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คําถาม – คาํตอบ 
การเลื่อนเงนิเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 
 
ระยะเวลาการใชบังคับ 

1. ถาม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 มีผลใชบังคับตั้งแตวันใด 

 ตอบ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552  ยกเวนการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ตาม 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับครึ่งปหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ใหใชหลักเกณฑวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว5 ลงวันที่  
27 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนสามัญตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 

2. ถาม การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. นี้ กําหนดใหมี
ปละกี่รอบ ในชวงเวลาใด 

 ตอบ กําหนดไวปละ 2 รอบ ดังนี้ 
รอบท่ี 1 ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 

และใหเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน   
รอบท่ี 2 ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 

และใหเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 
 
การเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละและวงเงินงบประมาณ 

3. ถาม การเลื่อนเงินเดือนในระบบที่ไมมีข้ันเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขาราชการ จะเลื่อน
อยางไร 

 ตอบ จะเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละของฐานในการคํานวณที่กําหนดไว  
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4. ถาม “ฐานในการคํานวณ” คืออะไร 

 ตอบ คือ ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในแตละ
ประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง 

5. ถาม “ฐานในการคํานวณ” มีวิธีการคิดอยางไร 

 ตอบ ฐานในการคํานวณมี 2 คา คือ ฐานในการคํานวณระดับลางและระดับบน  มีวิธีการ
คิดดังนี้ 

   ฐานในการคํานวณระดับลาง = (เงินเดือนต่ําสุดตามที่ ก.พ. กําหนด + คากลาง) / 2 

   ฐานในการคํานวณระดับบน = (เงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กําหนด + คากลาง) / 2 

   (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด  
ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552) 

6. ถาม “คากลาง” คืออะไร 

 ตอบ คากลาง = (เงินเดือนต่ําสุดตามที่ ก.พ.กําหนด+เงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กําหนด)/2 

7. ถาม “ฐานในการคํานวณ” และ “คากลาง”  สวนราชการจะตองคํานวณเองหรือไม 

 ตอบ ไมตองคํานวณ เนื่องจาก ก.พ. ไดกําหนดไวแลวตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ดวนที่สุดที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 

8. ถาม “ฐานในการคํานวณ” จะนํามาใชในการเลื่อนเงินเดือนอยางไร 

 ตอบ ขาราชการผูใดไดรับเงินเดือนอยูในชวงเงินเดือนของประเภทตําแหนง สายงาน และ
ระดับใด ใหใชฐานในการคํานวณระดับบนหรือระดับลางที่กําหนดสําหรับชวง
เงินเดือนนั้น 
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   ตัวอยางที่ 1  นาย ก ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  เงินเดือน 
15,000 บาท  ซึ่งอยูในชวงเงินเดือน  12,530-25,180 บาท ใหใชฐานในการคํานวณ
ระดับลาง คือ อัตรา 20,350 บาท 

   ตัวอยางที่ 2  นาง ข ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  เงินเดือน 
28,000 บาท  ซึ่งอยูในชวงเงินเดือน  25,190-36,020 บาท ใหใชฐานในการคํานวณ
ระดับบน คือ อัตรา 30,600 บาท 

   ตัวอยางที่  3  นาย  ค  ดํารงตําแหนงประเภท ท่ัวไป  ระดับอาวุโส   ตําแหนง 
เจาพนักงานสรรพากรอาวุโส  เงินเดือน 16,000 บาท  ซึ่งอยูในชวงเงินเดือน 15,410-
28,270 บาท ใหใชฐานในการคํานวณระดับลาง 1 คือ อัตรา 28,270 บาท 

   ตัวอยางที่ 4  นางสาว  ง ดํารงตําแหนงประเภท ท่ัวไป ระดับอาวุโส  ตําแหนง 
เจาพนักงานธุรการอาวุโส  เงินเดือน 32,000 บาท  ซึ่งอยูในชวงเงินเดือน 28,280-
36,020 บาท ใหใชฐานในการคํานวณระดับบน 1 คือ อัตรา 30,870 บาท 

   ตัวอยางที่ 5  นาย จ ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  ตําแหนงนายชางโยธา
อาวุโส  เงินเดือน 21,000 บาท  ซึ่งอยูในชวงเงินเดือน 15,410-31,430 บาท ใหใชฐาน
ในการคํานวณระดับลาง 2 คือ อัตรา 28,270 บาท 

   ตัวอยางที่ 6  นาง ฉ ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  ตําแหนงนาฏศิลปน
อาวุโส  เงินเดือน 33,000 บาท  ซึ่งอยูในชวงเงินเดือน 31,440-47,450 บาท ใหใช 
ฐานในการคํานวณระดับบน 2 คือ อัตรา 39,440 บาท 

