
 
 

 

ที ่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๗                 ส านักงาน ก.พ. 
          ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐ 
 

       ๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
  

เรื่อง   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

เรียน   (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)     
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖  โดยมี 
ผลใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 

 เนื่องจากข้อ ๑๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับอนุญาต    
ให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูกสั่งให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ หรือได้รับอนุญาตให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ    
เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่  จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
พิจารณาสั่งให้มีการค านวณเพ่ือหาอัตราเงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ       
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด” ก.พ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา         
สั่งให้มีการค านวณหาอัตราเงินเดือนของข้าราชการผู้ซึ่งกลับมาปฏิบัติราชการ  ตามข้อ ๑๑ ของกฎ ก.พ. ดังกล่าวไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ข้าราชการผู้ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูกสั่ง       
ให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ    
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งให้มีการค านวณหาอัตราเงินเดือนที่จะได้รับในอัตรา      
ไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินส าหรับช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต   
ให้ลาไปปฏิบัติงานหรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท าการนั้น 
 ๒) ข้าราชการผู้ได้รับอนุญาตให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเนื่องจากได้รับอันตราย    
หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่        
จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ เมื่อข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ หากการลานั้นครอบคลุม   
 

/ทั้งรอบการ... 



-๒- 
 
ทั้งรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งให้มีการค านวณหาอัตราเงินเดือน     
ที่จะได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินส าหรับช่วงเวลา
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 

 อนึ่ง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
มีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เป็นต้นไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)  

เลขาธิการ ก.พ. 
 

 
โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ 
โทร.      ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๐๒  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๘๔ 
    ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๒๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

กฎ  ก.พ. 
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ก.พ.  
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (ซ)  และ  (ฌ)  ของข้อ  ๘  (๙)  แห่ง  กฎ  ก.พ.  ว่าด้วย 

การเล่ือนเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
“(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่ มี สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมาย 
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ” 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  แห่ง  กฎ  ก.พ.  ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๑  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง

ประเทศ  หรือถูกส่ังให้ไปทําการใดซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  หรือได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่  จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ   
เม่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน
พิจารณาส่ังให้มีการคํานวณเพื่อหาอัตราเงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับเม่ือกลับมาปฏิบัติราชการ  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.พ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได้กําหนดประเภทการลาข้ึนใหม่  ๒  ประเภท  คือ  การลาไปช่วยเหลือภริยา 
ที่คลอดบุตร  และการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน 
ให้ครอบคลุมถึงข้าราชการที่ใช้สิทธิการลาดังกล่าว  ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.พ.  น้ี 


