


การเลื�อนเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

หลักเกณฑ์และข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

กองการเจ้าหน้าที�  
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                               



หนังสือสาํนักงาน ก.พ. ด่วนที�สุด ที� นร 1008.1/ว ๒๘ 28 ลงวันที� 22 ตุลาคม 2552

การเลื�อนเงนิเดือนปีละ 2 ครั�ง

แบ่งกลุ่มข้าราชการออกเป็น 3 กลุ่ม

การคาํนวณหาวงเงนิร้อยละ 3

ผู้มีอาํนาจในการบริหารวงเงนิในการ
เลื�อนเงนิเดือนของข้าราชการในส่วน
ภมูิภาค

1 เมษายน 1 ตุลาคม/30 กันยายน (เกษียณ)

บริหาร อาํนวยการ และวิชาการ+ทั�วไป

อัตราเงนิเดือนรวม ณ วันที� 1 มีนาคม ของ

ข้าราชการแต่ละกลุ่ม

อัตราเงนิเดือนรวม ณ วันที� 1 กันยายน ของ

ข้าราชการแต่ละกลุ่ม

ห้ามนําวงเงนิที�เหลือจากการเลื�อนฯแต่ละรอบ

มารวมกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารวงเงนิและพจิารณา

เลื�อนเงนิเดือนให้แก่ข้าราชการผู้ดาํรงตาํแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพเิศษลงมา



กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื�อนเงนิเดือน พ.ศ.2552

มีหลักการที�สาํคัญสรุปได้ดังนี �

 ข้อ 3  กาํหนดให้ผู้มีอาํนาจสั�งบรรจุและแต่งตั �งตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นผู้บังคับบญัชามีอาํนาจในการสั�งเลื�อนเงนิเดือน

 ข้อ 4 กาํหนดให้

1) นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการพจิารณา โดยให้เลื�อนเงนิเดือน
    ได้ไม่เกินวงเงนิที�ได้รับการจัดสรร 
2) เลื�อนได้ไม่เกินอัตราเงนิเดือนสูงสุดที�กาํหนดไว้ในแต่ละระดับตาํแหน่ง
3) ห้ามมิให้เลื�อนเงนิเดือนโดยการหารเฉลี�ยในอัตราร้อยละที�เท่ากันทุกคน 
4) ให้ข้าราชการแต่ละรายเลื�อนเงนิเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานคาํนวณในการเลื�อน
    เงนิเดือน และผู้มีอาํนาจสั�งเลื�อนเงนิเดือนมีการประกาศอัตราร้อยละที�ใช้เป็นเกณฑ์
    คาํนวณในการเลื�อนเงนิเดือน โดยต้องประกาศอย่างช้าที�สุดพร้อมกับมีคาํสั� ง
    เลื�อนเงนิเดือน  การคาํนวณเลื�อนเงนิเดือน หากมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท



กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื�อนเงนิเดือน พ.ศ.2552 (ต่อ)

 ข้อ 7 การเลื�อนเงนิเดือนแต่ละครั�งให้ผู้มีอาํนาจสั�งเลื�อนเงนิเดือน แจ้งผลการ

      เลื�อนเงนิเดือนเป็นการเฉพาะแต่ละบุคคล

 ข้อ 8 กาํหนดคุณสมบัตขิองผู้ที�จะได้รับการเลื�อนเงนิเดือน

     1) มีผลการประเมินไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 60

     2) ครึ�งปีที�แล้วมาต้องไม่ถูกลงโทษที�หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกศาล

        พพิากษาลงโทษในคดีอาญาที�เกี�ยวกับการปฏบิัตหิน้าที�ราชการ

    3)  ครึ�งปีที�แล้วมาต้องไม่ถูกสั�งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน และต้องไม่ขาด

        ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร

    4)  กรณีบรรจุใหม่/บรรจุกลับเข้ารับราชการต้องมีเวลาปฏิบัตริาชการ

        ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

    5)  กรณีถงึแก่ความตายต้องมีเวลาปฏิบัตริาชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน



กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื�อนเงนิเดือน พ.ศ.2552 (ต่อ)

     6) ครึ�งปีที�แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทาํงานสายเกินจาํนวนครั�งที� ผู้มีอาํนาจ

        สั�งเลื�อนเงนิเดือนกาํหนดเป็นหนังสือไว้      

     7) ครึ�งปีที�แล้วมาต้องมีวันลาไม่เกิน 23 วัน (ป่วย+กจิ) แต่ยกเว้นวันลา

        ต่าง ๆ ไว้ เช่น ลาบวช ลาคลอด ลาพักผ่อน เป็นต้น

 ข้อ 16  ข้าราชการที�ได้รับการพจิารณาเลื�อนเงนิเดือน หากเสียชีวติ               
ก่อนวันที� 1 เมษายน หรือ  1 ตุลาคม ให้ผู้มีอาํนาจสั�งเลื�อนเงนิเดือนให้แก่             