   ตัวอยางที่ 7  นาย ช ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน เงินเดือน 24,500 
บาท  ซึ่งอยูในชวงเงินเดือน 18,910-37,970 บาท ใหใชฐานในการคํานวณระดับลาง 
คือ อัตรา 31,680 บาท 
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9. ถาม วงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนกําหนดไวอยางไร 

 ตอบ กําหนดใหสวนราชการและจังหวัดเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสังกัด  
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ภายในวงเงินรอยละ 3 ของอัตรา
เงินเดือนขาราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ตามลําดับ  ทั้งนี้  
การเลื่อนเงินเดือนและวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบเปน
อิสระจากกัน ซึ่งหมายความวา ไมสามารถนําวงเงินงบประมาณที่เหลือของรอบการ
ประเมินที่แลวมาใชไดอีก 

10. ถาม การแบงวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนระหวางราชการบริหารสวนกลางและ
ราชการบริหารสวนภูมิภาคกําหนดไวอยางไร 

 ตอบ กําหนดใหสวนราชการตัดยอดจํานวนคนและจํานวนเงินของขาราชการพลเรือน 
ในราชการบริหารสวนภูมิภาคผูดํารงตําแหนง ดังนี้  

  (1) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ  

  (2) ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน  

  ออกจากวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของสวนราชการ โดยใหผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปน
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 เปนผูสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูดํารงตําแหนงดังกลาว 

11. ถาม สวนราชการหรือจังหวัดจะมีแนวทางจัดสรรวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนให
หนวยงานหรือสวนราชการประจําจังหวัดอยางไร 

 ตอบ หัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัดอาจพิจารณาจัดสรรวงเงิน ได ดังนี้ 

(1) ใหแตละหนวยงานหรือสวนราชการประจําจังหวัดไดรับวงเงินสําหรับเลื่อน
เงินเดือนในอัตราที่ “เทากัน” เชน รอยละ 3 ของอัตราเงินเดือนขาราชการใน
สังกัด หรือ รอยละ 2.8 (อาจนอยกวาหรือมากกวา 2.8 แตตองไมเกิน 3.0 ก็ได) 
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สวนที่เหลืออีกรอยละ 0.2 เก็บกันไวเปนโควตาของสวนกลาง ที่หัวหนา 
สวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูพิจารณาอีกครั้งก็ได  หรือ 

(2) ใหแตละหนวยงานหรือสวนราชการไดรับวงเงินในอัตราที่ “ตางกัน”  เชน  
บางหนวยงานหรือบางสวนราชการประจําจังหวัดไดรับวงเงินรอยละ 3.1 
ในขณะที่บางหนวยงานหรือบางสวนราชการประจําจังหวัดไดรับวงเงินรอยละ 
2.9 เปนตน  ในกรณีที่มีการจัดสรรวงเงินในอัตราที่ตางกัน สวนราชการหรือ
จังหวัดควรมีระบบการประเมินผลงานของแตละหนวยงานหรือสวนราชการ
ประจําจังหวัดดวย 

12. ถาม วงเงินที่จัดสรรอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนมีหลักเกณฑการบริหารอยางไร 

 ตอบ ใหสวนราชการแยกวงเงินเปน 3 กลุม คือ  
  (1) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  
  (2) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ 
  (3) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป   

  โดยใหสวนราชการเลื่อนเงินเดือนขาราชการภายในวงเงินของแตละกลุมกอน  
หากวงเงินงบประมาณของกลุมใดมีเหลือสามารถเกลี่ยวงเงินเลื่อนเงินเดือนให 
กลุมอื่นได 

13. ถาม ภายในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรแลว จะกําหนดใหมีระดับการเลื่อนเงินเดือนกี่ระดับ 
และใครเปนผูกําหนด 

 ตอบ ระดับการเลื่อนเงินเดือนจะตองสอดคลองกับการแบงกลุมคะแนนผลการประเมินซึ่ง
สวนราชการจะตองกําหนดอยางนอย 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
(ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 
กันยายน 2552)  ดังนั้น หากสวนราชการแบงกลุมคะแนนผลการประเมินมากกวา 5 
ระดับ ก็จะมีระดับการเลื่อนเงินเดือนมากกวา 5 ระดับ เชน กําหนดกลุมคะแนน 
ผลการประเมิน 7 ระดับ ก็จะมีระดับการเลื่อนเงินเดือน 7 ระดับ ตัวอยาง รอยละ 6  
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รอยละ 5  รอยละ 4  รอยละ 3  รอยละ 2  รอยละ 1  ไมไดเลื่อนเงินเดือน หรือ รอยละ 4  
รอยละ 3.5  รอยละ 3  รอยละ 2.5  รอยละ 2  รอยละ 1  ไมไดเลื่อนเงินเดือน เปนตน 

