
สารบัญ หนังสอื ตร. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๑/ว ๓๖ ลง ๒๗ มิ.ย.๕๗ 
กําหนดแนวทางปฏิบตัิในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ และเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา 

ลําดับ ช่ือ คําอธิบาย หน้า 
ผนวก ก - แนวทางปฏิบตัิในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ  

  คําจํากัดความ ๓ 
  ระยะเวลาดําเนินการ ๔ 
  หน่วยจัดทําบัญชี ๔ 
  การนับจํานวนเพื่อคํานวณโควตาฯและวงเงินงบประมาณ ๖ 
  โควตา และวงเงินงบประมาณ ๘ 

  หลักเกณฑ์การพิจารณา ๑๐ 
  ขั้นตอนและวธิีการ ๑๓ 
  บัญชีและคําส่ัง ๑๕ 
  การตรวจบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ๑๘ 
  อื่นๆ ๒๑ 

แบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนฯ, บัญชสีรุปผลฯ และบญัชแีสดงการใช้เศษโควตาและวงเงินงบประมาณ  

๑ 
 

แบบ เม.ย. ๑/ต.ค. ๑ 
บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน และ/หรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการตํารวจ และ       
บัญชีงด หรือไม่เล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ (สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีทุกหน่วย และทุกระดับ) 

๒๕/๓๖ 

๒ แบบ เม.ย. ๒/ต.ค. ๒ 
บัญชีสรุปผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจในภาพรวมของหน่วยจัดทําบัญชี      
(สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีทุกหน่วย และทุกระดับ) 

๒๙/๔๐ 

๓ แบบ เม.ย. ๓/ต.ค. ๓ 
บัญชีแสดงการใช้เศษโควตาท่ีเหลือจากการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของหน่วยจัดทําบัญชี (สําหรับหน่วยจัดทําบัญชี
ท่ีมีอํานาจใช้เศษโควตาฯ (บก, บช. หรือ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. (สลก.ตร., ตท., สท., สง.ก.ต.ช., บ.ตร. และ วน.)) 

๓๔/๔๖ 

๔  

บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้ดํารงตําแหน่ง รอง ผบก. หรือ
เทียบเท่า ท่ีรับอัตราเงินเดือนระดับ ส.๖ (รอง ผบก. เล่ือนเงินเดือนระดับ ส.๖) บช. หรือ บก. ในสังกดั 
สง.ผบ.ตร. (สลก.ตร., ตท., สท., สง.ก.ต.ช., บ.ตร. และ วน.)) * โดยจัดทําเพิ่มเติมนอกเหนือจากบัญชี
แสดงการเล่ือนเงินเดือน แบบ เม.ย. ๑ หรือ แบบ ต.ค. ๑ แล้วแต่กรณี 

๔๘ 

๕ คําสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ คําส่ังเล่ือนเงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.๕) ลงมา ๕๑ 

๖ คําสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ 
คําส่ังเล่ือนเงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ระดับ รอง ผบก. (รอง ผบก. เล่ือนเงินเดือน 
ระดับ ส.๖) ถึงระดับ รอง ผบช. 

๕๗ 

๗ คําสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ 
คําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือน (เต็มขั้น) และได้รับ
การปรับระดับอัตราเงินเดือน (เต็มขั้นผ่านการประเมินข้ามแท่งและได้รับการเล่ือน) 

๕๙ 

๘ แบบ 1 คําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจกรณีเกษียณอายุ ณ ๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๙ แบบ 2 คําส่ังเล่ือนเงินเดือนและให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษกรณีได้รับโควตาพิเศษต่างๆ ๖๘ 

๑๐ แบบ 3 

คําส่ังปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้ดํารงตําแหน่ง ผกก. หรือเทียบเท่า (ผู้รับเงินเดือน 
ในระดับ ส.๕) ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า ให้รับเงินเดือน 
พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) (รับเงินเดือนในระดับ ส.๕ อยู่ก่อนการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
รอง ผบก.หรือเทียบเท่า) 

๗๐ 

๑๑ แบบ 4 

คําส่ังปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้ดํารงตําแหน่ง ผกก. หรือเทียบเท่า (ผู้รับเงินเดือน 
ในระดับ ส.๔) ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า ผบก. ให้รับเงินเดือน 
พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) (ปรับระดับ ส.๔ เป็น ส.๕) 

๗๔ 

๑๒ แบบ 5 
คําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้ได้รับเงินเดือน (เต็มขั้น) หรือใกล้เต็มขั้นท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่ง และ/หรือได้รับยศสูงขึ้น (เล่ือนเงินเดือนตามเงินตอบแทนพิเศษ) 

๗๘ 

๑๓ แบบ 6 คําส่ังถอนช่ือข้าราชการตํารวจออกจากคําส่ังเล่ือนเงินเดือน ๘๐ 

๑๔ แบบ 7.1 คําส่ังแก้ไขคําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ (กรณีแก้ไขคําส่ังเดียว) ๘๒ 

๑๕ 

คําสั่งเลื่อน
เงินเดือน

นอกเหนือจาก
กรณีปกติ  

แบบ 7.2 คําส่ังแก้ไขคําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ (กรณีแก้ไขหลายคําส่ัง) ๘๖ 

๑๖  
บัญชีแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่ง นว., 
ผู้ช่วย นว. และข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติราชการในสํานักงานของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. 

๘๘ 

ผนวก ข - แนวทางปฏบิัตใินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ๙๐ 
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ผนวก ก  : แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ แนบท้ายหนังสือ ตร.  
                ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ ว 36  ลง 26 มิ.ย.57   
............................................................................................................................. 
 
 ๑. ในแนวทางน้ี 
  ๑.๑  การพิจารณาถ้อยคําท่ีปรากฏในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ถือตามแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
   1.1.1 ความในข้อ 6 (4)  คําว่า “สั่งลงโทษทางวินัยถึงท่ีสุด” ให้พิจารณา
ตามกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยสําหรับข้าราชการตํารวจ 
   1.1.2 ความในข้อ 6 (4)  คําว่า “เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ี
ราชการของตน” ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ     
โดยคํานึงถึงผลกระทบอ่ืนอันอาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม ความยุติธรรม และพึงสังวรในการใช้ดุลยพินิจด้วย
ความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น 
   ๑.๑.3 ความในข้อ 6 (๘)  คําว่า “เหตุผลอันสมควร” ให้พิจารณาด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็นท่ีแท้จริงของข้าราชการตํารวจผู้นั้นว่ามีความ
สมเหตุ สมผล ตามสภาพความ เป็นจริ ง เกี่ ยวกับระยะ เวลา  ระยะทาง  สภาพภูมิประเทศ                    
สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมต่างๆ และอ่ืนๆ ประกอบกัน 
  ๑.๒ “การเลื่อนเงินเดือน” หมายความว่า การส่ังให้ข้าราชการตํารวจได้รับ
เงินเดือนในขั้นท่ีสูงขึ้นหรือได้รับเงินตอบแทนพิเศษแทนการเล่ือนเงินเดือน เพ่ือตอบแทนความดี
ความชอบท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติในครึ่งปีท่ีแล้วมา 
  ๑.๓ “หน่วยจัดทําบัญชี” หมายถึง หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการคํานวณและใช้
วงเงินงบประมาณ และโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตาเล่ือน ๒ ขั้น และพิจารณาจัดทําบัญชีแสดง       
การเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจ รวมท้ังเอกสารรายละเอียดประกอบตามท่ีกําหนดไว้ในแนวทางนี้ 
  ๑.๔ “วงเงินงบประมาณ” หมายถึง กรอบจํานวนเงินงบประมาณท่ีนําไปใช้เล่ือน
เงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการตํารวจ  
  ๑.๕ “โควตาเลื่อน ๑ ข้ัน” หมายถึง กรอบจํานวนข้าราชการตํารวจตามสัดส่วนท่ี
กําหนดไว้ให้เล่ือนเงินเดือน ๑ ขั้นได้ 
  ๑.๖ “โควตาเลื่อน ๒ ข้ัน” หมายถึง กรอบจํานวนข้าราชการตํารวจตาม       
สัดส่วนท่ีกําหนดไว้ให้เล่ือนเงินเดือนรวมท้ังปี ๒ ขั้นได้ 
  ๑.๗ “เงินตอบแทนพิเศษ” หมายถึง เงินซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจผู้ท่ีได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับอยู่แล้ว (เต็มขั้น) และข้าราชการตํารวจผู้นั้น ไดร้บัการพิจารณา
ให้เล่ือนเงินเดือน โดยให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษแทนการเล่ือนเงินเดือน ในอัตราร้อยละ ๒ (กรณี ๐.๕ ขั้น) 
ร้อยละ ๔ (กรณี ๑ ขั้น) และร้อยละ ๖ (กรณี ๑.๕ ขั้น) ของเงินเดือน ตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลัง
กําหนด 
 
                       1.8  ตําแหน่ง . . . 
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  ๑.๘ ตําแหน่งข้าราชการตํารวจตําแหน่งใดในแนวทางนี้ให้หมายความรวมถึง       
ตําแหน่งท่ีเทียบเท่าตําแหน่งนั้นด้วย 
  ๑.๙ หน่วยงานระดับใดในแนวทางนี้ให้หมายความรวมถึงหน่วยงานท่ีเทียบเท่า
หน่วยงานนั้นด้วย 

 ๒. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ให้หน่วยต่างๆ พิจารณาดําเนินการและมีคําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ   
ตามห้วงระยะเวลา  ดังนี้ 
  ๒.๑ การเลื่อนเงินเดือนประจําปี ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) ให้หน่วยต่างๆ    
เริ่มพิจารณาดําเนินการต้ังแต่วันท่ี ๑ มี.ค. และมีคําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันท่ี ๓๑ มี.ค. 
  ๒.๒ การเลื่อนเงินเดือนประจําปี ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.) ให้หน่วยต่างๆ    
เริ่มพิจารณาดําเนินการต้ังแต่วันท่ี ๑ ก.ย. และมีคําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันท่ี ๓๐ ก.ย. 

