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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการเลื่อนเงินเดือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘ (๕)  และมาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ก.พ.   

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎ  ก.พ.  นี้ 

“ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ 

“คร่ึงปแรก”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 

“คร่ึงปหลัง”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 

“คร่ึงปที่แลวมา”  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือคร่ึงปหลัง  ที่ผานมาแลวแตกรณี 

“คากลาง”  หมายความวา  ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่ขาราชการพลเรือน

สามัญแตละประเภท  แตละสายงาน  และแตละระดับไดรับตามหลักเกณฑที่  ก.พ.  กําหนด  หารดวยสอง 

เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ 
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“ฐานในการคํานวณ”  หมายความวา  ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญแตละประเภท  แตละสายงาน  และแตละระดับ  โดยแบงออกเปน 

(๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดกับ
คากลาง  หารดวยสอง 

(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดกับ
คากลาง  หารดวยสอง 

ในกรณีที่คํานวณตามวิธีการดังกลาวแลว  มีผลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของระดับ
ตําแหนงที่สูงกวา  มีคาตํ่ากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหนงที่ตํ่ากวาซ่ึงอยู
ถัดลงไป  ก.พ.  อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลางของระดับตําแหนงที่สูงกวานั้นเสียใหมใหสูงข้ึนได  
โดยตองนําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา   

“ชวงเงินเดือน”  หมายความวา  ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนข้ันตํ่าถึงคากลาง  หรือระหวาง
คากลางถึงเงินเดือนข้ันสูง  แลวแตกรณี  และชวงเงินเดือนที่  ก.พ.  ปรับใหสอดคลองกับฐานในการ
คํานวณดวย 

ขอ ๓ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๗  เปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 
ส่ังเลื่อนเงินเดือน 

ขอ ๔ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  และใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๗๖  มาประกอบการพิจารณา  โดยใหเลื่อนไดไมเกิน
วงเงินที่สวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงินเดือน 

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหเลื่อนไดไมเกิน
เงินเดือนสูงสุดที่  ก.พ.  กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง 

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญโดยมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แตใชวิธีการ
หารเฉลี่ยเพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญทุกคนไดรับการเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่ เทากัน   
จะกระทํามิได 

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกิน
รอยละหกของฐานในการคํานวณ  และใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตรารอยละ
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ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน  โดยตองประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไปอยางชาที่สุดพรอมกับการมีคําส่ังเลื่อนเงินเดือน 

การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 
ขอ ๕ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละสองคร้ัง  ดังนี้ 
(๑) คร้ังที่หนึ่ง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก  โดยใหเลื่อน

ในวันที่  ๑  เมษายนของปที่ไดเลื่อน  
(๒) คร้ังที่สอง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง  โดยใหเลื่อน

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปถัดไป 
ขอ ๖ ให  ก.พ.  กําหนดคากลาง  ฐานในการคํานวณ  และชวงเงินเดือนตามกฎ  ก.พ.  นี้  

แลวใหสํานักงาน  ก.พ.  แจงสวนราชการและจังหวัดทราบเปนการลวงหนา   
ขอ ๗ ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหผูบังคับบัญชา

ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดใหมีการแจงใหขาราชการพลเรือนสามัญทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล   
การแจงผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย  อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน  

ฐานในการคํานวณ  จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน  และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน
ใหผูนั้นทราบดวย 

ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละคร้ังตองอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในคร่ึงปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาระดับพอใชหรือรอยละ
หกสิบ 

(๒) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือความผิดที่ทําให
เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๓) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(๔) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
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(๕) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน  
หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือนกอนถึงแกความตาย 

(๖) ในคร่ึงปที่แลวมา  สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือตางประเทศ  ตองมเีวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๗) ในคร่ึงปที่แลวมา  สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๘) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมลา  หรือมาทํางานสายเกินจํานวนคร้ังที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
ส่ังเลื่อนเงินเดือนหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว  โดยคํานึงถึงลักษณะงาน
และสภาพทองที่อันเปนที่ต้ังของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

(๙) ในคร่ึงปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวัน  แตไมรวมถึง
วันลาตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลาดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไมเกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ   

การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว  ใหนับเฉพาะวันทําการ 
ขอ ๙ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ใหนําขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  

การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย  
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอน  เลื่อนตําแหนง  ยาย  สับเปลี่ยนหนาที่  ไปชวยราชการ

ในตางกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรือ
งานพิเศษอื่นใด  หรือไปชวยงานในหนวยงานอื่นของรัฐ  ใหนําผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการและ
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ปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลวมาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย   

ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
หรือถูกส่ังใหไปทําการใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อ
หาอัตราเงินเดือนที่ขาราชการผูนั้นจะไดรับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่  
ก.พ.  กําหนด   

ขอ ๑๒ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูใดถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟอง
คดีอาญา  มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไมได 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ
ภาคทัณฑ  และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
หรือความผิดที่ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน  ถาถูกส่ังไม
เลื่อนเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ   
จะส่ังไมเลื่อนเงินเดือนซํ้าอีกคร้ังหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําให
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้   
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
เสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้ 

ขอ ๑๕ ในคร่ึงปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน  
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปที่จะพนจากราชการ 

ขอ ๑๖ ในคร่ึงปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน  
แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่  ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
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เงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้น
ถึงแกความตาย 

ขอ ๑๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่  ก.พ.  กําหนด
สําหรับตําแหนงที่ดํารงอยูแลว  หากผูนั้นไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้น 
ตํ่ากวาเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังใหมนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
ส่ังเลื่อนเงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษได  โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการคร้ังหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกลาว  โดยใหเลื่อนเงินเดือนต้ังแตวันที่ไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงนั้น 

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 

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน 
เพราะเหตุอื่นนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา  
มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 
ส่ังเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ  อ.ก.พ.  กระทรวงพรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย  ถา  อ.ก.พ.  
กระทรวงเห็นชอบดวยใหนําเสนอ  ก.พ.  เพื่อพิจารณา  ถา  ก.พ.  เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได 

ขอ ๑๙ ในวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  ถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อน
เงินเดือน  แตตองรอการเลื่อนเงินเดือนไวเพราะเหตุที่ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่กฎ  ก.พ.นี้ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําส่ังเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
ผูนั้นที่ไดรอไวทั้งหมด 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนข้ันตํ่าชั่วคราวของขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใด  ระดับใด  
ยังมีผลใชบังคับอยู  คําวา  “เงินเดือนข้ันตํ่า”  ตามกฎ  ก.พ.  นี้  ใหหมายความถึงเงินเดือนข้ันตํ่าชั่วคราว 

ขอ ๒๑ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  สําหรับคร่ึงปหลังของปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ 
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ขอ ๒๒ ผูที่ไดรับการยกเวนเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของ
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
ไวสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้ันสูงของประเภทตําแหนง  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
วินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
ตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  สมควรกําหนดใหการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญเปนไป
ตามหลักการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ  และการประพฤติตน  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 
 