14. ถาม การคํานวณการเลื่อนเงินเดือนขาราชการแตละคนเปนรอยละกําหนดไวอยางไร 

 ตอบ ใหเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละของฐานในการคํานวณตามตารางฐานในการคํานวณ
และชวงเงินเดือนที่สํานักงาน ก.พ. แจงเวียนสวนราชการและจังหวัด โดยแตละคน
เลื่อนเงินเดือนไดสูงสุดไมเกินรอยละ 6 ของฐานในการคํานวณตอรอบการประเมิน 
เชน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ เงินเดือน 30,380 บาท (เงินเดือนอยูใน 
ชวงเงินเดือน 18,910-35,820 ใชฐานในการคํานวณระดับลาง อัตรา 31,220 บาท) 
ไดเลื่อนเงินเดือนรอยละ 4.5 จะไดเลื่อนเงินเดือน = 31,220 X 4.5% = 1,404.9 ปด
เปน 1,410 บาท  รวมเปนเงินเดือนใหมที่จะไดรับ = 30,380 + 1,410 = 31,790 บาท 
การคํานวณเงินที่จะเลื่อนถามีเศษไมถึง 10 บาท หรือเปนทศนิยมใหปดขึ้นเปน  
10 บาท  ตัวอยาง 1,404  หรือ 1,404.1  หรือ 1,404.9 ใหปดขึ้นเปน 1,410 บาท 

15. ถาม ฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนที่ใชอยูนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด 

 ตอบ จะเปลี่ยนเมื่อ ก.พ. กําหนดฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนใหมและสํานักงาน 
ก.พ. แจงเวียนใหทราบ   

16. ถาม เหตุใดจึงกําหนดฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนไว 4 อัตรา สําหรับตําแหนง
ประเภททั่วไประดับอาวุโสและตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

 ตอบ เนื่องจากตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโสและตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิตางมีกลุมสายงาน  2  กลุม ที่ไดรับเงินเดือนในอัตราสูงสุดตางกัน  
(กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง) คือ  
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(1) ประเภททั่วไประดับอาวุโส 
ก. กลุมสายงานที่อัตราเงินเดือนสูงสุด 47,450 บาท ไดแก สายงานปฏิบัติงาน

การเกษตร   ปฏิบัติงานประมง   ปฏิบัติงานปาไม  ปฏิบัติงานสัตวบาล 
ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา  ปฏิบัติงานอุทกวิทยา  ปฏิบัติงานสาธารณสุข  
สัตวแพทย  ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม  ปฏิบัติงานชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน
ชางเทคนิค  ปฏิบัติงานชางไฟฟา  ปฏิบัติงานชางโยธา  ปฏิบัติงานชางรังวัด 
ปฏิบัติงานชางสํารวจ  ปฏิบัติงานชางชลประทาน  คีตศิลป  ดุริยางคศิลป 
และนาฏศิลป  

ข. กลุมสายงานที่อัตราเงินเดือนสูงสุด 36,020 บาท ไดแกสายงานอื่นที่ไมได
กําหนดไวใน ขอ ก. 

(2) ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
ก. กลุมสายงานที่อัตราเงินเดือนสูงสุด 66,480 บาท ไดแก สายงานแพทยและ

นักกฎหมายกฤษฎีกา  
ข. กลุมสายงานที่อัตราเงินเดือนสูงสุด 64,340 บาท ไดแก สายงานอื่นที่ไมได

กําหนดไวใน ขอ ก. 

โดยสรุป ทุกสายงานจะมีชวงเงินเดือน 2 ชวง และฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อน
เงินเดือน 2 ฐาน แตเนื่องจากตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโสและตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิตางมีกลุมสายงาน 2 กลุมที่อัตราเงินเดือนสูงสุด
ตางกัน จึงดูเหมือนวาตําแหนงประเภทและระดับดังกลาวมีชวงเงินเดือน 4 ชวง และ
ฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 4 ฐาน 

(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 28  
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552) 

17. ถาม ในแตละระดับการเลื่อนเงินเดือนจะกําหนดรอยละเปนชวงไดหรือไม 

 ตอบ ได  เชน  ดีเดน รอยละ 4-5  ดีมาก รอยละ 3-3.9  ดี รอยละ 2-2.9 พอใช รอยละ 1-1.9  
ตองปรับปรุง ไมไดเลื่อนเงินเดือน 
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18. ถาม ในแตละระดับการเลื่อนเงินเดือนจะตองมีขาราชการเปนจํานวนเทาใด 