 ๓. หน่วยจัดทําบัญชี 
  ๓.๑ โดยท่ัวไปให้กําหนดหน่วยจัดทําบัญชีไว้  ดังนี้  
   ๓.๑.๑ บช. สําหรับกลุ่ม รอง ผบช., ผบก. และ รอง ผบก.  
   ๓.๑.๒ บก., ภ.จว. หรือหน่วยงานท่ีมี รอง ผบก. เป็นหัวหน้า ท่ีไม่ได้อยู่ใน
สังกัด บก. ใด เช่น ศูนย์ฯ หรือกลุ่มงานต่างๆ สําหรับกลุ่ม ผกก., รอง ผกก., สว. และ รอง สว. 
   ๓.๑.๓ กก., สน., สภ., ด่าน ตม. หรือหน่วยงานท่ีมี ผกก., รอง ผกก., สวญ., 
สว. หรือ รอง สว. เป็นหัวหน้า ท่ีไม่ได้อยู่ในสังกัด กก. ใด เช่น ศูนย์ฯ หรือกลุ่มงานต่างๆ สําหรับ      
กลุ่ม ผบ.หมู่ ลงมา 
   ๓.๑.๔ สําหรับ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. (สลก.ตร., ตท., สท., สง.ก.ต.ช., 
บ.ตร. และ วน.) ให้กําหนดหน่วยจัดทําบัญชีตามข้อ ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ และให้จัดทําบัญชีแสดง       
การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจกลุ่ม รอง ผบก. ด้วย 
  ๓.๒ นอกเหนือจากข้อ ๓.๑  ให้กําหนดหน่วยจัดทําบัญชี ดังนี้ 
   ๓.๒.๑  สําหรับข้าราชการตํารวจท่ีขึ้นตรงต่อ บช. และข้าราชการตํารวจใน
หน่วยงานท่ีต่ํากว่า บก. ใน บช. ให้ ผบช. นําไปรวมพิจารณากับหน่วยจัดทําบญัชีใดหนว่ยจัดทําบญัชีหนึง่ 
หรือจะให้ บช. เป็นหน่วยจัดทําบัญชีก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
   ๓.๒.๒  สําหรับข้าราชการตํารวจท่ีขึ้นตรงต่อ บก. ให้ ผบก. พิจารณานําไป
รวมพิจารณากับหน่วยจัดทําบัญชีใดหน่วยจัดทําบัญชีหนึ่ง หรือจะให้ บก. เป็นหน่วยจัดทําบัญชีก็ได้
ตามท่ีเห็นสมควร 
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  ๓.๓ ให้ ทพ. รับผิดชอบดําเนินการเพ่ิมเติมนอกจากการดําเนินการ ตามข้อ ๓.๑.๒  
ดังนี้ 
   ๓.๓.๑  จัดทําบัญชีแสดงข้อมูลการเล่ือนเงินเดือน ตามแบบบัญชีแสดง      
การเล่ือนเงินเดือนโดยอนุโลม สําหรับข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่งตั้งแต่ ผบก. ขึ้นไป นอกเหนือจาก
ในส่วนท่ีมี บช. เป็นหน่วยจัดทําบัญชีในข้อ ๓.๑.๑ 
   ๓.๓.๒  จัดทําบัญชีแสดงข้อมูลการเล่ือนเงินเดือน ตามแบบบัญชีแสดง      
การเล่ือนเงินเดือนโดยอนุโลม สําหรับข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่ง นว. และ ผู้ช่วย นว.ผบ.ตร., จตช.,       
รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., จตร., ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร., ผบก.ประจํา สง.ผบ.ตร. รวมตลอดถึง
ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติราชการในสํานักงานผู้บังคับบัญชาดังกล่าวและหน่วยต้นสังกัดตัด
ยอดตัวคนให้สํานักงานเป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
   ท้ังนี้ ให้ ทพ. ดําเนินการ  ดังนี้ 
    ๓.๓.๒.๑  แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน มีคําส่ังเล่ือน
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่ง นว. และ ผู้ช่วย นว.ผบ.ตร., จตช., รอง ผบ.ตร. และ
ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผู้ท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือน ให้เล่ือนเงินเดือนตามความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งหากเป็นการใช้โควตาเล่ือนเงินเดือน ให้หักออกจากโควตาเล่ือนเงินเดือนท่ี
ผู้บังคับบัญชาได้รับการจัดสรรจากผบ.ตร. สําหรับกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาสํานักงานใดไม่ได้รับการจัดสรร
โควตาเล่ือนเงินเดือน เนื่องจากเหตุเกษียณอายุราชการ หรือกรณีใดๆ ให้ถือว่าเป็นการใช้โควตาใน
ภาพรวมของ ตร. 
    ๓.๓.๒.๒  แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน มีคําส่ัง 
เล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่ง นว. และ ผู้ช่วย นว.จตร., ผบช.ประจํา สง. ผบ.ตร., 
ผบก.ประจํา สง.ผบ.ตร. และข้าราชการตํารวจท่ีได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติราชการในสํานักงานผู้บังคับบัญชา
ข้างต้นและหน่วยต้นสังกัดตัดยอดตัวคนให้สํานักงานเป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน ผู้ท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์
การเล่ือนเงินเดือน ให้เล่ือนเงินเดือนท้ังปี 1.5 ขั้น โดยให้เล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก   
(1 เม.ย.) จํานวน 0.5 ขั้น และประจําปี ครั้งท่ี 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.) จํานวน 1 ขั้น หรือหากข้าราชการ
ตํารวจดังกล่าวได้รับการเล่ือนเงินเดือน ประจําปี ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.) จํานวน 1 ขั้น มาก่อนแล้ว 
ให้เล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.) จํานวน 0.5 ขั้น แล้วแต่กรณี 
   ๓.๓.๓  จัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนสําหรับข้าราชการตํารวจท่ีประจํา 
หรือสํารองราชการ ตร. และนําเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน  พิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
ผู้ท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนรายละไม่เกิน ๐.๕ ขั้น ไปก่อนท่ี ผบ.ตร. จะพิจารณาส่ังการ     
เป็นอย่างอ่ืน  
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  ๓.๔ ให้ ศปก.ตร.สน. (ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้า) เป็นหน่วย
จัดทําบัญชี สําหรับข้าราชการตํารวจกลุ่ม รอง ผบก. ลงมา ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน ศปก.ตร.สน. และ   
ศปก.ตร.สน. มีความประสงค์ท่ีจะเป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้นั้น ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดของข้าราชการตํารวจผู้นั้น ตัดยอดให้ ศปก.ตร.สน. เป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้ 
   หากหน่วยจัดทําบัญชีต้นสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน           
ศปก.ตร.สน. ดังกล่าว ประสงค์จะเป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้ก็ให้ประสานทําความตกลงกับ 
ศปก.ตร.สน. โดยช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นให้ ศปก.ตร.สน. ทราบ หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ถือ
ความเห็น ศปก.ตร.สน. เป็นท่ีสุด 
  ๓.๕ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือสํานักงานท่ีจัดตั้งขึ้นโดยไม่มีฐานะ
เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย หรือไม่สังกัดหน่วยงาน ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๒ หากมีจํานวนข้าราชการ
ตํารวจที่ปฏิบัติราชการเพียงพอที่จะคํานวณโควตาเลื่อน ๑ ขั้น หรือโควตาเลื่อน ๒ ขั้น และมีวงเงิน
งบประมาณสามารถนําไปใช้เล่ือนเงินเดือนในกรณีดังกล่าวได้ ถ้าประสงค์จะเป็นผู้พิจารณาจัดทําบัญชี            
แสดงการเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจในคณะกรรมการ  คณะทํางาน หรือสํานักงานเสมอืนเปน็
หน่วยจัดทําบัญชี ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าของคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือสํานักงานเสนอ
ผบ.ตร. เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องช้ีแจงภารกิจ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติภารกิจ จํานวนคน 
แยกตามตําแหน่งและสังกัด พร้อมด้วยหลักฐานการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือสํานักงาน 
แล้วแต่กรณี และการส่ังให้ข้าราชการตํารวจดังกล่าวไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
  ๓.๖ กรณีตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ หากหน่วยจัดทําบัญชีใดมีจํานวน
ข้าราชการตํารวจคํานวณโควตาได้ไม่ถึง ๑ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนจะพิจารณา
ดําเนินการเช่นเดียวกับกรณีตามข้อ ๓.๒ ก็ได้ ตามท่ีเห็นสมควร 

