
(สํ าเนา)
ที่ นร 0708.1/ว 13 สํ านักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300

5   พฤศจิกายน  2544

เร่ือง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ

เรียน  

อางถึง   1.   หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ สร 0706/ว 9  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2520
2. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่สร 0710/ว 26  ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน  2520
3. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่สร 0704/ว 6  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2525
4. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่สร 0704/ว 8  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2525
5. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่สร 0706/ว 8  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2530
6. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 0706/ว 6  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2533
7. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 0703/ว 9  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2534
8. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 0708.1/ว 17 ลงวันที่ 18 กันยายน 2539

ตามที่คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิหน็ชอบใหมกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
งานราชการ และเปลีย่นระบบการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนขาราชการเปนปละ 2 คร้ังและ ก.พ. ไดออกกฎ ก.พ.      
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544 เปนตนไป               
ความแจงแลว นัน้

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นวา  เพื่อใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ   
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ดังกลาว ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิก       
มติ ก.พ. ตามหนังสือที่อางถึง และอนุมัติเปนหลักการให ผูมีอํ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา     
เล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการพลเรือนสามัญในกรณีตางๆ  ดังนี้

1. การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้นใน
วนัที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม  ซ่ึงเปนวนัเดียวกันกับวันเลื่อนขั้นเงินเดือน   ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 52 พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการกอน แลวจึงเลื่อนขาราชการผูนั้นขึ้น
แตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น เวนแตกรณีขาราชการผูใดไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
เงนิเดอืนสํ าหรับตํ าแหนงที่ดํ ารงอยูแลว ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 พิจารณาเลื่อนขาราชการ
ผูนัน้ขึน้แตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้นกอนแลวจึงเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการดังกลาว



2. ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ
ตํ าแหนงที่ดํ ารงอยูแลว และไมไดรับการเลื่อนขั้น
ที่ผานมาเนื่องจากเหตุดังกลาว หากภายหลังไดเล
เงินเดือนที่ไดรับยังไมถึงขั้นสูงของอันดับเงินเด
พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการผูน
แทนพิเศษครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นในครั้งหลังสุด แลว
ในระดับที่สูงขึ้น

3. ขาราชการพลเรอืนสามญัผูใด
ให  ผู บังคับบัญชาพิจารณาสั่ ง เลื่อนขั้น เงินเด
หากครึ่งปที่แลวมาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัต
ก ําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

4. ขาราชการพลเรือนสามัญผูได
จากไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี ใหผูบังค
ดังกลาวไดหากผูนั้นมีผลการปฏิบัติงาน และอยูใ
ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

อนึ่ง การใดที่ไดดํ าเนินการโด
ที่อางถึง  เสรจ็ไปแลวกอนวันมีหนังสือฉบับนี้ใหเ

ทั้งนี้  ตัง้แตวันที่  1  เมษายน  254

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถ
ทราบดวยแลว

ลงชื่อ 

(คณุ

สํ านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กลุมประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดระบบการให
โทร. 0 2282 7365
โทรสาร  0 2282 1828
2

ดไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสํ าหรับ
เงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม 
ื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น และ
ือนสํ าหรับตํ าแหนงที่ไดเล่ือนนั้น ใหผูบังคับบัญชา
ั้นไดเปนกรณีพิเศษตามผลการประเมินที่ไดรับเงินตอบ
แตกรณี ตัง้แตวนัที่ไดเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง

ลาตดิตามคูสมรสซึง่ไปปฏบิตัริาชการ ณ ตางประเทศ  
ื อนเฉพาะในครึ่ งป แรกที่ลาติดตามคู สมรสได    
ิงานและอยูในหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามที่

รับการบรรจุกลับจากไปรับราชการทหาร หรือ ผูกลับ
ับบัญชาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการ
นหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามที่กํ าหนดในกฎ 

ยถูกตองตามมติ ก.พ. ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. 
ปนอันใชได

4  เปนตนไป

ือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดตางๆ 

ขอแสดงความนับถือ

    ทิพาวดี  เมฆสวรรค

หญิงทิพาวดี   เมฆสวรรค)
เลขาธิการ ก.พ.

รางวัลจูงใจ
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