     ข้าราชการผู้นั �นตามผลการพจิารณาที�ได้รับ  โดยมีผลตั �งแต่วันที�ถงึแก่

     ความตาย แต่ต้องมีเวลาปฏิบัตริาชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน



กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื�อนเงนิเดือน พ.ศ.2552 (ต่อ)

 ข้อ 17 ข้าราชการผู้ใดได้รับเงนิเดือนถงึขั �นสูงของระดับตาํแหน่ง แล้วต่อมา
ได้รับการแต่งตั �งให้ดาํรงตาํแหน่งที�สูงขึ �น ให้ผู้มีอาํนาจสั�งเลื�อนเงนิเดือน
(ตาํแหน่งที�ได้รับแต่งตั �ง) สั�งเลื�อนเงนิเดือนเป็นกรณีพเิศษให้แก่ผู้นั �น                 
โดยการนําเงนิค่าตอบแทนพเิศษที�ได้รับครั�งหลังสุด บวกเข้ากับเงนิเดือน 
ขั �นสูงสุดที�ได้รับอยู่เดมิ (เงนิเดือนที�ได้รับก่อนการแต่งตั �ง) แล้วปัดเศษให้
เป็นสบิบาท



หนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1008.1/ว 12 ลงวันที� 30 สิงหาคม 2555 

กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ

หรือปฏิบัตริาชการในหน่วยงานอื�นเกินกว่ากึ�งหนึ�งของรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที�ข้าราชการผู้นั �นไปช่วย

ราชการหรือปฏิบัตริาชการมีหน้าที�ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ

ข้าราชการดังกล่าว และนําอัตราเงนิเดือนของผู้นั �นไปคาํนวณรวมเป็นวงเงนิ

การเลื�อนเงนิเดือนและบริหารวงเงนิการเลื�อนเงนิเดือนในส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที�ผู้นั �นไปช่วยราชการหรือปฏิบัตริาชการ แล้วส่งผลการพจิารณา

การเลื�อนเงนิเดือนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอาํนาจสั�งเลื�อนเงนิเดือนเป็น

ผู้ออกคาํสั�งเลื�อนเงนิเดือน

กรณีช่วยราชการหรือปฏบิัตริาชการในหน่วยงานอื�นกรณีช่วยราชการหรือปฏบิัตริาชการในหน่วยงานอื�น



หนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1008.1/ว 12 ลงวันที� 30 สิงหาคม 2555 (ต่อ)

ตัวอย่าง เช่น นาย ก. เป็นข้าราชการสังกัดสาํนักงานจังหวัดอุดรธานี ได้มี
คาํสั�งให้ไปช่วยราชการที�สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที� 
15 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ดังนั �น ในการเลื�อนเงนิเดือน ณ วันที� 1 
เมษายน 2558 ข้าราชการรายดังกล่าวจึงมีเวลาปฏิบัตริาชการที�สาํนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะเวลา 3 เดือน 16 วัน (นับจากวันที� 15 
ธันวาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) ทางสาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จะต้องเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัตริาชการและพจิารณาเลื�อนเงนิเดือน
ให้แก่ข้าราชการรายดังกล่าว แล้วส่งผลการประเมินฯ และผลพจิารณาไป
ให้จังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ออกคาํสั�งเลื�อนเงนิเดือน



กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโอนหรือย้ายหลังวันที� 1 มีนาคม 

หรือ วันที� 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาเดมิเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการผู้นั �น และนําอัตราเงนิเดือนของข้าราชการดังกล่าวไป

คาํนวณรวมเป็นวงเงนิการเลื�อนเงนิเดือนและบริหารวงเงนิการเลื�อนเงนิเดือน

ในส่วนราชการเดมิ แล้วส่งผลการพจิารณาการเลื�อนเงนิเดือนดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอาํนาจสั�งเลื�อนเงนิเดือน (หน่วยงานใหม่) เป็นผู้ออกคาํสั�ง

เลื�อนเงนิเดือน

กรณีย้าย/โอนกรณีย้าย/โอน

หนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1008.1/ว 12 ลงวันที� 30 สิงหาคม 2555 (ต่อ)



ตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็นข้าราชการสังกัดสาํนักงานจังหวัดพะเยา                 
ได้มีคาํสั�งย้ายให้ไปดาํรงตาํแหน่งใหม่ที�จังหวัดเชียงราย โดยมีผลตั �งแต่
วันที� 2 มีนาคม 2558 ในการเลื�อนเงนิเดือน ณ วันที� 1 เมษายน 2558 
จังหวัดพะเยาจะต้องเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัตริาชการและพจิารณา
เลื�อนเงนิเดือนให้แก่ข้าราชการรายดังกล่าว แล้วส่งผลการประเมินฯ             
และผลพจิารณาไปให้จังหวัดเชียงรายเป็นผู้ออกคาํสั�งเลื�อนเงนิเดือน

หนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1008.1/ว 12 ลงวันที� 30 สิงหาคม 2555 (ต่อ)



หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที� นร 1008.1/145 ลงวนัที� 31 มีนาคม 2553

 ข้าราชการที�โอน/ย้ายไปดาํรงตาํแหน่งใหม่ก่อนหรือในวันที� 1 มีนาคม หรือ 
1 กันยายน แล้วแต่กรณี ส่วนราชการใหม่จะต้องนําอัตราเงนิเดือนมา
คาํนวณรวมกับข้าราชการในสังกัด และพจิารณาเลื�อนเงนิเดือน/ออกคาํสั�ง
เลื�อนเงนิเดือนให้แก่ข้าราชการรายดังกล่าว

ข้าราชการรายใดที�ได้รับการเลื�อนเงนิเดือน ณ วันที� 1 เมษายน หรือ 1 
กันยายนไปแล้ว ต่อมามีคาํสั�งให้ได้รับการเลื�อนระดับที�สูงขึ �น โดยมีผล
ย้อนหลังไปก่อนวันที� 1 เมษายน หรือ 1 กันยายน ให้ผู้มีอาํนาจสั�งเลื�อน
เงนิเดือนแก้ไขคาํสั�งเลื�อนเงนิเดือนดังกล่าว โดยให้ได้รับการเลื�อนเงนิเดือน
ในอัตราร้อยละเท่าเดมิ (ตามคาํสั�งเก่า) สาํหรับจาํนวนเงนิที�เพิ�มขึ �น ให้ใช้เงนิ
จากงบกลาง



หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที� นร 1008.1/๕๒๒ ลงวนัที� ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

• กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับการเลื�อนเงนิเดือน ณ วันที� ๑ เมษายน หรือ           
๑ ตุลาคม และได้รับแต่งตั �งให้ดาํรงตาํแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน 
หรือต่างระดับ แล้วแต่กรณีในวันเดียวกัน ให้ผู้มีอาํนาจสั�งเลื�อนเงนิเดือน
สั�งเลื�อนเงนิเดือนข้าราชการดังกล่าว โดยใช้ฐานในการคาํนวณของ
ตาํแหน่งประเภท สายงาน และ ระดับเดมิ ก่อนการได้รับแต่งตั �งให้ดาํรง
ตาํแหน่งต่างประเภท ต่างสายงาน หรือต่างระดับ 



ถ้า คกก. สอบสวน / ศาล ยังไม่มีคาํตัดสินลงโทษ 
ให้เลื�อนเงนิเดือนตามผลการประเมนิฯ

กรณีข้าราชการถกูตั �งคณะกรรมการสอบสวนทางวนัิยหรือถกูฟ้องคดีอาญา

1

ถ้า คกก.สอบสวน /ศาล มีคาํตัดสนิลงโทษที�หนักกว่าภาคทัณฑ์
ให้งดเลื�อนเงนิเดือนในครั�งนั �น ๆ เช่น ถูกลงโทษตัดเงนิเดือน 5% 
เป็นเวลา 3  เดือน ตั �งแต่วันที� 1 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับ
การเลื�อนเงนิเดือนในวันที� 1 เม.ย. 58

2



กรณีข้าราชการถกูตั �งคณะกรรมการสอบสวนทางวนัิยหรือถกูฟ้องคดีอาญา

กรณีถูกตั �งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและถูกฟ้องศาลใน
ความผิดเรื�องเดียวกัน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนได้มีคาํสั�งลงโทษ
และส่วนราชการได้งดเลื�อนเงนิเดือนให้แก่ข้าราชการรายดังกล่าว
แล้ว ต่อมาศาลได้มีคาํพพิากษาลงโทษในเรื�องเดียวกัน ส่วนราชการ
จะงดเลื�อนเงนิเดือนให้แก่ข้าราชการรายดังกล่าวด้วยสาเหตุ
เดียวกันอีกไม่ได้

3



การเลื�อนเงนิเดือนกรณีถงึแก่ความตาย

ต้องมีผลการปฏิบัตงิาน
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ใน
รอบการประเมินนั�น ๆ 