 ๔. การนับจํานวนข้าราชการตํารวจเพ่ือนํามาคํานวณโควตาเลื่อน ๑ ข้ัน หรือโควตา
เลื่อน ๒ ข้ัน และคํานวณวงเงินงบประมาณ 
  การคํานวณโควตาเลื่อน ๑ ขั้น หรือโควตาเลื่อน ๒ ขั้น และวงเงินงบประมาณ     
ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๔.๑ ให้หน่วยจัดทําบัญชีนําจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่งในสังกัด    
ตามคําส่ังแต่งตั้ง ณ วันท่ี ๑ มี.ค. มาคํานวณโควตาเล่ือน ๑ ขั้น ณ วันท่ี ๑ เม.ย. สําหรับการคํานวณ
โควตาเล่ือน ๒ ขั้น ณ วันท่ี ๑ ต.ค. ให้นําจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่งในสังกดัตามคาํส่ัง
แต่งตั้ง ณ วันท่ี ๑ ก.ย. มาคํานวณ และนําฐานเงินเดือน ณ วันท่ี ๑ ก.ย. มาคํานวณวงเงินงบประมาณ
เพ่ือนํามาพิจารณาเล่ือนเงินเดือน เว้นแต่   
   ๔.๑.๑ ข้าราชการตํารวจผู้ใดอยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ ขาดราชการ      
หนีราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในวันท่ี ๑ มี.ค. หรือวันท่ี ๑ ก.ย. ไม่สามารถนํามา
คํานวณโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตาเล่ือน ๒ ขั้น และคํานวณวงเงินงบประมาณ แล้วแต่กรณีได้ และ  
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สําหรับผู้ท่ีกลับเข้ารับราชการหลังวันท่ี 1 มี.ค. หรือผู้ท่ีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกหลัง   
วันท่ี ๑ มี.ค. เช่น นักเรียนนายสิบตํารวจ หรือนักเรียนนายร้อยตํารวจช้ันปีท่ี ๑ ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นพลตํารวจสํารอง ในวันท่ี ๑ เม.ย. ไม่สามารถนํามาคํานวณโควตาเลื่อนเงินเดือน ๒ ข้ัน  
ในปีน้ันได้ 
   ๔.๑.๒ ในครึ่งปี ท่ีแล้วมา ข้าราชการตํารวจผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ไป     
ดํารงตําแหน่งอ่ืนนอกสังกัดหน่วยจัดทําบัญชีเดิมก่อนวันท่ี ๑ มี.ค. หรือก่อนวันท่ี ๑ ก.ย. ของครึ่งปีท่ีจะ
ได้เล่ือนเงินเดือนแล้วแต่กรณี ผู้บังคับบัญชาของหน่วยจัดทําบัญชีเดิมจะเป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้นั้น โดยใช้วงเงินงบประมาณและโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตาเล่ือน ๒ ขั้น         
ของหน่วยจัดทําบัญชีเดิมก็ได้ ท้ังนี้ข้าราชการตํารวจผู้นั้นจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ในหน่วย
จัดทําบัญชีเดิมมากกว่าและต้องได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยจัดทําบัญชีใหม่ของ
ข้าราชการตํารวจผู้นั้นก่อน 
   ๔.๑.๓ ในวันท่ี ๑ มี.ค. หรือ ๑ ก.ย. ของครึ่งปีท่ีจะได้เล่ือนเงินเดือน แล้วแต่
กรณี ข้าราชการตํารวจผู้ใดได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติราชการภายใน ตร. เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๙๐ วัน    
ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยจัดทําบัญชีท่ีข้าราชการตํารวจผู้นั้นอยู่ปฏิบัติราชการเป็นผู้พิจารณาเล่ือน
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้นั้น 
    ในกรณีผู้บังคับบัญชาของหน่วยจัดทําบัญชีท่ีข้าราชการตํารวจผู้นั้น
สังกัดอยู่ (ตามคําส่ังบรรจุและแต่งตั้ง) หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยจัดทําบัญชีท่ีข้าราชการตํารวจผู้นั้น 
ได้อยู่ปฏิบัติราชการ ประสงค์จะเป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้นั้น ก็ให้
ประสานงานทําความตกลงกัน หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยจัดทําบัญชี          
ท่ีข้าราชการตํารวจผู้นั้นได้อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในครึ่งปีท่ีแล้วมามากกว่าเป็นผู้พิจารณา 
  ๔.๒ ข้าราชการตํารวจท่ีไปช่วยราชการในหน่วยงานพิเศษ เช่น กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพเรือ (ศปก.ทร.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ (ศปก.ทอ.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) 
ศูนย์อํานวยการร่วมกองบัญชาการทหารสูงสุด (ศอร.บก.ทหารสูงสุด) หรือกองอํานวยการเสริมสร้างสันติ
สุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) เป็นต้น ให้แยกดําเนินการเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
   ๔.๒.๑ กลุ่มท่ีปฏิบัติงานให้หน่วยงานพิเศษดังกล่าวเป็นประจําและเต็มเวลา   
โดยไม่ได้ปฏิบัติงานให้กับต้นสังกัด ให้หน่วยต้นสังกัดตัดยอดจํานวนคนและเงินเดือนข้าราชการตํารวจ
กลุ่มดังกล่าวออกจากฐานคํานวณโควตาเล่ือนเงินเดือนของตน  
   ๔.๒.๒ กลุ่มท่ีปฏิบัติงานให้หน่วยงานพิเศษดังกล่าวและขณะเดียวกัน         
ก็ปฏิบัติราชการให้กับต้นสังกัดด้วย ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจกลุ่มดังกล่าว  
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   เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการตัดยอดตามข้อ ๔.๒.๑ และข้อ ๔.๒.๒ ให้หน่วย
ต้นสังกัดประสานงานกับหน่วยงานพิเศษเหล่านั้น ให้ปรากฏหลักฐานแยกให้ชัดเจนว่าข้าราชการตาํรวจท่ี
ไปช่วยราชการเป็นประเภทใด เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการนับตัวคน และการคิดเงินเดือน ซึ่งจะส่งผลให้      
การคํานวณวงเงินงบประมาณและโควตาซ้ําซ้อนกัน 
  ๔.๓ นอกจากข้อ ๔.๒ หากหน่วยใดมีข้าราชการตํารวจท่ีได้รับคํา ส่ังให้ไป        
ช่วยราชการนอกสังกัด ตร. เช่น ข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยข้าราชการการเมอืง  
หรือบุคคลสําคัญ หรือไปช่วยราชการในงานของคณะรัฐมนตรี หรือไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ให้หน่วย
จัดทําบัญชี ซึ่งข้าราชการตํารวจผู้นั้นสังกัดอยู่นับตัวและนํามาเป็นฐานในการคํานวณวงเงินงบประมาณ
และโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตาเล่ือน ๒ ขั้น และพิจารณาเล่ือนเงินเดือนด้วย โดยหน่วยจะต้องแจ้ง
รายช่ือให้ บช. หรือ ฝ่ายความชอบ ทพ. แล้วแต่กรณี ทราบภายในวันท่ี ๗ มี.ค. หรือวันท่ี ๗ ก.ย. ของ
ครึ่งปีท่ีจะได้เล่ือนเงินเดือนแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และให้ลงหมายเหตุไว้ในบัญชีด้วย   
  ๔.๔ ข้าราชการตํารวจดํารงตําแหน่งอยู่ในกลุ่มใดตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๖.๑        
ในวันท่ี ๑ มี.ค. หรือ ๑ ก.ย. ของครึ่งปีท่ีจะได้เล่ือนเงินเดือน แล้วแต่กรณี ให้คํานวณวงเงินงบประมาณ
และโควตาเล่ือน ๑ ขั้น และโควตาเล่ือน ๒ ขั้น ในกลุ่มนั้น ข้าราชการตํารวจท่ีถูกส่ังให้สํารองราชการ     
ส่วนราชการใด ประจํา ตร. หรือประจําส่วนราชการใด ให้ถือตําแหน่งเดิมครั้งสุดท้ายก่อนถูกส่ังใหป้ระจํา
หรือสํารองราชการ 
   ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับพระราชทานยศ หรือได้รับการแต่งตั้งยศเป็นพิเศษ      
สูงกว่าช้ันยศของตําแหน่ง และข้าราชการตํารวจซึ่งผ่านการประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการตํารวจ ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
ตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ให้คํานวณวงเงินงบประมาณและโควตาในกลุ่มที่ดํารง
ตําแหน่งอยู่ 
  4.5 ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับคําส่ังให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งในสังกัด
หน่วยงานใดให้ถือเสมือนได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสังกัดหน่วยงานนั้น 

