บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ กฎ ก.พ.
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๔

หลักการ
ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ กําหนดใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดย
คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ
และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผานมา การ
เลื่ อ นขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญไดกํ าหนดใหเลื่อนปละหนึ่งครั้งในเดือนตุลาคมของป
ดังนั้น เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรกํ าหนดใหเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญปละสองครั้งในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคมของป จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ.นี้

กฎ ก.พ.
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๔

เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับ
อันเปนประโยชนตอประเทศชาติ ไดรับบําเหน็จความชอบโดยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ก.พ. จึ ง เห็ น สมควรวางหลั ก เกณฑ แ ละวิธีก ารพิ จ ารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อให
ผูบังคับบัญชานํ าไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเกิดความเปนธรรม ไดมาตรฐาน
และเปนสิ่งจูงใจใหขาราชการเกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียง่ิ ขึน้ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหผูที่ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีความประพฤติที่
ไมเหมาะสมไดเกิดความสํานึก โดยไดรับการปฏิบัติที่แตกตางจากผูที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘(๕) และมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.พ. จึงออกกฎ ก.พ. ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ เปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิก
(๑) กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๒) กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ ๓ ในกฎ ก.พ. นี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง ทีผ่ า นมา แลวแต
กรณี
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
เจาสังกัด สําหรับสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีและราชบัณฑิตยสถานดวย

และรัฐมนตรี

๒
ขอ ๔ ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญปละสองครั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ขอ ๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปทไ่ี ดเลือ่ น
(๒) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป
ขอ ๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเลื่อนไดไมเกินขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง เวนแต
(๑) ผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับตํ่ากวาเดิมโดยไดรับเงินเดือนในอันดับ
และขั้นที่ไดรับอยูเดิม ใหเลื่อนไดไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม
(๒) ผูที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับและไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นอีกหนึ่ง
อันดับ ใหเลื่อนไดไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนนั้น
ขอ ๗ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต
ละครั้งตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ ๔
แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(๒) ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัย
ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดทีท่ ําใหเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิข์ องตําแหนงหนาที่ราชการของตน
ซึ่งมิใชความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
และไดถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ
ในกรณี นั้ น มาแล ว ให ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นประจํ าครึ่ ง ป ต  อ ไปให ผู  นั้ น ตั้ ง แต วั น ที่
๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครั้งที่จะไดเลื่อนเปนตนไป
(๓) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในครึง่ ปทแ่ี ลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมเี หตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปที่แลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(๖) ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดู
งาน ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน

๓
(๗) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่อธิบดีผูบังคับบัญชา
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพ
ทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวนั ลาไมเกินยีส่ บิ สามวัน
แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยที่ไม
ใชวันลาปวยตาม (๘) (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต
ละครั้ง ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๗ และอยู
ในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดาเนิ
ํ นการตามความคิดริเริ่ม
หรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสู
ที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ
เปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษ และงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี
ยิ่งแกประเทศชาติ

๔
ขอ ๙ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญตามขอ ๗ และขอ ๘ ให
ผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูที่ไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ ๔ มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้ง
ทีส่ อง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่น ๆ ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานั้น
พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดวย
ขอ ๑๐ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๗ (๘) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ
เวนแตผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๗ (๕) หรือ (๖) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
เปนเกณฑพิจารณา
ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ ไป
ชวยราชการในตางกระทรวง ทบวง กรม ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองาน
พิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๗ (๘) (ช) ในครึ่งปที่แลวมา
ใหนํ าผลการปฏิ บั ติ ร าชการและการปฏิ บั ติง านของผู นั้น ทุกตํ าแหนงและทุกแหงมาประกอบการ
พิจารณาดวย
ขอ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ใหผมู อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ ๙ ถาเห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในหลัก
เกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๗ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งขั้น ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูใน
หลักเกณฑตามขอ ๘ ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึงหนึ่ง
ขัน้ ถาในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง ผูม อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไดพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับครึ่งปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนหนึ่งขั้นสําหรับปนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งป
ของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งขั้นครึ่งได แตผลการปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการผูนั้นจะตองอยู
ในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีตอ ทางราชการและสังคม
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการ

๕
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสูท เ่ี สีย่ ง
ตอความปลอดภัยของชีวิต
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากและ
งานนั้นไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี
แกประเทศชาติ
ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหได เพราะมีขอจํากัด
เกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งป
หลังขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไมมขี อ
จํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมี
คําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได
ขอ ๑๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งในครึ่งป
ที่แลวมาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๗ (๘) (ช) ใหผมู ี
อํ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการ โดยใหสั่งเลื่อนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ควรจะไดเลื่อน ทั้งนี้ ใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีผูบังคับบัญชากําหนด
ขอ ๑๓ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ถาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เห็นสมควรใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
แตปรากฏวาไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขาราชการผูนั้นวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให
ผูม อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไวดวย เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแลวเสร็จ ใหผมู อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาดังนี้
(๑) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด หรือจะตองถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง
ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออก
จากราชการไปแลวก็ตาม
(๒) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขัน้
เงินเดือน ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง
ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่จะถูกลงโทษ ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวย
เหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหงดเลือ่ นขัน้
เงินเดือนในครั้งที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุ

๖
เกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผูมีอานาจสั
ํ
่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะ
พนจากราชการ สวนในครั้งอื่นใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว
(๓) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจาก
ราชการ หรือจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุก
ครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผูที่ถูกแตงตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหลายกรณี ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๑๔ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ถาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เห็นสมควรใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดเลื่อนขั้นเงินเดือน แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอาญา
ในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดทีท่ ําใหเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิข์ องตําแหนง
หนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่
พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให และศาลไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน ใหผมู อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน และใหกันเงินสําหรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย เมือ่ ศาลไดมคี ําพิพากษาแลว ใหผมู อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา
ดังนี้
(๑) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได
ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม
(๒) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อน
ไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่
ศาลพิพากษาใหลงโทษ ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะไดเลื่อนขั้นเงิน
เดือนครั้งสุดทาย แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไดรอการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนไวในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากราชการ สวนในครั้งอื่นใหสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
(๓) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทุกครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญา
หลายคดี ใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ ไป
ขอ ๑๕ ในกรณีที่ผูมีอานาจสั
ํ
่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนสามัญผูใดไวเพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๓ และเหตุถูกฟองคดี
อาญาตามขอ ๑๔ ใหผมู อี ํานาจดังกลาวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผูนั้นไวจนกวาการสอบสวนและการ

๗
พิจารณาทางวินัยแลวเสร็จ และจนกวาศาลมีคําพิพากษาแลวจึงใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขอ ๑๓ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือตามขอ ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓)
แลวแตกรณี ทั้งนี้ โดยถือเกณฑจํานวนครั้งที่จะตองงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มากกวาเปนหลักในการ
พิจารณา เวนแตผูนั้นไดพนจากราชการไปแลวตามผลของการถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
ขอ ๑๓ หรือตามผลของการถูกฟองคดีอาญาตามขอ ๑๔ กรณีใดกรณีหนึ่ง จึงจะพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวไดตามผลของกรณีนั้นโดยไมตองรอผลของอีกกรณีหนึ่ง
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูมีอานาจสั
ํ
่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใด แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหผมู อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่จะ
พนจากราชการ
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ผูมีอานาจสั
ํ
่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใด แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม
หรือออกจากราชการไมวาดวยเหตุใด ๆ หลังวันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่ ๑ ตุลาคม แตกอนที่จะมี
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้ง ผูม อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้น
ยอนหลังไปถึงวันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครึ่งปที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได แตถาผูนั้นไดพน
จากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไปกอนที่จะมีคาสั
ํ ง่
เลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ ผูม อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปสุดทายที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได
ขอ ๑๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได
ครึ่งขั้นตามขอ ๗ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมา
ทํางานสายตามที่กาหนดในกฎ
ํ
ก.พ. นี้ แตผมู อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อน
ขั้นเงินเดือนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพเิ ศษ ใหผมู อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการเฉพาะรายได
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไดตามกฎ ก.พ. นี้ แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพเิ ศษ ใหผมู อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณา
อนุมัติใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการเฉพาะราย
ขอ ๑๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอนกฎ ก.พ. นี้
ใชบังคับ เนื่องจากอยูในระหวางถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยหรือถูกฟองคดี
อาญา ถาการสอบสวนและการพิจารณากรณีทางวินัยเสร็จสิ้นลง หรือคดีอาญาศาลมีคําพิพากษาเมื่อ
กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับแลว และเปนเวลาภายหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวสําหรับผูนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาหนดในกฎ
ํ
ก.พ. นี้
แตถาการสอบสวนและการพิจารณากรณีทางวินัยหรือคดีอาญานั้นเสร็จสิ้นลงกอนสิ้นวันที่ ๓๑

๘
มีนาคม ๒๕๔๔ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวสําหรับผูนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กาหนดใน
ํ
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ ๒๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ใหนําผลการปฏิบัติงานและ
ขอมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่น ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔
ที่ขาราชการผูนั้นมีอยูกอนกฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ และผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวตามกฎ ก.พ. ฉบับที่
๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนมา
ประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. นี้ได ทั้งนี้ สําหรับผูที่ไดรับบรรจุเขารับ
ราชการใหม บรรจุกลับ หรือผูที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝกอบรม หรือ
ดูงาน ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวนับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ เปนเวลา
ไมนอยกวาสี่เดือน
ใหไว ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

(นายปองพล อดิเรกสาร)
รองนายกรัฐมนตรี
ผูรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

