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กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ในกฎ ก.ตร. นี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี
“ศึกษาในประเทศ” หมายความว่า การศึกษาในประเทศตามหลักสูตรที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้
ด้วยการเรียนหรือการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอันอาจพิจารณาคุณวุฒิให้ได้
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ข้อ ๔ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
ข้อ ๕ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก ให้เลื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(๒) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง ให้เลื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ ๖ ข้าราชการตํารวจซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๔ แล้วเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนเงินเดือนครึ่งขั้น
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถูกปลดออก
ถูกไล่ออก หรือออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ เป็นระยะเวลารวมกันเกินสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยถึงที่สุดสูงกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาถึงที่สุด ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ร าชการ หรือความผิด ที่
ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
หรือผู้บังคับบัญ ชาซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ บัญ ชาการตํารวจแห่งชาติกํ าหนดเป็น หนัง สือไว้ก่อนแล้ ว
โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(๖) ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาต้ อ งมี เ วลาปฏิ บั ติ ร าชการหกเดื อ น โดยมี วั น ลาไม่ เ กิ น ยี่ สิ บ สามวั น
แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสทิ ธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่ว ยซึ่งจําเป็น ต้องรักษาตัว เป็น เวลานานไม่ว่าคราวเดีย วหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ช) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกินสิบห้าวันทําการ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๒ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

(ซ) ลาไปพื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ กรณีได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
การนับจํานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วย ตาม
(ง) ให้นับเฉพาะวันทําการ
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา ถ้าเป็น ผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือ ดูง าน ณ ต่า งประเทศ ตามระเบีย บว่ าด้ ว ยการให้ ข้าราชการไปศึก ษา ฝึ กอบรม และดู งาน
ณ ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน สําหรับผู้ที่ศึกษา
ในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งแรกในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสองเดือน
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อ ๗ ข้าราชการตํารวจซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็น
ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖ และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิท ธิภาพและประสิทธิผลอัน ก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(๒) ปฏิบัติง านโดยมีความคิด ริเริ่มในเรื่ องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้น คว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือ
ได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ
และปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเป็นพิเศษและ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิ บั ติง านที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ก ระทํ ากิ จ การอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง จนสํ า เร็ จ เป็ น ผลดี ยิ่ ง
แก่ประเทศชาติ
ข้อ ๘ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานที่ได้ดําเนินการ
ตามข้อ ๔ และพฤติกรรมการปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร. ที่ว่าด้วยประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรม
การมาทํางาน การรักษาวินัย และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้น แล้ว รายงานผลการพิจารณานั้น
พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
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ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้น เหนือแต่ละระดับที่ได้รับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนด้วย
ข้อ ๙ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณารายงาน
ผลจากผู้บังคับบัญ ชาตามข้อ ๘ ถ้าเห็น ว่าข้าราชการตํารวจผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ต ามข้อ ๖ ให้เลื่อน
เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าข้าราชการตํารวจผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗
ให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น
ในกรณี ที่ ข้ า ราชการตํ า รวจผู้ ใ ดได้ รั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นครึ่ ง ปี แ รกไม่ ถึ ง หนึ่ ง ขั้ น ถ้ า ใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครึ่งปีหลัง ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก
กับครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็น ว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้น สําหรับปีนั้น
ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจมีคําสั่งให้เลื่อนเงิน เดือนรวมทั้งปีของข้าราชการตํารวจผู้นั้นเป็นจํานวน
หนึ่งขั้นครึ่งได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของข้าราชการตํารวจผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิ บัติ ง านตามหน้ า ที่ไ ด้ ผลดี มีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผลอั น ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์
และผลดีต่อทางราชการและสังคม
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของชีวิต
(๔) ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ภ าระหน้ า ที่ ห นั ก เกิ น กว่ า ตํ า แหน่ ง จนเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ทางราชการ
และปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ด้ว ยความตรากตรําเหน็ด เหนื่อย ยากลําบากและงานนั้น
ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ก ระทํ า กิ จ การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง จนสํ า เร็ จ เป็ น ผลดี
แก่ประเทศชาติ
ในกรณีที่ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนเงินเดือน
ครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใช้
เลื่อนเงินเดือน ถ้าในการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปีหลัง ข้าราชการตํารวจผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนในคราวนั้น
ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจมีคําสั่งให้เลื่อนเงิน เดือนรวมทั้งปีของข้าราชการตํารวจผู้นั้นเป็นจํานวน
สองขั้นได้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนเงินเดือน
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ข้อ ๑๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการตํารวจ ซึ่งในครึ่งปีที่แ ล้วมาได้รับ
อนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๖ (๖) (ฉ) ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
พิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละครั้ง
ที่ควรจะได้เลื่อน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติกําหนด
ข้อ ๑๒ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ให้เลื่อนได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้บังคับหมู่ หรือตําแหน่งเทียบเท่า ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนระดับ พ.๑
(๒) ผู้บังคับหมู่ หรือตําแหน่งเทียบเท่า ยศสิบตํารวจตรี สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จ่าสิบตํารวจ
ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนระดับ ป.๑
(๓) ผู้บั ง คับ หมู่ หรื อ ตํา แหน่ง เทีย บเท่ า ยศจ่ า สิ บตํ า รวจ อั ต ราเงิ น เดือ น จ่ าสิ บ ตํา รวจ
(พิเศษ) ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนระดับ ป.๓
(๔) ผู้บังคับหมู่ หรือตําแหน่งเทียบเท่า ยศดาบตํารวจ ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนระดับ ส.๓
(๕) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน หรือตําแหน่งเทียบเท่า ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือน
ระดับ ส.๓
(๖) สารวั ต ร พนั ก งานสอบสวนผู้ ชํ า นาญการ รองผู้ กํ า กั บ การ และพนั ก งานสอบสวน
ผู้ชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน่งเทียบเท่า ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนระดับ ส.๔
(๗) ผู้กํากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งเทียบเท่า ให้เลื่อนได้ไม่เกิน
เงินเดือนระดับ ส.๕
(๘) รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ย วชาญ หรือตําแหน่งเทียบเท่า ให้เลื่อนได้
ไม่เกินเงินเดือนระดับ ส.๖
(๙) ผู้บังคับการ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ย วชาญพิเศษ และรองผู้บัญ ชาการ หรือตําแหน่ ง
เทียบเท่า ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนระดับ ส.๖
(๑๐) ผู้บัญชาการ และผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือตําแหน่งเทียบเท่า ให้เลื่อนได้
ไม่เกินเงินเดือนระดับ ส.๗
(๑๑) จเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือตําแหน่งเทียบเท่า ให้เลื่อนได้
ไม่เกินเงินเดือนระดับ ส.๘
ข้าราชการตํารวจตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของ
ระดับที่ต นได้รับอยู่ในขณะนั้นในปีงบประมาณใด หากผ่านการประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ
ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่แล้วให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นตามที่ได้กําหนด
ไว้ใน (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณีอีกหนึ่งระดับ โดยเริ่มต้น ให้ได้รับเงิน เดือนใน
ขั้นใกล้เคียงไม่ต่ํากว่าเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม
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การประเมิน สมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิ บัติห น้า ที่
รวมทั้งการได้รับเงินเดือนภายหลังการประเมิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กําหนด
ข้อ ๑๓ ข้าราชการตํารวจซึ่งถูกสั่งให้ประจําหรือสํารองราชการ ตามกฎ ก.ตร. ที่ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใดหรือสํารองราชการส่วนราชการใด
ให้เลื่อนเงินเดือนได้เสมือนดํารงตําแหน่งสุดท้ายก่อนถูกสั่งให้ประจําหรือสํารองราชการ
