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หลักการ

ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ กํ าหนดใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดย
ค ํานงึถึงคณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ
และความอตุสาหะในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎ ก.พ.  ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผานมา การ
เล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญไดกํ าหนดใหเล่ือนปละหนึ่งครั้งในเดือนตุลาคมของป  
ดงันัน้ เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น จึงเห็นสมควรกํ าหนดใหเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญปละสองครั้งในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคมของป   จึงจํ าเปนตองออกกฎ ก.พ.นี้



(ส ําเนา)
กฎ ก.พ.

วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๔

เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับ
อันเปนประโยชนตอประเทศชาติ  ไดรับบํ าเหน็จความชอบโดยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ก.พ. จึงเห็นสมควรวางหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือให 
ผูบังคับบัญชานํ าไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเกิดความเปนธรรม ไดมาตรฐาน 
และเปนสิ่งจูงใจใหขาราชการเกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลดีย่ิงขึ้น รวมทั้งดํ าเนินการเพื่อใหผูที่ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือมีความประพฤติที่
ไมเหมาะสมไดเกิดความสํ านึก  โดยไดรับการปฏิบัติที่แตกตางจากผูที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยางมี 
ประสทิธภิาพและประสิทธิผล รักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา ๘(๕) และมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.พ. จึงออกกฎ ก.พ. ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไวดังตอไปนี้

ขอ ๑  กฎ ก.พ. นีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่ 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 ที่ผานมา แลวแต

กรณี
“อธิบดี”  หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  และรัฐมนตรี 

เจาสังกัด สํ าหรับสํ านักงานเลขานุการรัฐมนตรีและราชบัณฑิตยสถานดวย
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ขอ ๔  ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏบิตังิานของขาราชการพลเรือนสามัญปละสองครั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กํ าหนด

ขอ ๕  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเล่ือนปละสองครั้ง ดังนี้
(๑)  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก  เล่ือนวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเล่ือน
(๒)  ครั้งที่สองครึ่งปหลัง  เล่ือนวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป

ขอ ๖  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเล่ือนไดไมเกินขั้นสูงของ
อันดบัเงินเดือนสํ าหรับตํ าแหนงที่ไดรับแตงตั้ง  เวนแต

(๑)  ผูทีไ่ดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับตํ่ ากวาเดิมโดยไดรับเงินเดือนในอันดับ
และขัน้ทีไ่ดรับอยูเดิม  ใหเล่ือนไดไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม

(๒)  ผูทีไ่ดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับและไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นอีกหนึ่ง
อันดบั  ใหเล่ือนไดไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนนั้น

ขอ ๗  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต
ละครั้งตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑)  ในครึง่ปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวยความ
อุตสาหะจนเกดิผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ ๔
แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น

(๒)  ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคํ าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัย
ทีห่นกักวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการ
ปฏิบตัหินาที่ราชการ หรือความผิดที่ทํ าใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตํ าแหนงหนาที่ราชการของตน
ซึง่มใิชความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเล่ือนขั้นเงินเดือน 
และไดถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ
ในกรณีนั้นมาแลว ใหผู บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจํ าครึ่งปตอไปใหผู นั้นตั้งแตวันที่  
๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครั้งที่จะไดเล่ือนเปนตนไป

(๓)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔)  ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕)  ในครึ่งปที่แลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน
(๖)  ในครึง่ปทีแ่ลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา

ฝกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และ
ดงูาน ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน
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(๗)  ในครึง่ปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํ างานสายเกินจํ านวนครั้งที่อธิบดีผูบังคับบัญชา
หรือผูซึง่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกํ าหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํ านึงถึงลักษณะงานและสภาพ
ทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน

(๘)  ในครึง่ปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน
แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้

(ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดอิาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน

(ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค)  ลาปวยซึ่งจํ าเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไมเกินหกสิบวันทํ าการ
(ง)  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ

เดนิทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ)  ลาพักผอน
(ฉ)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