 ตอบ จํานวนขาราชการในแตละระดับขึ้นอยูกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  
(ไมบังคับวาตองมีจํานวนคนในแตละระดับเปนเทาใด) สวนอัตราเงินเดือนที่จะ
เลื่อนในแตละระดับ (ผลการประเมิน) ข้ึนอยูกับจํานวนคนในแตละระดับ (ผลการ
ประเมิน) และเม็ดเงินภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร  โดยสรุปสวนราชการและจังหวัด
มีอิสระในการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน โดยมีเงื่อนไขวา  (1) ตองไมเกินวงเงินที่
ไดรับจัดสรร  (2) เลื่อนเงินเดือนใหผูมีผลงานดีเดนที่สุดตองไมเกินรอยละ 6 ของ
ฐานในการคํานวณ  (3) หามหารเฉลี่ย คือ ใหทุกคนไดเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่
เทากัน และ  (4) หามเลื่อนเงินเดือนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในกลุมที่
ตองปรับปรุง (คะแนนผลการประเมินต่ํากวารอยละ 60) หรือผูไมมีสิทธิไดรับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 

19. ถาม ขาราชการที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตองมีคะแนนผลการประเมิน 
รอยละ 60 ข้ึนไป ใชหรือไม 

 ตอบ ใช 

20. ถาม ในกรณีที่ขาราชการมีคะแนนผลการประเมินสูงกวารอยละ 60 แตมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการไมครบ  เชน มีวันลาเกินกวา 23 วันทําการ  บรรจุเขารับราชการ 
นอยกวา 4 เดือน จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไดหรือไม 

 ตอบ ไมได  เนื่องจากไมอยูในหลักเกณฑที่กําหนดไวตามขอ 8 ของกฎ ก.พ. นี้ 

21. ถาม การกําหนดโควตาจํานวนคนผูมีคะแนนผลการประเมินดีเดนรอยละ 15 ของจํานวน
ขาราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม ยังคงมีอยูหรือไม 

 ตอบ ไมมีแลว ยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552   
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22. ถาม สวนราชการจะพิจารณาใหขาราชการทุกคนในสังกัดไดเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละที่
เทากันไดหรือไม 

 ตอบ ไมได  

23. ถาม การแจงผลการเลื่อนเงินเดือนจะตองดําเนินการอยางไร 

 ตอบ ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน และแจงผลการเลื่อนเงินเดือน
ใหขาราชการทราบเปนการเฉพาะตวั 

ในกรณีที่มีขาราชการผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน ใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อน
เงินเดือนใหผูนั้นทราบดวย 

 

ผูสั่งเลื่อนเงินเดือนและผูบริหารวงเงิน 

24. ถาม ใครเปนผูกําหนดวารอยละการเลื่อนเงินเดือนจะเปนเทาใด 

 ตอบ ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเปนผูกําหนดโดยประกาศรอยละการเลื่อนเงินเดือน 
อยางชาที่สุดพรอมกับการมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารวงเงินเลื่อน
เงินเดือนมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร การประกาศอัตราการ
เลื่อนเงินเดือนในแตละระดับผลการประเมิน ควรทําหลังจากทราบผลการประเมิน
ทั้งหมดแลว คือ ทราบวาในแตละระดับผลการประเมินมีกี่คน เปนคนที่ไดรับ
เงินเดือนในชวงเงินเดือนใด 

25. ถาม ผูบริหารวงเงินทําหนาที่อยางไร 

 ตอบ เปนผูพิจารณาวา เมื่อนําคะแนนผลการประเมินของขาราชการมาพิจารณากับวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแลวจะกําหนดรอยละของการเลื่อนเงินเดือนเทาใด 
แตละรอยละจะมีจํานวนขาราชการเทาใด จึงจะเหมาะสมกับวงเงินงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรร เชน  
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ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน มีขาราชการในสํานัก 40 คน ไดรับ
การจัดสรรวงเงินรอยละ 3 เปนจํานวนเงิน 45,000 บาท ผูอํานวยการสํานักจะตอง
พิจารณาคะแนนผลการประเมินของขาราชการในสํานักกับวงเงิน 45,000 บาท ซึ่ง
หลังจากที่ไดทดลองคํานวณอัตราการเลื่อนที่แตกตางกันในหลายรูปแบบแลว  
ผูอํานวยการสํานักฯ อาจพบวาอัตราตามตัวอยางขางลางเปนการบริหารวงเงิน 
45,000 บาทที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