 ๕.  โควตาเลื่อน ๑ ข้ัน หรือโควตาเลื่อน ๒ ข้ัน และวงเงินงบประมาณ 
  ๕.๑ การเล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) ในวันท่ี ๑ เม.ย. 
ของทุกปี ให้หน่วยจัดทําบัญชีตามข้อ ๓ คํานวณโควตาเลื่อน ๑ ขั้น ในอัตราร้อยละของจํานวน
ข้าราชการตํารวจในหน่วยจัดทําบัญชี ณ วันท่ี ๑ มี.ค. โดยให้ถือจํานวนเต็มท่ีคํานวณได้เป็นโควตาเล่ือน 
๑ ขั้น ท้ังนี้มิให้ปัดเศษทศนิยมเป็นจํานวนเต็ม  ดังนี้ 
   ๕.๑.๑ กลุ่ม ผบก. ขึ้นไป ให้เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕  
   ๕.๑.๒ กลุ่ม รอง ผบก. ลงมา ให้เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๙ 
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  ๕.๒ การเล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.) 
   ๕.๒.๑ ในวันท่ี ๑ ต.ค. ของทุกปี ให้หน่วยจัดทําบัญชีตามข้อ ๓ คํานวณ
โควตาเล่ือน ๒ ขั้น ในอัตราร้อยละของจํานวนข้าราชการตํารวจในหน่วยจัดทําบัญชี ณ วันท่ี ๑ ก.ย. 
โดยให้ถือจํานวนเต็มท่ีคํานวณได้เป็นโควตาเล่ือน ๒ ขั้น ท้ังนี้มิให้ปัดเศษทศนิยมเป็นจํานวนเต็ม และ 
การคิดคํานวณวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือน ให้คิดเป็นร้อยละจากฐานเงินเดือนรวมของ
ข้าราชการตํารวจ ณ วันท่ี ๑ ก.ย. ในแต่ละกลุ่มตําแหน่งของหน่วยจัดทําบัญชี  โดยให้นํายอดเงินท่ีใช้
ในการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) มาหักออกเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี ๒ 
ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.)  ดังนี้ 
    (๑)  กลุ่ม ผบก. ขึ้นไป ให้เล่ือนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ โดยให้ใช้วงเงิน
งบประมาณในการเล่ือนเงินเดือนไดไ้ม่เกินร้อยละ ๕.๕      
    (๒) กลุ่ม รอง ผบก. ลงมา ให้เล่ือนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๙ โดยให้ใช้
วงเงินงบประมาณในการเล่ือนเงินเดือนไดไ้ม่เกินร้อยละ ๕.๙    
   ๕.๒.๒ สําหรับข้าราชการตํารวจท่ีได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น)   
และได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น, ๑ ขั้น หรือ ๑.๕ ขั้น แล้วแต่กรณี  ซึ่ งได้รับ              
เงินตอบแทนพิเศษ ตามข้อ ๑.๗  เงินตอบแทนพิเศษดังกล่าวจะคํานวณอยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีใช้
ในการเลื่อนเงินเดือน ท้ังน้ี ให้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษท่ีใช้ไปแล้วในการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี ๑   
ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) ด้วย ตามข้อ ๕.๒.๑ 
  ๕.๓ การรวมเศษโควตา และวงเงินงบประมาณ 
   ๕.๓.๑ สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีระดับ บก. เมื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือน   
ตามกรอบโควตาและวงเงินงบประมาณ ท่ี ตร. กําหนด ตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ 
ในสังกัดเสร็จส้ินแล้ว ให้รวมเศษโควตาและวงเงินงบประมาณของข้าราชการตํารวจกลุ่ม ผกก. ลงมา
ในหน่วยจัดทําบัญชี แล้วให้พิจารณาจัดสรรเพ่ิมเติมแก่ข้าราชการตํารวจกลุ่ม ผกก. ลงมา ของหน่วยใน
สังกัดไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณาประจําปีในแต่ละครั้งของคณะกรรมการระดับ บก. 
   ๕.๓.๒  สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีระดับ บช. เมื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือน    
ตามกรอบโควตาและวงเงินงบประมาณ ท่ี ตร. กําหนด ตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ 
ในสังกัดเสร็จส้ินแล้ว ให้รวมเศษโควตาและวงเงินงบประมาณของข้าราชการตํารวจกลุ่ม รอง ผบก. 
ลงมา ในหน่วยจัดทําบัญชี และเศษโควตาและวงเงินงบประมาณท่ีเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 
๕.๓.๑ แล้ว และนําไปพิจารณาจัดสรรเพ่ิมเติมให้แก่ข้าราชการตํารวจกลุ่ม รอง ผบก. ลงมา ของหน่วย
ในสังกัดไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณาประจําปี ในแต่ละครั้งของคณะกรรมการระดับ บช.  
   ๕.๓.๓ สําหร ับหน ่วยจ ัด ทําบ ัญช ีระด ับ  บก.  ในส ังก ัด สง .ผบ.ตร .           
เมื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือนตามกรอบโควตาและวงเงินงบประมาณ ท่ี ตร. กําหนด ตามข้อ ๕.๑ หรือ 
๕.๒ ให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัดเสร็จส้ินแล้ว ให้รวมเศษโควตาและวงเงินงบประมาณ           
ของข้าราชการตํารวจกลุ่ม รอง ผบก. ลงมา ในหน่วยจัดทําบัญชี แล้วให้พิจารณาจัดสรรเพ่ิมเติมแก่ 
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ข้าราชการตํารวจกลุ่ม รอง ผบก. ลงมา ของหน่วยในสังกัดไปในคราวเดียวกันกบัการพิจารณาประจําปใีน
แต่ละครั้งของคณะกรรมการระดับ บก. 
  ๕.๔  ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนตามกรอบโควตาและวงเงินงบประมาณตามข้อ 
๕.๑ หรือ ๕.๒ และการรวมเศษโควตาและวงเงินงบประมาณตามข้อ ๕.๓ ให้คํานึงถึงสัดส่วนของจํานวน
ข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในแต่ละลักษณะงาน ซึ่งมีความแตกต่างกันภายในหน่วยงานเดียวกัน 
จํานวนข้าราชการตํารวจท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน รวมถึงหน้าท่ีพิเศษนอกเหนือจากหน้าท่ีปกติท่ีได้รับมอบหมาย
หรือความแตกต่างในเรื่องวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือน เช่น กลุ่ม รอง สว. เป็นกลุ่มท่ีมี
ฐานอัตราเงินเดือนใกล้เคียงกับกลุ่ม ผบ.หมู่ แต่วงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือนมากกว่า   
กลุ่ม ผบ.หมู่ ส่งผลให้การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนรวมท้ังปี ๑.๕ ขั้น ได้น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน หรือในบางกลุ่ม
ตําแหน่งของหน่วยจัดทําบัญชีมีจํานวนคนไม่เพียงพอต่อการคิดคํานวณโควตาเล่ือนเงินเดือนรวมท้ังปี ๒ ขั้น 
เป็นต้น  โดยให้ช้ีแจงเหตุผลโดยระบุไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน และเป็นผู้รับผิดชอบกรณี 
เกิดการร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
  ๕.๕  กรณีข้าราชการตํารวจท่ีได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) และได้รับ
เงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ ๒, ร้อยละ ๔ หรือ ร้อยละ ๖ แทนการเล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น,      
๑ ขั้น หรือ ๑.๕ ขั้น  แล้วแต่กรณี ให้รวมอยู่ในโควตาเล่ือนเงินเดือน ๑ ขั้น ณ วันท่ี ๑ เม.ย. หรือเล่ือน
เงินเดือนท้ังปี ๒ ขั้น ณ วันท่ี ๑ ต.ค. แล้วแต่กรณี ด้วย  
  ๕.๖  เนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๘ มี.ค. ๒๕๕๔ เหน็ชอบให้
ขยายกรอบโควตาเล่ือนเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นจํานวนเพียงพอท่ีจะสามารถนําไปพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนในแต่ละกลุ่มตําแหน่งได้เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้หน่วยจัดทําบัญชีตาม ข้อ ๓  
คิดคํานวณโควตาและวงเงินงบประมาณน้อยกว่าท่ี ตร. กําหนดไม่ได้ 