 การนับจํ านวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสํ าหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยที่ไม
ใชวนัลาปวยตาม (๘) (ง) ใหนับเฉพาะวันทํ าการ

ขอ ๘  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต
ละครัง้  ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๗ และอยู
ในหลกัเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย

(๑)  ปฏิบตังิานตามหนาที่ไดผลดีเดน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีย่ิงตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได

(๒)  ปฏิบตังิานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดคนควาหรือประดิษฐ
ส่ิงใดส่ิงหนึง่ซึง่เปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ  และทางราชการไดดํ าเนินการตามความคิด
ริเร่ิมหรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น

(๓)  ปฏิบตัิงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรํ าเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการตอสู
ทีเ่ส่ียงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ

(๔) ปฏิบตังิานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตํ าแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ
เปนพเิศษ และปฏิบัติงานในตํ าแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย

(๕)  ปฏิบตังิานตามตํ าแหนงหนาที่ดวยความตรากตรํ าเหน็ดเหนื่อย ยากลํ าบากเปน
พิเศษ และงานนั้นไดผลดีย่ิงเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม

(๖)  ปฏิบตังิานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํ ากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสํ าเร็จเปนผลดี
ย่ิงแกประเทศชาติ
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ขอ ๙  การพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญตามขอ ๗ และขอ ๘ ให
ผูบงัคบับญัชาชั้นตนหรือผูที่ไดรับมอบหมายนํ าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตังิานทีไ่ดดํ าเนินการตามขอ ๔  มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและ
ครัง้ที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤตกิรรมการมาทํ างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  และขอควรพิจารณาอื่น ๆ ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณา
นัน้  พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลํ าดับจนถึงผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้น
เงินเดือน

ในการพจิารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนดวย

ขอ ๑๐  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๗ (๘) (ช) ในคร่ึงปที่แลวมาเปนเกณฑ
เวนแตผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๗ (๕) หรือ (๖)  ใหนบัชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน
เปนเกณฑพิจารณา

ในกรณทีีข่าราชการพลเรือนสามัญผูใดโอน  เล่ือนตํ าแหนง  ยาย  สับเปลี่ยนหนาที่  ไป
ชวยราชการในตางกระทรวง ทบวง กรม  ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองาน
พิเศษอืน่ใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๗ (๘) (ช) ในครึ่งปที่แลวมา  
ใหนํ าผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตํ าแหนงและทุกแหงมาประกอบการ
พิจารณาดวย

ขอ ๑๑  ในการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ใหผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน
พิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ ๙ ถาเห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในหลัก
เกณฑทีจ่ะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๗  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ  ใหเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งขั้น ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูใน
หลักเกณฑตามขอ ๘ ใหเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึงหนึ่ง
ขัน้ ถาในการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง ผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนไดพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับครึ่งปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนหนึ่งขั้นสํ าหรับปนั้น ผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนอาจมีคํ าส่ังใหเล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้งป
ของขาราชการผูนั้นเปนจํ านวนหนึ่งขั้นครึ่งได แตผลการปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการผูนั้นจะตองอยู
ในหลกัเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย

(๑)  ปฏิบตังิานตามหนาที่ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม

(๒)  ปฏิบตังิานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการ
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(๓)  ปฏิบตัิงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรํ าเส่ียงอันตราย หรือมีการตอสูที่เส่ียง
ตอความปลอดภัยของชีวิต

(๔)  ปฏิบตังิานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตํ าแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการและปฏิบัติงานในตํ าแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย

(๕)  ปฏิบตังิานตามตํ าแหนงหนาที่ดวยความตรากตรํ าเหน็ดเหนื่อย ยากลํ าบากและ
งานนัน้ไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม

(๖)  ปฏิบตังิานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํ ากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสํ าเร็จเปนผลดี
แกประเทศชาติ

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขั้น แตไมอาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหได เพราะมีขอจํ ากัด
เก่ียวกับจํ านวนเงินที่จะใชเล่ือนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งป
หลัง ขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไมมี
ขอจ ํากัดเกีย่วกับจํ านวนเงินที่จะใชเล่ือนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น ผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนอาจมี 
ค ําส่ังใหเล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํ านวนสองขั้นได