ดีเดน   รอยละ 4.5    จํานวน 6 คน  
ดีมาก   รอยละ 3.5    จํานวน 10 คน  
ดี    รอยละ 2.5    จํานวน 15 คน 
พอใช   รอยละ 1.5    จํานวน 9 คน 
ตองปรับปรุง  ไมไดเลื่อนเงินเดือน   จํานวน  0  คน 

ทั้งนี้ ขอยุติของการพิจารณาขางตนจะสงใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
พิจารณาและประกาศรอยละของการเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการทราบ  

26. ถาม การประกาศอัตรารอยละการเลื่อนเงินเดือนจะตองดําเนินการอยางไร 

 ตอบ ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาการกําหนดอัตรารอยละการเลื่อนเงินเดือนที่
ผูบริหารวงเงินเสนอ ถาเห็นชอบก็อาจจัดทําประกาศฉบับเดียวโดยรวมอัตราการ
เลื่อนเงินเดือนของแตละหนวยงานหรือแตละสวนราชการประจําจังหวัด หรือมอบ
ใหแตละหนวยงานหรือสวนราชการประจําจังหวัดจัดทําประกาศเฉพาะของ
หนวยงานหรือสวนราชการประจําจังหวัดก็ได 

  การประกาศจะตองประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและระบุอัตราการเลื่อนเงินเดือน
ในแตละระดับผลการประเมิน ตัวอยาง เชน  ดีเดน รอยละ 5  ดีมาก รอยละ 4   
ดี รอยละ 3  พอใช รอยละ 2  ตองปรับปรุง ไมไดเลื่อนเงินเดือน 
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27. ถาม ผูบริหารวงเงินคือใครบาง และบริหารวงเงินของใคร 

 ตอบ ผูบริหารวงเงินกําหนดตามกลุมตําแหนงดังนี้  

กลุมท่ี 1  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  บริหารวงเงินสําหรับตําแหนงหัวหนา

สวนราชการระดับกระทรวง  อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีผูบังคับบัญชาเปน

อธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี 

กลุมท่ี 2 

(1) หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง บริหารวงเงินสําหรับตําแหนงรอง
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง   ผูตรวจราชการของสวนราชการระดับ
กระทรวง  ผูวาราชการจังหวัด  รองผูวาราชการจังหวัด  เอกอัครราชทูต  หัวหนา
คณะผูแทนถาวร  อัครราชทูต* รองหัวหนาคณะผูแทนถาวร*  หัวหนาสถานกงสุล
ใหญ  และตําแหนงประเภทบริหารที่เรียกชื่ออยางอื่น 

(*  ใหปลัดกระทรวงจัดสรรวงเงินให เอกอัครราชทูตที่ เปนหัวหนา 
สถานเอกอัครราชทูตบริหารวงเงินของอัครราชทูต และจัดสรรวงเงินใหหัวหนา 
คณะผูแทนถาวรบริหารวงเงินของรองหัวหนาคณะผูแทนถาวร) 

(2) หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  บริหารวงเงินสําหรับ
ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี 

(3) หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง รองหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวง และอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือ

ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี  บริหารวงเงินสําหรับตําแหนงรอง
อธิบดีหรือรองหัวหนาสวนราชการที่มีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี 
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กลุมท่ี 3  อธิบดีและรองอธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวน

ราชการท่ีมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน

อธิบดี บริหารวงเงินสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ  ตําแหนงประเภทวิชาการ  
ตําแหนงประเภททั่วไป 

กลุมท่ี 4  ผูวาราชการจังหวัด บริหารวงเงินสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ และปฏิบัติการ  ตําแหนงประเภททั่วไประดับ
อาวุโส ชํานาญงาน และปฏิบัติงาน ในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ทั้งนี้ ผูบริหารวงเงินอาจจัดสรรวงเงินใหหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับ
กรมหรือหัวหนาหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาคบริหารวงเงินของ
ขาราชการในสังกัดได 

28. ถาม ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนคือใคร 

 ตอบ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

รัฐมนตรีเจาสังกัด* สําหรับ  (1) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนง
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  
(2)  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  (3)  ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
ประเภททั่วไป ในสํานักงานรัฐมนตรี 

ปลัดกระทรวง** หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชา

หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแต
กรณีสําหรับ (1) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรม รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่
อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือ
ตอรัฐมนตรี หรือตําแหนงอื่นที่ ก.พ.กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
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(2) ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  (3) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง  
(4) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

อธิบดี***  สําหรับ (1) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  (2) ตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ  (3) ตําแหนงประเภท
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