 ๖.  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  ๖.๑ ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้จําแนกข้าราชการตํารวจ
ตามตําแหน่งออกเป็น ๗ กลุ่ม  คือ 
   ๖.๑.๑ กลุ่ม ผบก. ขึ้นไป 
   ๖.๑.๒ กลุ่ม รอง ผบก. 
   ๖.๑.๓ กลุ่ม ผกก. 
   ๖.๑.๔ กลุ่ม รอง ผกก. 
   ๖.๑.๕ กลุ่ม สว. 
   ๖.๑.๖ กลุ่ม รอง สว. 
   ๖.๑.๗ กลุ่ม ผบ.หมู่ ลงมา 
  ๖.๒  การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้ผู้บังคับบัญชานําผลการประเมิน     
การปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจ มาเป็นหลักในการพิจารณา โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูล 
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การลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย ความสามารถ ความอุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
พฤติกรรมการปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ การปฏิบัติตน 
ท่ีเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตํารวจท่ีดี และข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกาํหนดหลักเกณฑ์และวธิกีาร
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ๖.๓  ข้าราชการตํารวจท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแต่ละครั้ง จะต้อง
เป็นผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับมาตรฐานกลางข้ึนไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ตร. กําหนด 
  ๖.๔ การกําหนดจํานวนครั้งของการลาหรือมาทํางานสาย อันเป็นเหตุให้ข้าราชการ
ตํารวจซึ่งได้ลาหรือมาทํางานสาย ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนตามนัย      
ข้อ ๖ (๕) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้กําหนดไว้ ดังนี้ 
   ๖.๔.๑ การลานอกเหนือจากการลาตาม ท่ีกํ าหนดไว้ ใน  กฎ ก .ตร .                
ฉบับดังกล่าว  ข้อ ๖ (๖) (ก) - (ซ) อันได้แก่ การลากิจ ลาป่วย เกินกว่า ๑๕ ครั้ง  
   ๖.๔.๒ การมาทํางานสายเกินกว่า ๑๘ ครั้ง 
  ๖.๕ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี ๘ มี.ค.๒๕๕๔ เห็นชอบให้
ขยายกรอบโควตาเล่ือนเงินเดือน แต่ยังคงใช้วงเงินงบประมาณในการเล่ือนเงินเดือนในอัตราเท่าเดิม    
ดังนั้น  การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนโดยใช้โควตาเล่ือนเงินเดือน ๑ ขั้น ณ วันท่ี ๑ เม.ย. และการใช้โควตา
เล่ือนเงินเดือน ๒ ขั้น ณ วันท่ี ๑ ต.ค. จะต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการเล่ือน
เงินเดือนด้วย กล่าวคือ หากหน่วยงานพิจารณาเล่ือนเงินเดือนโดยใช้โควตาเล่ือน ๑ ขั้น ณ วันท่ี ๑ เม.ย.  
และใช้โควตาเล่ือนเงินเดือน ๒ ขั้น ณ วันท่ี ๑ ต.ค. เต็มตามจํานวนท่ี ตร. กําหนด อาจส่งผลให้เหลือเงิน
งบประมาณในการเล่ือนเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการเล่ือนเงินเดือนท้ังปี ๑.๕ ขั้น แก่ข้าราชการตํารวจผู้มี
ผลการปฏิบัติงานในอันดับรองลงมาจากกลุ่มท่ีใช้โควตาเล่ือนเงินเดือนข้างต้น และจะมีผู้ได้รับ          
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนท้ังปี ๑ ขั้น เพ่ิมมากขึ้น กรณีดังกล่าวผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือน
เงินเดือนนอกจากจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ใน กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจแล้ว ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงวงเงิน
งบประมาณท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือน สัดส่วนของจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในแต่ละลักษณะงาน 
ซึ่งมีความแตกต่างกันภายในหน่วยงานเดียวกัน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ตํารวจภายในหน่วยงานเดียวกัน จํานวนข้าราชการตํารวจท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน รวมถึงหน้าท่ีพิเศษ
นอกเหนือจากหน้าท่ีปกติท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบกับหลักการสร้างแรงจูงใจและการบํารุงขวัญ
กําลังใจให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัด ซึ่งหากมีขวัญและกําลังใจท่ีต่ําหรือไม่ดี ข้าราชการตํารวจอาจมี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในลักษณะกระด้างกระเดื่องต่อการปกครองบังคับบัญชา ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
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การมาทํางานสาย ละท้ิงหน้าท่ี เลิกงานก่อนเวลา ขาดงาน ลากิจ ลาป่วยอยู่เป็นประจํา ซึ่งส่ิงเหล่านี้
ย่อมจะนํามาซึ่งความเส่ือมและหย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังนี้ ส่ิงท่ีผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ
ส่ังเล่ือนเงินเดือนต้องตระหนักอยู่เสมอคือ จะพิจารณาเล่ือนเงินเดือนอย่างไร เพ่ือจูงใจ และส่งเสรมิให้
บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และพร้อมทุ่มเทพลังความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แต่หากไม่สามารถพิจารณาไปตามสัดส่วนตัวคนในแต่ละกลุ่ม
ตําแหน่ง หรือสายงานได้ให้ชี้แจงเหตุผล โดยระบุไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน 
   ท้ังนี้ การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนโดยคํานึงถึงสัดส่วนของจํานวนข้าราชการ
ตํารวจ ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่ม รอง สว. ซึ่งมีกลุ่มข้าราชการตํารวจช้ันประทวนยศ ด.ต. ท่ีมี
อายุ 53 ปีขึ้นไป ท่ีได้เล่ือนตําแหน่งและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. รวมอยู่ด้วย 
จึงมีความแตกต่างกันในลักษณะงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ผู้บังคับบัญชา
ควรกําหนดสัดส่วนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้เกิดความเป็นธรรมกับข้าราชการตํารวจในสังกัด      
ทุกลักษณะงาน 
   อนึ่ง สําหรับข้าราชการตํารวจท่ีได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตํารวจดีเด่น 
ประเภทต่างๆ หน่วยต้องพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งเกินกว่า 0.5 ข้ัน หรือหากเป็นผู้มีผล  
การปฏิบัติงานดีเด่นตามนัย ข้อ 9 ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๖ หน่วยต้องพิจารณาเลื่อนเงินเดือนท้ังปี 2 ข้ัน ให้ใน
อันดับแรกก่อน เพ่ือให้เกิดขวัญและกําลังใจกับข้าราชการตํารวจท่ีมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีดงักล่าว และ
ในขณะเดียวกันก็เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ กระตุ้นให้ข้าราชการตํารวจอ่ืนๆ ได้ตระหนักในการท่ีจะพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีย่ิงขึ้น และส่ิงท่ีสําคัญคือเป็นการสอดคล้องกับแนวคิดของการเล่ือนเงินเดือนในระบบใหม่ท่ี
มุ่งตอบแทนทันทีท่ีทราบผลการปฏิบัติงาน  หากไม่สามารถพิจารณาได้ให้ช้ีแจงเหตุผลโดยระบุไว้ใน
รายงานการประชุมให้ชัดเจน 
  ๖.๖ การเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจ จํานวน ๒ ขั้น ติดตอ่กนัเปน็ปท่ีีสอง 
ให้พิจารณาจากผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๖ และข้อ ๗ เป็นพิเศษอย่างแท้จริง 
   ทั้งนี้ ห้ามมิให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจทั้งปีจํานวน ๒ ขั้น   
ติดต่อกันเป็นปีท่ีสาม ตามท่ี ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๒๒ ได้ให้
นโยบายไว้ และ ตร.ได้ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันท้ังในโควตาปกติ และโควตากรณีพิเศษ (ทุกกรณี) 
ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้มีบันทึกลงวันท่ี ๒๗ เม.ย.๔๖ อนุมัติในหลักการดังกล่าว 
  6.7 การเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ       
ณ ต่างประเทศ โดยได้รับทุนรัฐบาล ประเภท 1 (ก) ให้ดําเนินการตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งท่ี 
13/2546 เมื่อวันท่ี 17 ก.ย.46 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 
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   6.7.1 ให้พิจารณาเล่ือนเงินเดือนได้ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น โดยให้นําผล
การศึกษามาประกอบการพิจารณาด้วย เว้นแต่ผู้ท่ีศึกษาในหลักสูตรหลัก หากสอบตกหรือไม่ได้ผล 
หรือไม่ผ่าน หรือถอนตัวจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตร โดยมิใช่ความจําเป็นของทางราชการให้พิจารณา
ไม่เล่ือนขั้นและอัตราเงินเดือนในครึ่งปีท่ีแล้วมา 
   6.7.2 ผู้ ท่ีถอนตัวจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตร หากเนื่ องมาจาก         
การเจ็บป่วยโดยตนเองมิได้ก่อขึ้น ให้พิจารณาเล่ือนเงินเดือนได้ไม่เกินครึ่งขั้น แต่ต้องให้แพทย์ตรวจและ
รับรองว่าป่วยจนไม่สามารถศึกษาได้ และให้ผู้มีหน้าท่ีดูแลนักเรียนในต่างประเทศท่ีผู้ไปเข้ารับการศึกษา
อยู่นั้น เป็นผู้รับรองว่าป่วยจนไม่สามารถศึกษาต่อได้ 
   6.7.3 หลักสูตรการศึกษาใดจะถือว่าเป็นหลักสูตรหลัก ให้ ตร. เป็น           
ผู้พิจารณากําหนด 
   6.7.4 ถ้าการศึกษาไม่สําเร็จตามระยะเวลาท่ีได้อนุมัติไว้เดิม ให้พิจารณา    
ไม่เล่ือนเงินเดือนในครึ่งปีท่ีแล้วมาของปีการศึกษาสุดท้าย เว้นแต่ได้รับอนุมัติขยายเวลาการศึกษา        
ให้พิจารณาเล่ือนเงินเดือนจากผลการศึกษาในแต่ละครึ่งปีท่ีได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา 
   6.7.5 หากผู้ได้รับทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการพิจารณาบรรจุ      
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิด้วย ให้ผู้ท่ีได้รับทุนดังกล่าว เลือกขอรับการพิจารณาบรรจุให้ได้รับเงินเดือน    
ตามคุณวุฒิ หรือเลือกขอรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระหว่างไปศึกษาต่อตามหลักเกณฑ์นี้ อย่างใด
อย่างหนึ่ง 