ข้อ ๑๔ ข้าราชการตํา รวจผู้ ใดไม่ไ ด้รับการเลื่อ นเงิน เดือนเนื่องจากได้รั บเงิน เดือนถึ งขั้น สู ง
ของระดับเงิน เดือนสําหรับตําแหน่งที่ดํารงอยู่แล้ว หรือมีขั้นเงิน เดือนใกล้ถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือน
สําหรับ ตําแหน่งที่ดํา รงอยู่ และได้รับการประเมิน ให้เลื่อนเงิน เดือนเกิ น กว่า ขั้น เงิ น เดือนที่เหลื ออยู่ใ น
ตําแหน่งนั้น ทั้งนี้ ในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคมที่ผ่านมา หากภายหลังมีระดับเงินเดือน
ที่จะเลื่อนให้ได้ หรือได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และหรือได้รับยศสูงขึ้นและเงินเดือน
ที่ได้รับยังไม่ถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่ได้เลื่อนขึ้นนั้น ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
มีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้นั้น ตามที่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษครึ่งขั้น หนึ่งขั้น หรือ
หนึ่งขั้นครึ่งในครั้งหลังสุด แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่มีระดับเงินเดือนที่จะเลื่อนให้ได้ หรือได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และหรือได้รับยศสูงขึ้นนั้น แล้วแต่กรณี
ข้าราชการตํารวจผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และหรือได้รับ
ยศสูงขึ้น ในวันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่ ๑ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้นั้นก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นและหรือได้รับยศสูงขึ้น
กรณีข้าราชการตํารวจผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่ง
ที่ดํารงอยู่หรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่ดํารงอยู่และได้รับการประเมินให้เลื่อนเงินเดือน
เกินกว่าขั้นเงินเดือนที่เหลืออยู่ในตําแหน่งนั้น ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการตํารวจผู้นั้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น และหรือได้รับยศสูงขึ้นแล้ว
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการตํารวจผู้ใด
แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน สั่งเลื่อนเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญให้ผู้นั้นในวันที่
๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการตํารวจผู้ใด
แต่ผู้นั้นได้ตายใน หรือหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม หรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ก่อนที่จะมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ผู้มีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนจะสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครึ่งปี
ที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้
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สําหรับกรณีข้าราชการตํารวจผู้ใดออกจากราชการไม่ว่าด้ว ยเหตุใด ๆ ในวันที่ ๑ เมษายน
หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ก่อนที่จะมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม หรือวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้
แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการไปก่อน
ที่จะมีคําสั่งเลื่อนเงิน เดือนเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงิน เดือน
จะสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้น้นั ย้อนหลังไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้
ข้อ ๑๗ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎ ก.ตร. นี้ แต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นพิเศษ
ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวดําเนินการเพื่อเสนอ ก.ตร. พิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ ๑๘ ในวันที่กฎ ก.ตร. นี้ใช้บังคับ หากข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีรอการเลื่อนเงินเดือนไว้
ตั้งแต่ก่อ นหรื อในวัน ที่ กฎ ก.ตร. นี้ใช้ บังคั บ ให้ผู้ มีอํา นาจสั่งเลื่อ นเงิ น เดื อนมี คําสั่ งเลื่ อนเงิน เดือ น
ให้ผู้นั้นตามกฎ ก.ตร. นี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๒ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้ผู้มีอํานาจสั่ง เลื่อ นเงินเดือนคํานึง ถึง คุณภาพและปริม าณงาน ประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการรักษาวินัย
และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตํารวจตามรายงานของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. และสมควรให้ข้าราชการตํารวจได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีที่
ข้าราชการตํารวจถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และหรือถูกฟ้องคดีอาญา
ในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ราชการเช่นเดียวกับข้าราชการประเภทอื่น เป็นการสอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้กําหนดประเภทของการลาเพิ่มเติมสําหรับข้าราชการทุกประเภท อีกทั้ง
ก.ตร. ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๖/๒๕๕๒ เมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้มีม ติใ ห้แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนําข้อมูลพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ มาประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
สร้างขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการตํารวจ คุ้มครองสิทธิ และสอดคล้องเกี่ยวกับการดําเนินการตามจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ตร. นี้