ผูวาราชการจังหวัด   สําหรับตําแหนงในราชการบริหารสวนภูมิภาค  
(1) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ  ปฏิบัติการ   
(2) ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

   * รัฐมนตรีเจาสังกัด  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง 
และนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง 

  ** ปลัดกระทรวง  หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
*** อธิบดี  หมายความวา หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรม 

 

เงินตอบแทนพิเศษกรณีผูไดรับเงินเดือนสูงสุด 

29. ถาม ผูที่ไดรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกลถึงเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กําหนด จะไดรับ
คาตอบแทนพิเศษหรือไม 

 ตอบ ได  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของ
ขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตําแหนง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลม 125 ตอนพิเศษ 148 ง วันที่ 6 กันยายน 2551 
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30. ถาม การคํานวณคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูไดรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกลถึงเงินเดือน
สูงสุดเปนอยางไร 

 ตอบ ใหนําผลคะแนนประเมินมาพิจารณาเชนเดียวกับการคํานวณการเลื่อนเงินเดือนตาม
รอยละของฐานในการคํานวณ  และใหคํานวณรวมอยูในวงเงินรอยละ 3 ของอัตรา
เงินเดือนขาราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ดวย 

ในกรณีท่ีขาราชการไดรับเงินเดือนสูงสุดแลวใหนําเงินที่คํานวณไดมาใหไดรับเปน
คาตอบแทนพิเศษทั้งหมด  เชน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เงินเดือน 36,020 
บาท (เงินเดือนสูงสุด) วันที่ 1 เมษายน 2553 ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใน
อัตรารอยละ 3 จะไดรับเงินเพิ่มขึ้น 30,600 X 3% = 918 บาท (ใชฐานในการคํานวณ 
อัตรา 30,600 บาท)  ผูนี้จะไดรับเงินเดือนเทาเดิม คือ 36,020 บาท  และไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ 918 บาท (ไมปดเศษ) 

ในกรณีท่ีขาราชการไดรับเงินเดือนไมถึงเงินเดือนสูงสุดใหนําเงินที่คํานวณไดมา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนจนถึงเงินเดือนสูงสุด สวนที่เหลือใหจายเปนคาตอบแทน
พิเศษ  เชน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ อัตราเงินเดือน 35,800 บาท วันที่  
1 เมษายน 2553 ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละ 3  จะไดรับเงิน
เพิ่มขึ้น 918 บาท (ใชฐานในการคํานวณ อัตรา 30,600 บาท)  ผูนี้จะไดรับเงินเดือน
เพิ่มขึ้น 220 บาท เปน 36,020 บาท (เงินเดือนสูงสุด) และไดรับคาตอบแทนพิเศษ 
698 บาท (ไมปดเศษ) 

31. ถาม คาตอบแทนพิเศษที่ขาราชการไดรับตามระเบียบกระทรวงการคลังนี้จะนํามา
พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการผูนั้นเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม
ไดหรือไม 

 ตอบ ได  ในกรณีที่ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมและเงินเดือนที่ไดรับยังไมถึง
เงินเดือนสูงสุดของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อน
เงินเดือนใหขาราชการผูนั้นเปนกรณีพิเศษตามผลการประเมินที่ไดรับคาตอบแทน
พิเศษครั้งหลังสุดตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  
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  ตัวอยางที่ 1  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เงินเดือน 36,020 บาท  (เงินเดือน
สูงสุด )  ไดรับคาตอบแทนพิ เศษ  210 บาท  ไดรับแตงตั้ งใหดํ ารงตําแหนง 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ใหสั่งเลื่อน
เงินเดือนในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  เปนเงิน 36,020 + 210 = 
36,230 บาท  ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2552 

  ตัวอยางที่ 2  เจาพนักงานพัสดุอาวุโส เงินเดือน 36,020 บาท (เงินเดือนสูงสุด) ไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ 210 บาท ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายชางเครื่องกลอาวุโส 
(เงินเดือนสูงสุด 47,450 บาท) ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ใหสั่งเลื่อนเงินเดือน
ในตําแหนงนายชางเครื่องกลอาวุโส  เปนเงิน 36,020 + 210 = 36,230 บาท ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 

  ทั้งนี้ กรณีที่คาตอบแทนพิเศษมีเศษที่ไมถึง 10 บาทหรือเปนทศนิยม  ใหพิจารณาสั่ง
เลื่อนเงินเดือนโดยปดเศษขึ้นเปน 10 บาท  

 

กรณียกเวนการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะราย 

32. ถาม ขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับอาวุโสบางรายที่ไดรับการยกเวนเปนการเฉพาะให
รับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.กําหนดอยูแลว เชน ผูดํารงตําแหนง 
เจาพนักงานธุรการอาวุโส  เงินเดือน 37,980 บาท  เจาพนักงานการคลังอาวุโส 
เงินเดือน  36,660 บาท (เงินเดือนสูงสุดสําหรับทั้ง 2 สายงาน คือ 36,020 บาท)  
จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือไม 

 ตอบ จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลคะแนนประเมิน  โดยใชฐานใน 
การคํานวณ  ระดับบน  2  อัตรา  39 ,440 ที่กํ าหนดไวสํ าหรับชวงเงินเดือน  
31,440 - 47,450 บาท ของตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส 
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หลักเกณฑและวิธีการอื่น ๆ  

33. ถาม นอกจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละแลว กฎ ก.พ.ฉบับนี้
เปลี่ยนแปลงในเรื่องหลักการใดอีกบางเมื่อเปรียบเทียบกับกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อน 
ข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2544  

 ตอบ (1) ยกเลิกการรอเลื่อนเงินเดือนขาราชการที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา   

  (2) ใหขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือ
ถูกสั่งใหไปทําการใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ไดรับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของฐานเงินเดือนขาราชการผูนั้น 

  (3) ใหเลื่อนเงินเดือนขาราชการที่ถึงแกความตายกอนวันที่  1 ตุลาคม  หรือ 
วันที่ 1 เมษายน ในกรณีที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา 4 เดือน 

34. ถาม การยกเลิกการรอเลื่อนเงินเดือนขาราชการที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงหรือถูกฟองคดีอาญากําหนดไวอยางไร 

 ตอบ ขาราชการผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญาและ 
อยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน ผูสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให
ขาราชการผูนั้น โดยใหพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูนั้น 

อยางไรก็ตาม แมวาจะยกเลิกหลักการรอเลื่อนเงินเดือนแลว แตหากขาราชการที่ถูก
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญาไมอยูในเกณฑที่จะเลื่อน
เงินเดือน  เชน  คะแนนผลการประเมินต่ํากวารอยละ 60  ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการไมครบตามที่กําหนด  ผูสั่งเลื่อนเงินเดือนจะพิจารณาไมเลื่อนเงินเดือนได 
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35. ถาม ขาราชการที่ถูกรอการเลื่อนเงินเดือนไวกอนกฎ ก.พ.นี้ใชบังคับ เพราะถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา จะตองรอการเลื่อนเงินเดือนตอไป
จนกวาผลการพิจารณาจะเสร็จหรือไม 

 ตอบ ไมตองรอ  หากขาราชการที่ถูกรอการเลื่อนเงินเดือนไวเปนผูอยูในเกณฑที่จะได
เลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูนั้นที่ถูกรอไวทั้งหมด  

36. ถาม การงดเลื่อนเงินเดือนขาราชการที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาใหลงโทษ ยังคงมีอยูหรือไม 

 ตอบ ยังคงมีอยู  หมายความวา เมื่อผลการพิจารณาทางวินัยหรืออาญาเสร็จสิ้นปรากฏวา 
ขาราชการที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญามีความผิด
และถูกลงโทษ ตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.นี้ ผูบังคับบัญชาจะตองงดเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการดังกลาวในรอบการเลื่อนเงินเดือนที่ถูกลงโทษดวย 

37. ถาม กรณีขาราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยและถูกศาลพิพากษาลงโทษในคดีอาญาดวย 
แตการลงโทษทั้ง 2 กรณี เกิดจากการกระทําความผิดเดียวกัน จะตองงดเลื่อน
เงินเดือนอยางไร 

 ตอบ ใหลงโทษงดเลื่อนเงินเดือน 1 ครั้ง โดยหากงดเลื่อนเงินเดือนจากการลงโทษทางวินัย
หรืออาญาไปแลว เมื่อผลการพิจารณาลงโทษอีกกรณีหนึ่งแลวเสร็จก็ไมตองงดเลื่อน
เงินเดือนซ้ําอีก  ทั้งนี้ ไมรวมกรณีที่การถูกสั่งลงโทษทางวินัยและการถูกศาล
พิพากษาลงโทษในคดีอาญา ที่เกิดจากการกระทําที่ตางกรรมตางวาระกัน 

38. ถาม กรณีผลการพิจารณาโทษถึงที่สุดแลวมีผลใหขาราชการถูกสั่งลงโทษและถูกงดเลื่อน
เงินเดือนไปแลวกอนที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ สวนราชการจะตองดําเนินการใดตาม 
กฎ ก.พ.นี้ หรือไม 