 ๗.  ข้ันตอนและวิธีการ 
  การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจ ให้ดําเนินการตามขั้นตอน      
และวิธีการ  ดังนี้ 
  ๗.๑  ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเสนอความเห็นพร้อมด้วย
ข้อมูลไปตามลําดับจนถึงผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน เพ่ือพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือน       
ให้แก่ข้าราชการตํารวจ โดยให้พิจารณาเป็นคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจท่ีดํารง
ตําแหน่งท่ีทําหน้าท่ีในฝ่ายบริหารหรือหัวหน้าสายงานทําหน้าท่ีปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตํารวจ   
ในสังกัด โดยกําหนดไว้แต่ละระดับ คือ 
   ๗.๑.๑ กก., สน., สภ., ด่าน ตม. หรือหน่วยงานท่ีมี รอง ผกก., สวญ., สว. หรือ 
รอง สว. เป็นหัวหน้า ท่ีไม่ได้อยู่ในสังกัดของ กก. ใดให้ประกอบด้วย 
    (๑) ผกก. หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งเป็นหัวหน้า แล้วแต่กรณีเป็น
ประธานกรรมการ 
    (๒)  รอง ผกก. และ สว. ทุกนาย เป็นกรรมการ ยกเวน้กรณีท่ีมผู้ีดาํรง
ตําแหน่ง สว. หรือ รอง สว. เป็นหัวหน้า ให้ รอง สว. ทุกนายเป็นกรรมการด้วย 
 
 
           7.1.2  บก. หรือ . . . 
 

 13



- ๑๒ - 
 

   ๗.๑.๒ บก. หรือหน่วยงานท่ีมี รอง ผบก. เป็นหัวหน้าท่ีไม่ได้อยู่ในสังกัด บก.
ใดให้ประกอบด้วย 
    (๑) ผบก. หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งเป็นหัวหน้า แล้วแต่กรณีเป็น
ประธานกรรมการ 
    (๒) รอง ผบก. ทุกนายเป็นกรรมการ ยกเว้นกรณีท่ีมีผู้ดํารงตําแหน่ง
รอง ผบก. เป็นหัวหน้า ให้ ผกก. ทุกนายเป็นกรรมการด้วย 
   ๗.๑.๓ บช.  ให้ประกอบด้วย 
    (๑)  ผบช. เป็นประธานกรรมการ 
    (๒)  รอง ผบช. ทุกนาย เป็นกรรมการ 
    สําหรับ จต. ให้ จตร.(หน.จต.) เป็นประธานกรรมการ จตร. และ   
รอง จตร. ทุกนายเป็นกรรมการ 
   ๗.๑.๔ นอกเหนือจากข้อ ๗.๑.๑, ๗.๑.๒ และ ๗.๑.๓ ให้เป็นไปตามท่ี
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม 
  ๗.๒ การพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๗.๑ ให้กระทําโดยการประชุม
พิจารณาร่วมกัน หากเป็นวาระการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่คณะกรรมการผู้ใดหรือกรรมการผู้ใด 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและให้จัดทํารายงานการประชุม
โดยมีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอเพ่ือประกอบการพิจารณา  
  ๗.๓ เนื่องจากมีการขยายกรอบโควตาเล่ือนเงินเดือนแต่ยังคงใช้วงเงินงบประมาณ
ในการเล่ือนเงินเดือนในอัตราเท่าเดิม ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนท้ังปี
๑.๕ ขั้น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนควรพิจารณาเล่ือนเงินเดือนไปตามสัดส่วนตัวคน    
ในแต่ละกลุ่มตําแหน่ง หรือสายงาน โดยคํานึงถึงวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือน              
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อ ๖.๕ ด้วย 
  ๗.๔ การเ ล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจท่ีจะพ้นจากราชการเพราะเหตุ
เกษียณอายุราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ลาออกตามโครงการปรับเปล่ียน
กําลังพลของ ตร. หรือเสียชีวิตใน หรือหลังวันท่ี ๑ เม.ย. หรือวันท่ี ๑ ต.ค. หรือออกจากราชการด้วยเหตุ
ใดๆ ในวันท่ี ๑ เม.ย. หรือในวันท่ี ๑ ต.ค. ให้พิจารณาดําเนินการเช่นเดียวกับข้าราชการตํารวจที่ยัง         
รับราชการอยู่ต่อไปตามปกติทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดหน่วยจัดทําบัญชี การคํานวณ
วงเงินงบประมาณและโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตาเล่ือน ๒ ขั้น การใช้วงเงินงบประมาณในการเล่ือน
เงินเดือน และในประการอ่ืนๆ 
   สําหรับข้าราชการตํารวจซึ่งเป็นผู้มีขั้นเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) 
หรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่ดํารงอยู่และจะพ้นจากราชการเพราะเหตุ
เกษียณอายุราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 
ท้ังนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
                     7.5  ข้าราชการ . . . 
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  ๗.๕ ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น, ๑ ขั้น หรือ   
๑.๕ ขั้น และเป็นผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๒ 
(กรณี ๐.๕ ขั้น), ร้อยละ ๔ (กรณี ๑ ขั้น) และร้อยละ ๖ (กรณี ๑.๕ ขั้น) ของเงินเดือน แทนการเล่ือน
เงินเดือน ๐.๕ ขั้น, ๑ ขั้น หรือ ๑.๕ ขั้น ตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด ให้พิจารณาดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเดียวกับการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการตํารวจ โดยรวมพิจารณาไป      
ในคราวเดียวกัน ท้ังน้ี ในการจัดอันดับเลื่อนเงินเดือนและการให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ หน่วยต้อง
เรียงลําดับการพิจารณาไว้ในกลุ่มการพิจารณาเดียวกัน เช่น บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น
และบัญชีแสดงการได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๒ ของเงินเดือน ต้องเรียงลําดับการพิจารณา
ไว้ในกลุ่มการพิจารณาเดียวกัน หรือบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ๑ ขั้น และบัญชีแสดงการได้รับเงิน      
ตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือน ต้องเรียงลําดับการพิจารณาไว้ในกลุ่มการพิจารณา
เดียวกัน หรือบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ๑.๕ ขั้น และบัญชีแสดงการได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอัตรา
ร้อยละ ๖ ของเงินเดือน ต้องเรียงลําดับการพิจารณาไว้ในกลุ่มการพิจารณาเดียวกัน เป็นต้น 

 ๘. บัญชีและคําสั่ง 
  การจัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน และการส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจให้ดําเนินการตามรูปแบบท่ี ตร. กําหนด แนบท้ายแนวทางน้ี  ดังนี้ 
  ๘.๑  ให้หน่วยจัดทําบัญชี จัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ  
แยกตามกลุ่มตําแหน่งในข้อ ๖.๑ บัญชีสรุปผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน และบัญชีสรุปการใช้เศษ
โควตาและวงเงินงบประมาณในการเล่ือนเงินเดือน เก็บไว้ท่ีหน่วยจัดทําบัญชี ๑ ชุด และให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบนําส่งไปยัง ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) โดยตรง ๑ ชุด 
  ๘.๒  ให้หน่วยจัดทําบัญชี จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ           
ท่ีดํารงตําแหน่งในสังกัดทุกราย รวมถึงผู้ท่ีอยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ขาดราชการ หนีราชการ    
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ท่ีได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการนอกหน่วยต้นสังกัด ผู้ท่ีกลับเข้า
รับราชการหลังวันท่ี 1 มี.ค. ผู้ท่ีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกหลังวันท่ี ๑ มี.ค. หรือผู้ท่ี
หน่วยจัดทําบัญชีนับตัวเพ่ือคํานวณโควตาเลื่อนเงินเดือน  โดยให้ปรากฏผลการพิจารณาว่าปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนจํานวนเท่าใด  ซึ่งเมื่อได้รับการ
พิจารณาไว้แล้วจะได้รับการเล่ือนเงินเดือน ไม่เล่ือนเงินเดือน หรือจะให้งดการเล่ือนเงินเดือนประการใด
ประการหนึ่ง ตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ก็ให้ลงหมายเหตุไว้ให้ชัดเจน 
  ๘.๓  ในแต่ละกลุ่มตําแหน่งตามข้อ ๖.๑ ให้จัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนตาม
ผลการพิจารณา ดังนี้ 
   ๘.๓.๑ บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ๑.๕ ขั้น และบัญชีดังต่อไปนี้ (หากมี)  
    -  บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ๑ ขั้น และให้ได้รับเงินตอบแทน                                           
พิเศษในอัตราร้อยละ ๒  
 