ขอ ๑๒  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งในครึ่งป
ทีแ่ลวมาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๗ (๘) (ช)  ใหผูมี
อํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาสั่งเล่ือนไดครั้งละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่ 
ราชการ  โดยใหส่ังเล่ือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ควรจะไดเล่ือน  ทั้งนี้ ใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีผูบังคับบัญชากํ าหนด

ขอ ๑๓ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง   ถาผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน 
เห็นสมควรใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดเล่ือนขั้นเงินเดือน แตปรากฏวาไดมีคํ าส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขาราชการผูนั้นวากระทํ าผิดวินัยอยางรายแรงกอนมีคํ าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน ให 
ผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน และใหกันเงินสํ าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไวดวย  เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแลวเสร็จ ใหผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาดังนี้

 (๑) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด หรือจะตองถูกลงโทษ
ภาคทณัฑ ใหส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได  ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง 
ใหส่ังเล่ือนขัน้เงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว  แมวาผูนั้นจะไดออก
จากราชการไปแลวก็ตาม
               (๒)  ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดอืน ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว  ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง   
ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่จะถูกลงโทษ ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวย
เหตุอ่ืนที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ  ใหงดเลื่อนขั้น
เงินเดือนในครั้งที่จะไดเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย  แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุ



๖

เกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผูมีอํ านาจสั่ง
เล่ือนขัน้เงินเดือนไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะ
พนจากราชการ  สวนในครั้งอ่ืนใหส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว

(๓)  ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจาก
ราชการ หรือจะตองถูกส่ังใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุก
ครัง้ที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว

การพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (๑) (๒) และ (๓)  สํ าหรับผูที่ถูกแตงตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนวากระทํ าผิดวินัยอยางรายแรงหลายกรณี  ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป

ขอ ๑๔  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง  ถาผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน
เห็นสมควรใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดเล่ือนขั้นเงินเดือน  แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอาญา
ในความผดิทีเ่ก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทํ าใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตํ าแหนง
หนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่
พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให และศาลไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคํ าส่ังเล่ือนขั้น 
เงินเดอืน ใหผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน  และใหกันเงินสํ าหรับ
เล่ือนขัน้เงินเดือนไวดวย  เมื่อศาลไดมีคํ าพิพากษาแลว ใหผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณา 
ดังนี้

(๑)  ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด ใหส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได
ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอ
การเลือ่นขัน้เงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม

(๒)  ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจํ าคุก  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อน
ไว  ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่
ศาลพพิากษาใหลงโทษ  ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุ
ตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะไดเล่ือนขั้นเงิน
เดอืนครัง้สุดทาย  แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จ
บํ านาญขาราชการ  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนไดรอการเลื่อนขั้นเงิน
เดอืนไวในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากราชการ  สวนในครั้งอ่ืนใหส่ัง
เล่ือนขัน้เงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว

(๓)  ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกหรือโทษหนักกวาจํ าคุก  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทกุครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว

การพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (๑) (๒) และ (๓) สํ าหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญา
หลายคดี ใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ ไป

ขอ ๑๕  ในกรณีที่ผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนสามัญผูใดไวเพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๓ และเหตุถูกฟองคดี
อาญาตามขอ ๑๔  ใหผูมีอํ านาจดังกลาวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผูนั้นไวจนกวาการสอบสวนและการ
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พิจารณาทางวินัยแลวเสร็จ  และจนกวาศาลมีคํ าพิพากษาแลวจึงใหผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขอ ๑๓ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือตามขอ ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) 
แลวแตกรณี  ทั้งนี้ โดยถือเกณฑจํ านวนครั้งที่จะตองงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มากกวาเปนหลักในการ
พิจารณา  เวนแตผูนั้นไดพนจากราชการไปแลวตามผลของการถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
ขอ ๑๓  หรือตามผลของการถูกฟองคดีอาญาตามขอ ๑๔ กรณใีดกรณีหนึ่ง จึงจะพิจารณาการเลื่อน
ขัน้เงินเดอืนที่รอการเลื่อนไวไดตามผลของกรณีนั้นโดยไมตองรอผลของอีกกรณีหนึ่ง

