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“ฐานในการคํานวณ” หมายความวา ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญแตละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับ โดยแบงออกเปน
(๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง ไดแก ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามที่ ก.พ. กําหนดกับ
คากลาง หารดวยสอง
(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน ไดแก ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กําหนดกับ
คากลาง หารดวยสอง
ในกรณีที่คํานวณตามวิธีการดังกลาวแลว มีผ ลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของระดับ
ตําแหนงที่สูงกวา มีคาต่ํากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหนงที่ต่ํากวาซึ่งอยู
ถัดลงไป ก.พ. อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลางของระดับตําแหนงที่สูงกวานั้นเสียใหมใหสูงขึ้นได
โดยตองนําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา
“ชวงเงินเดือน” หมายความวา ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนขั้นต่ําถึงคากลาง หรือระหวาง
คากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แลวแตกรณี และชวงเงิน เดือนที่ ก.พ. ปรับใหสอดคลองกับฐานในการ
คํานวณดวย
ขอ ๓ ใหผูมี อํานาจสั่ งบรรจุแ ละแต งตั้ง ตามมาตรา ๕๗ เป น ผูบัง คับบั ญชาผูมีอํ านาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือน
ขอ ๔ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปน ไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการ
ที่กํ าหนดไว ใ นกฎ ก.พ. นี้ และใหนํ าผลการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการที่ ได ดํา เนิน การตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๗๖ มาประกอบการพิจารณา โดยใหเลื่อนไดไมเกิน
วงเงินที่สวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อ นเงิน เดือ นใหขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อ นไดไมเกิน
เงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญโดยมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แตใชวิธีการ
หารเฉลี่ยเพื่อ ใหขา ราชการพลเรือนสามัญทุก คนไดรั บการเลื่อ นเงิน เดื อ นในอั ตราร อยละที่ เทากั น
จะกระทํามิได
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกิน
รอยละหกของฐานในการคํานวณ และใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตรารอยละ
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ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยตองประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไปอยางชาที่สุดพรอมกับการมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท
ขอ ๕ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยใหเลื่อน
ในวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(๒) ครั้งที่สอง เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยใหเลื่อน
ในวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป
ขอ ๖ ให ก.พ. กําหนดคากลาง ฐานในการคํานวณ และชวงเงินเดือนตามกฎ ก.พ. นี้
แลวใหสํานักงาน ก.พ. แจงสวนราชการและจังหวัดทราบเปนการลวงหนา
ขอ ๗ ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดใหมีการแจงใหขาราชการพลเรือนสามัญทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล
การแจงผลการเลื่อนเงิน เดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน
ฐานในการคํานวณ จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน
ใหผูนั้นทราบดวย
ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้งตองอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในครึ่งปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาระดับพอใชหรือรอยละ
หกสิบ
(๒) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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(๕) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย
(๖) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(๗) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงาน
และสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(๙) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึง
วันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ ๙ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ใหนําขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ ไปชวยราชการ
ในตางกระทรวง ทบวง กรม ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรือ
งานพิเศษอื่นใด หรือไปชวยงานในหนวยงานอื่นของรัฐ ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
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ปฏิบั ติงานในครึ่งปที่แ ลวมาของข าราชการพลเรือนสามัญผู นั้นทุ กตํ าแหนงและทุ กแห งมาประกอบ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย
ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
หรือถูกสั่งใหไปทําการใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อ
หาอัตราเงินเดือนที่ขาราชการผูนั้นจะไดรับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
ก.พ. กําหนด
ขอ ๑๒ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูใดถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟอง
คดีอาญา มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไมได
ขอ ๑๓ ในกรณี ที่ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ที่ ห นั ก กว า โทษ
ภาคทัณฑ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไม
เลื่ อนเงิน เดื อ นมาแล วเพราะเหตุที่ ถู กลงโทษทางวิ นัย หรือ ถู กศาลพิ พากษาในคดีอ าญาให ล งโทษ
จะสั่งไมเลื่อนเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผ ลทําให
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. นี้
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
เสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. นี้
ขอ ๑๕ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือ นใหผูนั้น เพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปที่จะพนจากราชการ
ขอ ๑๖ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน
แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายนหรือ ๑ ตุลาคม ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
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เงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้น
ถึงแกความตาย
ขอ ๑๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนด
สําหรับตําแหนงที่ดํารงอยูแลว หากผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้น
ต่ํากวาเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหมนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษได โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการครั้งหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกลาว โดยใหเลื่อนเงินเดือนตั้งแตวันที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น
ขอ ๑๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนตาม
ขอ ๘ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสาย แตผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการ
พลเรือนสามัญผูนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พรอมดวยเหตุผล
เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได
ในกรณี ที่ขาราชการพลเรือ นสามัญ ผูใ ดไมอยูใ นหลักเกณฑที่จ ะไดรับ การเลื่อ นเงิ น เดือ น
เพราะเหตุอื่นนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงิน เดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา อ.ก.พ.
กระทรวงเห็นชอบดวยใหนําเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณา ถา ก.พ. เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได
ขอ ๑๙ ในวันที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ ถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อน
เงินเดือน แตตองรอการเลื่อนเงินเดือนไวเพราะเหตุที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่กฎ ก.พ.นี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ผูนั้นที่ไดรอไวทั้งหมด
ขอ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวของขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใด ระดับใด
ยังมีผลใชบังคับอยู คําวา “เงินเดือนขั้นต่ํา” ตามกฎ ก.พ. นี้ ใหหมายความถึงเงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราว
ขอ ๒๑ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ สําหรับครึ่งปหลังของปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ
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ขอ ๒๒ ผูที่ไดรับการยกเวนเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนขั้นสูงของ
ประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือนไมเกิน
๓๖,๐๒๐ บาท
(๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือน
ไมเกิน ๖๔,๓๔๐ บาท
ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะรายโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนที่กําหนด
ไวสําหรับการเลื่อนเงินเดือนขั้นสูงของประเภทตําแหนง และระดับ
ใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญผูประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบ
วินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. สมควรกําหนดใหการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญเปนไป
ตามหลักการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ และการประพฤติตน จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้