 
                -  บัญชีแสดง . . . 
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    -  บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น และให้ได้รับเงินตอบแทน                                           
พิเศษในอัตราร้อยละ ๔  
    -  บัญชีแสดงการได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๖   
                          (ท้ังนี้กลุ่มการพิจารณาเดียวกันให้จัดทํารวมในบัญชีเดียว และ
จัดลําดับการพิจารณารวมกัน) 
   ๘.๓.๒ บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ๑ ขั้น และบัญชีดังต่อไปนี้ (หากมี) 
    -  บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น และให้ได้รับเงินตอบแทน
พิเศษในอัตราร้อยละ ๒  
    -  บัญชีแสดงการได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๔    
                      (ท้ังนี้กลุ่มการพิจารณาเดียวกันให้จัดทํารวมในบัญชีเดียว และ
จัดลําดับการพิจารณารวมกัน) 
   ๘.๓.๓ บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น และบัญชีแสดงการได้รับเงิน                                    
ตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๒ (หากมี) (ท้ังนี้กลุ่มการพิจารณาเดียวกันให้จัดทํารวมในบัญชีเดียว และ
จัดลําดับการพิจารณารวมกัน)    
   ๘.๓.๔ บัญชีไม่เล่ือนเงินเดือน (0 ขั้น) และ/หรือ บัญชีงดเล่ือนเงินเดือน 
   ๘.๓.๕ บัญชีเสนอขอความเห็นชอบการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ   
กลุ่ม รอง ผบก. ท่ีผ่านการประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และ ผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการตํารวจ ตามนัยมาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
(รอง ผบก. ผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.๖) (หากมี) 
  ๘.๔ ในบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ตามข้อ ๘.๓.๑ - ๘.๓.๓ ให้พิจารณาจัดอันดับ
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการตํารวจแต่ละรายไว้ในช่อง “อันดับเลื่อน” โดยอาศัยหลักเกณฑ์      
การพิจารณาตามข้อ ๖ อย่างเคร่งครัด     
  ๘.๕  ภายใต้บังคับข้อ ๘.๑ หลังจากหน่วยจัดทําบัญชีได้จัดทําบัญชีแสดงการเล่ือน
เงินเดือนเรียบร้อยแล้ว หากผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน
ประสงค์จะเปล่ียนแปลงการเล่ือนเงินเดือน หรืออันดับการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการตํารวจรายใด   
ให้ดําเนินการโดยการขีดฆ่าแก้ไขแล้วลงช่ือกํากับ และต้องแสดงเหตุผลการเปล่ียนแปลงให้ชัดเจนปรากฏ
ในรายงานประชุมก่อนส่งไปยัง บช. หรือ ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) แล้วแต่กรณี โดยห้ามมิให้จัดทําบัญชี
แสดงการเล่ือนเงินเดือนขึ้นใหม่  
  ๘.๖  เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนได้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน    
เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปยัง บช. หรือ ตร.          
(ฝ่ายความชอบ ทพ.) แล้วแต่กรณี แล้วให้ดําเนินการมีคําส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจตามผล
การพิจารณาโดยเร็ว โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบจาก บช. หรือ ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) ท้ังนี้     
ห้ามมิให้มีการเปล่ียนแปลงผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนท่ีได้พิจารณาไปแล้วโดยเด็ดขาด 
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  ๘.๗  การออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน   
   เ พ่ือให้การพิจารณามีคํา ส่ังเ ล่ือนเงินเดือน เป็นไปด้วยความถูกต้อง           
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้ดําเนินการมีคําส่ัง
เล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัดตามรูปแบบการออกคําส่ังแนบท้ายแนวทางนี้ โดยใน          
การพิจารณามีคําส่ังเล่ือนเงินเดือน ประจําปี ครั้งท่ี ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) และการพิจารณามีคําส่ัง   
เล่ือนเงินเดือน ประจําปี ครั้งท่ี ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.) ให้หน่วยต่างๆ พิจารณาดําเนินการมีคําส่ัง  ดังนี้ 
   ๘.๗.๑  คําส่ังเล่ือนเงินเดือน (๑.๕ ขั้น, ๑ ขั้น และ ๐.๕ ขั้น), คําส่ังเล่ือน
เงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (เล่ือน ๑ ขั้น และได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ ๒, เล่ือน 
๐.๕ ขั้น และได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ร้อยละ ๔, เล่ือน ๐.๕ ขั้น และได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ร้อยละ ๒ 
แล้วแต่กรณี),  คําสั่งให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ ๖, ร้อยละ ๔ และร้อยละ ๒) ทุกกลุ่ม
ตําแหน่งรวมกันเพียงคําสั่งเดียว  (ตามรูปแบบคําส่ังท่ีแนบ) โดยให้ปรับเปลี่ยนช่ือคําสั่ง  ให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงในการเลื่อนเงินเดือน  
   ๘.๗.2  คําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ
เงินเดือน (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือนให้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ 
(การประเมินข้ามแท่ง) ทุกกลุ่มตําแหน่งรวมกันเพียงคําสั่งเดียว  (ตามรูปแบบคําส่ังท่ีแนบ) 
  ๘.๘ กรณีข้าราชการตํารวจผู้ใดได้รับการแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งอ่ืนภายหลัง     
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเปล่ียนแปลงผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการ
ตํารวจผู้นั้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนเดิมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ 
ส่ังเล่ือนเงินเดือนใหม่เป็นผู้ส่ังเล่ือน  โดยยังคงใช้วงเงินงบประมาณและโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตา
เล่ือน ๒ ขั้น ของหน่วยจัดทําบัญชีเดิม เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้มีคําส่ังเล่ือนเงินเดือนไปก่อนแล้วก่อนวันท่ี
คําส่ังแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ 
   สําหรับข้าราชการตํารวจท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่ง       
ผบก. และเป็นการส่ังย้อนหลังไปเมื่อครั้งผู้นั้นดํารงตําแหน่ง รอง ผบก. ให้พิจารณาดําเนินการ
เช่นเดียวกับข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่ง รอง ผบก. โดยให้หมายเหตุไว้ในคําส่ังเล่ือนเงินเดือน         
ว่าเป็นการเล่ือนเงินเดือนเมื่อครั้งดํารงตําแหน่ง รอง ผบก. 
  ๘.๙  ภายหลังจากส่งบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจไปยัง บช. 
หรือ ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) แล้ว ถ้ามีการเปล่ียนแปลง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล หรือสถานภาพของข้าราชการ
ตํารวจดังกล่าว เช่น ได้รับการเล่ือนเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ถูกงดเล่ือนเงินเดอืน ไดร้บัยศสูงขึน้ ไดร้บัการแตง่ตัง้
ไปดํารงตําแหน่งอ่ืน ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการด้วยเหตุใดๆ ถึงแก่กรรม ฯลฯ ให้ลงหมายเหตุไว้
ในบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนท่ีหน่วยเก็บไว้ให้ครบถ้วน พร้อมท่ีจะเรียกมาตรวจได้ แล้วรายงาน
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปยัง บช. หรือ ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) โดยตรง ภายใน ๗ วัน เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามระเบียบปกติ และหากข้าราชการตํารวจได้รับการแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งอ่ืน 
ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยจัดทําบัญชีหน่วยใหม่เป็นผู้รับผิดชอบรายงาน 
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  ๘.๑0 กรณีมีคําส่ังเปล่ียนแปลงการส่ังเล่ือนเงินเดือนท่ีได้มีคําส่ังไปแล้วสําหรับ    
ข้าราชการตํารวจรายใด ด้วยประการใดๆ ก็ตาม ให้ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนส่ังยกเลิกหรอืถอนช่ือออก
จากคําส่ังท่ีได้ส่ังการไปก่อนแล้วทุกราย และหากเป็นกรณีได้มีการเปล่ียนแปลงผู้มีอํานาจส่ังเล่ือน
เงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนใหม่รับผิดชอบแจ้งผู้บังคับบัญชาผู้มอํีานาจส่ังเล่ือน
เงินเดือนเดิม เพ่ือส่ังยกเลิกหรือถอนช่ือออกจากคําส่ังด้วยทุกครั้ง 
  ๘.๑1 กรณีท่ีไม่เล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้ใด ตามนัยข้อ ๑๐ ของ    
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๖    
ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันพิจารณาด้วยความรอบคอบ รัดกุม และให้เกิดความเป็นธรรม โดยให้มีเหตุผล
รายละเอียดท่ีชัดเจนประกอบการพิจารณาดังกล่าวว่าข้าราชการตํารวจผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็น
อย่างไร มีหน้าท่ีรับผิดชอบอะไร การรักษาวินัยเป็นอย่างไร มีระยะเวลาการมาปฏิบตัหินา้ท่ีราชการเท่าไร 