ขอ ๑๖  ในกรณีที่ผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใด  แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ  ใหผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน
เพ่ือประโยชนในการคํ านวณบํ าเหน็จบํ านาญใหผูนั้นในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่จะ
พนจากราชการ

ขอ ๑๗  ในกรณีที่ผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใด  แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม 
หรือออกจากราชการไมวาดวยเหตุใด ๆ หลังวันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่ ๑ ตุลาคม  แตกอนที่จะมี 
ค ําส่ังเล่ือนขัน้เงินเดือนในแตละครั้ง  ผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนจะสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนใหผูนั้น
ยอนหลังไปถึงวันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่ ๑ ตลุาคมของครึ่งปที่จะไดเล่ือนนั้นก็ได  แตถาผูนั้นไดพน
จากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการไปกอนที่จะมีคํ าส่ัง
เล่ือนขัน้เงินเดอืนเพื่อประโยชนในการคํ านวณบํ าเหน็จบํ านาญ   ผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนจะสั่ง
เล่ือนขัน้เงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปสุดทายที่จะไดเล่ือนนั้นก็ได

ขอ ๑๘  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได 
ครึง่ขั้นตามขอ ๗ เนือ่งจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมา
ท ํางานสายตามที่กํ าหนดในกฎ ก.พ. นี ้ แตผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อน
ขัน้เงินเดอืนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ ใหผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนการเฉพาะรายได

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไดตามกฎ ก.พ. นี้ แตผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้น 
เงินเดอืนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ  ใหผูมีอํ านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน เสนอ ก.พ. เพ่ือพิจารณา
อนมุตัใิหส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนการเฉพาะราย

ขอ ๑๙  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอนกฎ ก.พ. นี้ 
ใชบงัคบั  เนื่องจากอยูในระหวางถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทํ าผิดวินัยหรือถูกฟองคดี
อาญา  ถาการสอบสวนและการพิจารณากรณีทางวินัยเสร็จสิ้นลง หรือคดีอาญาศาลมีคํ าพิพากษาเมื่อ
กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับแลว  และเปนเวลาภายหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔  การพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดอืนทีร่อการเลื่อนไวสํ าหรับผูนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎ ก.พ. นี้
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แตถาการสอบสวนและการพิจารณากรณีทางวินัยหรือคดีอาญานั้นเสร็จสิ้นลงกอนสิ้นวันที่ ๓๑ 
มนีาคม ๒๕๔๔ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวสํ าหรับผูนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวธิกีารทีกํ่ าหนดใน  กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ. 
ฉบบัที ่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ขอ ๒๐  การเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ใหนํ าผลการปฏิบัติงานและ
ขอมลูเก่ียวกบัการลา  พฤติกรรมการมาทํ างาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ   และขอควรพิจารณาอื่น  ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔  
ทีข่าราชการผูนั้นมีอยูกอนกฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ  และผูบงัคับบัญชาไดพิจารณาไวตามกฎ  ก.พ.  ฉบับ
ที ่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนมา
ประกอบการพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. นี้ได  ทั้งนี้  สํ าหรับผูที่ไดรับบรรจุเขารับ 
ราชการใหม  บรรจุกลับ  หรือผูที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา  ฝกอบรม หรือ
ดงูาน ณ ตางประเทศ  ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวนับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ เปนเวลา
ไมนอยกวาส่ีเดือน

  ใหไว  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

          (ลงช่ือ)      ปองพล  อดิเรกสาร

(นายปองพล  อดิเรกสาร)
รองนายกรัฐมนตรี

ผูรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

หมายเหตุ        ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๓๒ก
วนัที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๔๔
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