 ตอบ ไมตอง  เนื่องจากเปนการดําเนินการไปตามกฎ ก.พ. ที่ใชบังคับอยูกอนหนานี้ 
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39. ถาม หลักเกณฑและเงื่อนไขใหขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ หรือถูกสั่งใหไปทําการใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ กําหนดไวอยางไร 

 ตอบ เมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาใหไดรับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 3 ของเงินเดือนขาราชการผูนั้นในแตละรอบการ
ประเมิน 

ในกรณีที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือถูกสั่งใหไปทําการใดเกิน  
1 ป จะไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับเงินเดือนตามกฎ ก.พ. นี้ เนื่องจากผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุจะตองสั่งใหผูนั้นออกจากราชการและถือเปนการไปปฏิบัติงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งจะไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนดตาม
มาตรา 63 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

40. ถาม ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการที่ไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือนในกรณีใดบาง 

 ตอบ กรณีผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเห็นวา มีเหตุผลพิเศษที่ควรเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
ผูใดที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการไมครบ  ลา  หรือมาทํางานสายเกินกวาที่กําหนด   
ใหเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา  หาก อ.ก.พ.กระทรวงเห็นชอบ จึงสั่งเลื่อน
เงินเดือนได 

41. ถาม ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะเสนอ ก.พ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการที่ไมอยู
ในหลักเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือนในกรณีใดบาง 

 ตอบ กรณีผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเห็นวา มีเหตุผลพิเศษที่ควรเลื่อนเงินเดอืนขาราชการ 
ผูใดที่ไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนเงินเดือนเพราะเหตุอ่ืน นอกจากเรื่องระยะเวลา
การปฏิบัติราชการไมครบ การลา หรือการมาทํางานสาย  แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนจะตองนําเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณากอน หาก อ.ก.พ.กระทรวง 
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เห็นควรใหเลื่อนเงินเดือนได จึงจะนําเสนอ ก.พ.  หาก อ.ก.พ. กระทรวงไมเห็นควร
ใหเลื่อนเงินเดือน ก็ใหดําเนินการตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงโดยไมตองเสนอ ก.พ. 

42. ถาม ขาราชการที่ถึงแกความตายกอนวันที่ 1 ตุลาคม หรือวันที่ 1 เมษายน จะไดรับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนอยางไร 

 ตอบ ขาราชการที่มีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา 4 เดือน ในรอบการประเมินใด หาก 
ถึงแกความตายและอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือนใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
สั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผล
ในวันที่ผูนั้นถึงแกความตาย 

  ทั้งนี้  การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการดังกลาวใหพิจารณาพรอมกับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของขาราชการตามรอบการประเมิน 

43. ถาม ขาราชการที่ไปชวยราชการจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอยางไร 

 ตอบ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนโดยสวนราชการตนสังกัด โดย
ผูบังคับบัญชาในสวนราชการที่ไปชวยราชการใหความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการและสั่งเลื่อนเงินเดือน 

44. ถาม การออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงและการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือ วันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม จะดําเนินการอยางไร 

 ตอบ ใหเลื่อนเงินเดือนขาราชการตามคะแนนผลการประเมินที่ไดปฏิบัติราชการ ในระดับ
ตําแหนงเดิมกอน แลวจึงแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม 

 

 
--------------------------- 
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45.  ถาม การบริหารวงเงินการเลื�อนเงินเดือน สําหรับขา้ราชการที�ไดรั้บเงินเดือนสูงสุดและ 
จะเกษียณอายรุาชการ จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

ตอบ ให้นาํผลคะแนนประเมินของขา้ราชการที�จะเกษียณอายรุาชการมาพิจารณาร้อยละ 
การเลื�อนเงินเดือน และบริหารวงเงินการเลื�อนเงินเดือนของขา้ราชการดงักล่าว รวม 
อยูใ่นวงเงินร้อยละ 3 ของอตัราเงินเดือนขา้ราชการ ณ วนัที� 1 กนัยายน เสมือนผูน้ั.น 
ไดรั้บการเลื�อนเงินเดือนในรอบการประเมินนั.น 

ทั.งนี.  ขา้ราชการผูน้ั.นจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เนื�องจากเป็นผูพ้น้จาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ และส่วนราชการไม่ตอ้งออกคาํสั�งให้ไดรั้บ
ค่าตอบแทนพิเศษ 

 

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

แกไ้ขเพิ�มเติม 15 พฤศจิกายน 2555 
 

 