ถึงจะเสียชีวิตก่อนวันที� 1 มีนาคม หรือวันที�
 1 กันยายน ก็ให้นําอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการรายดังกล่าวมารวมกับข้าราชการ
รายอื�น เพื�อคาํนวณวงเงินเลื�อนเงนิเดือนร้อย
ละ 3 ได้ (หนังสือสํานักงาน ก.พ.
 ที� นร 1008.1/ว 12  ลงวันที� 30 สิงหาคม 2555) 

พจิารณาผลการปฏิบัตงิาน
พร้อมกับข้าราชการรายอื�น ๆ

ออกคาํสั�งเลื�อนเงนิเดือนให้  
โดยมีผลตั �งแต่วันที�เสียชีวิต



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าตอบแทนพเิศษฯ พ.ศ. 2551

ผู้ที�ไม่มีสิทธิได้รับเงนิค่าตอบแทนพิเศษฯ ตามระเบียบนี � ได้แก่

1)  ข้าราชการ/ลูกจ้างที�ไม่ได้รับการพจิารณาให้เลื�อนเงนิเดือน/เลื�อนขั �นค่าจ้าง

2)  ข้าราชการและลูกจ้างประจาํซึ�งพ้นจากราชการ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ



การเลื�อนเงินเดือนขา้ราชการกรณีพิเศษ นอกเหนือโควตาปกติ

ครม.มีมติเมื�อวันที� 27 ตุลาคม 2552  เหน็ชอบในการเลื�อนเงนิเดือนกรณีพเิศษ
 นอกเหนือโควตาปกต ิดังนี �

1. ส่วนราชการต้นสังกัดพจิารณาเลื�อนเงนิเดือนกรณีปกติ
ตามโควตาหรือวงเงนิการเลื�อนเงนิเดือนก่อน

 3. คิดจากร้อยละ 15  ของอัตรากาํลังพลแต่ละประเภท 
ณ วันที� 1 มีนาคม /1 กันยายน ของแต่ละรอบการประเมนิ

2. กรณีผู้ที�เงนิเดือนเต็มขั �น  ให้ได้รับค่าตอบแทนพเิศษ                          

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง



การเลื�อนเงินเดือนขา้ราชการกรณีพิเศษ นอกเหนือโควตาปกติ

 4.  ให้เลื�อนเงินเดือนฯ นอกเหนือโควตาปกติ ดังกล่าว  เพิ�มขึ �นอีกร้อยละ 1  จากการเลื�อน
เงินเดือนปกต ิเช่น  ณ วันที� 1 เมษายน 2556  ได้รับการเลื�อนเงินเดือนปกติ ร้อยละ 4  ถ้ารับได้รับ
พิจารณาเลื�อนเงินเดือนในโควตาพิเศษ  ก็จะได้รับการเลื�อนเงินเดือนเพิ�มอีกร้อยละ 1  เป็น
ร้อยละ 5 ทั �งนี �  เมื�อรวมโควตาปกติและโควตากรณีพิเศษแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 6

 6.  คุณสมบัติของผู้ที�จะได้รับการเลื�อนฯ นอกเหนือโควตาปกต ิดังกล่าว คือ
    ต้องไม่ได้รับการเลื�อนเงินเดือนกรณีพเิศษติดต่อกันเกินกว่า 2 ปี  (4 ครั�ง)   

          มีเวลาปฏบิัตงิานไม่น้อยกว่า 4 เดือนในแต่ละรอบการประเมิน

 5.  ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี �  เป็นผู้ที�จะได้รับการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนกรณีพิเศษ นอกเหนือ
ผู้เป็นกาํลังพลในสังกัด กอ.รมน.ภาค 4  
ผู้ปฏิบัติหน้าที�ต่อสู้เพื�อเอาชนะยาเสพตดิ  
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที�สังกัดจังหวัดและส่วนราชการต่าง ๆ ในการกาํกับและ

                ประสานงานของ ศอ.บต.  

ผู้ที�ปฏิบัติงาน ใน ศป.ช. เฉพาะพื �นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ 



การเลื�อนเงนิเดือนโควตาพเิศษของหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัด

1. คิดจากร้อยละ 15  ของอัตรากาํลังของหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัด 
ณ วันที� 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ของแต่ละรอบการประเมนิ โดยจะต้อง
มีเวลาปฏิบัตริาชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน และ
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ �นไป

2. ผวจ.พจิารณาให้เลื�อนเงนิเดือนโควตาปกตพิเิศษดังกล่าว เพิ�มขึ �นอีก
ร้อยละ 1 จากการเลื�อนเงนิเดือนปกตทิี�กรมต้นสังกัดพจิารณาให้  ทั �งนี �  
เมื�อรวมโควตาปกตแิละโควตากรณีพเิศษแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 6