เป็นต้น ท้ังนี้ ให้ปรากฏเหตุผลของการไม่เล่ือนเงินเดือนในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน 
   การแจ้งเหตุผลดังกล่าว ให้ข้าราชการตํารวจท่ีไม่ได้เล่ือนเงินเดือนทราบ  
เพ่ือให้ข้าราชการตํารวจท่ีไม่ได้เล่ือนเงินเดือนทราบข้อบกพร่องของตนเอง จะได้นําไปปรับปรุงความ
ประพฤติและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดี ย่ิงขึ้นในโอกาสต่อไป ดังนั้น จึงให้
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นดําเนินการโดยเร็วภายหลังจากผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน ได้มีคําส่ังเล่ือนเงินเดือน
ในแต่ละครั้งไปแล้ว 
  ๘.๑2 เมื่อผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนได้ส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจ      
ในสังกัดแล้ว ให้ปิดประกาศสําเนาคําส่ังดังกล่าวในท่ีเปิดเผย ณ หน่วยจัดทําบัญชีอย่างน้อย ๑ ฉบับ          
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 ๙. การตรวจบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน 
  เมื่อดําเนินการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนเสร็จส้ินแล้ว ให้หน่วยจัดทําบัญชี ดําเนินการ  
ดังนี้ 
  ๙.๑ หน่วยจัดทําบัญชีระดับ กก. ให้ส่งบัญชีฯ พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ไปยัง บก. 
ตามท่ี บก. กําหนด 
  ๙.๒ หน่วยจัดทําบัญชีระดับ บก. ให้ส่งบัญชีฯ พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปยัง บช. 
ตามท่ี บช. กําหนด และดําเนินการ ดังนี้ 
   ๙.๒.๑  ส่งบัญชีสรุปผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในภาพรวมของ บก.      
ไปยัง ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) สําหรับการเล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) ภายใน
วันท่ี 3๑ มี.ค. และการเล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี ๒  ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.) ภายในวันท่ี 3๐ ก.ย. 
(หากเป็นวันหยุดราชการ ให้ส่งในวันเปิดทําการแรกถัดจากวันท่ีกําหนดส่ง) 
   ๙.๒.๒  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและมีอํานาจตัดสินใจกรณีต้องแก้ไขบัญชี
แสดงการเลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  นําข้อมูลส่ง ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตามห้วงระยะเวลาท่ี ตร. กําหนดในข้อ ๙.๕ ดังนี้ 
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    ๙.๒.2.๑ บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน กลุ่ม ผกก. ลงมา 
    ๙.๒.๒.2 บัญชีสรุปผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในภาพรวมของ บก. 
    ๙.2.2.๓ บัญชีสรุปการใ ช้ เศษโควตาและวง เงินงบประมาณ         
ในภาพรวมของ บก.  
  ๙.๓ หน่วยจัดทําบัญชีระดับ บช. ดําเนินการ ดังนี้  
   ๙.๓.๑ ส่งบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ กลุ่ม ผบก. ขึ้นไป 
และบัญชีเสนอขอความเห็นชอบการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ กลุ่ม รอง ผบก. ท่ีผ่านการประเมิน
สมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และ ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการตาํรวจ ตามนยั
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (รอง ผบก. ผู้รับเงินเดือนใน
ระดับ ส.๖) ในรอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ประจําปี ครั้งท่ี ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) กําหนดส่ง
ภายในวันท่ี ๒๕ มี.ค. ในรอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ประจําปี ครั้งท่ี ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.) กําหนด
ส่งภายในวันท่ี ๒๕ ก.ย. (หากเป็นวันหยุดราชการ ให้ส่งในวันเปิดทําการแรกถัดจากวันท่ีกําหนดส่ง)   
ไปยัง ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) 
   ๙.๓.๒ ส่งบัญชีสรุปผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในภาพรวมของ บช. ไปยัง 
ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) สําหรับการเล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) ภายในวันท่ี 
3๑ มี.ค. และการเล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.) ภายในวันท่ี 3๐ ก.ย. (หากเป็น
วันหยุดราชการ ให้ส่งในวันเปิดทําการแรกถัดจากวันท่ีกําหนดส่ง) 
   ๙.๓.๓ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและมีอํานาจตัดสินใจกรณีต้องแก้ไขบัญชี
แสดงการเลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  นําข้อมูลส่ง ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตามห้วงระยะเวลาท่ี ตร. กําหนดในข้อ ๙.๕ ดังนี้ 
    ๙.3.3.๑ บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน กลุ่ม รอง ผบก. และกลุ่มท่ี
ขึ้นตรงต่อ บช. 
    ๙.3.3.2 บัญชีสรุปผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในภาพรวมของ บช. 
    ๙.3.3.๓ บัญชีสรุปการใช้เศษโควตาและวงเงินงบประมาณใน
ภาพรวมของ บช.    
  ๙.๔  หน่วยจัดทําบัญชีระดับ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ดําเนินการ ดังนี้ 
   ๙.๔.๑ ส่งบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนของ ผบก. และบัญชีเสนอขอความ
เห็นชอบการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจกลุ่ม รอง ผบก. ท่ีผ่านการประเมินสมรรถภาพ          
ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการตํารวจ ตามนัยมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (รอง ผบก. ผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.๖)  
ในรอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ประจําปี ครั้งท่ี ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) กําหนดส่งภายในวันท่ี ๒๕ มี.ค. 
ในรอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ประจําปี ครั้งท่ี ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.) กําหนดส่งภายในวันท่ี ๒๕ ก.ย. 
(หากเป็นวันหยุดราชการ ให้ส่งในวันเปิดทําการแรกถัดจากวันท่ีกําหนดส่ง) ไปยัง ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) 
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   ๙.๔.๒ ส่งบัญชีสรุปผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในภาพรวมของ บก.      
ไปยัง ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) สําหรับการเล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) ภายใน
วันท่ี 3๑ มี.ค. และการเล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.) ภายในวันท่ี 3๐ ก.ย. 
(หากเป็นวันหยุดราชการ ให้ส่งในวันเปิดทําการแรกถัดจากวันท่ีกําหนดส่ง) 
   ๙.๔.๓ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและมีอํานาจตัดสินใจกรณีต้องแก้ไขบัญชี
แสดงการเลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง นําข้อมูลส่ง ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตามห้วงระยะเวลาท่ี ตร. กําหนดในข้อ ๙.๕ ดังนี้  
    ๙.4.3.๑ บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน กลุ่ม รอง ผบก. ลงมา 
    ๙.4.3.2 บัญชีสรุปผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในภาพรวมของ  บก. 
    ๙.4.3.๓ บัญชีสรุปการใช้เศษโควตาและวงเงินงบประมาณใน
ภาพรวมของ บก.     
  ๙.๕  ให้ สกพ. กําหนดวัน เวลา ตรวจบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ของหน่วย
จัดทําบัญชีระดับ บก., บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ตามข้อ 9.2.2, 9.3.3 และ 9.4.3 
  ๙.๖  เมื่อหน่วยจัดทําบัญชีระดับ บช. และระดับ บก. ดําเนินการมีคําส่ังเล่ือน
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัดตามนัยข้อ ๘.๗ แล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไปยัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีระเบียบกําหนด และส่งสําเนาคําสั่งดังกล่าวไปยัง ฝ่ายความชอบ ทพ. 
โดยตรงเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติตามระเบียบปกติ จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน ทั้งน้ี       
ให้รวมถึงการแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนอ่ืน ๆ ทุกกรณี 
  ๙.๗  สําหรับข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่ง นว. และ ผู้ช่วย นว. ผบ.ตร., จตช., 
รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., จตร., ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร., และ ผบก.ประจํา สง.ผบ.ตร. รวมตลอดถึง
ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติราชการในสํานักงานผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นระยะเวลา     
เกินกว่า 90 วัน หรือผู้ท่ีได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติราชการในสํานักงานผู้บังคับบัญชาและสํานักงานมี        
ความประสงค์จะเป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน ให้สํานักงานประสานงานทําความตกลงกับผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยจัดทําบัญชีท่ีข้าราชการตํารวจผู้นั้นสังกัดอยู่ (ตามคําส่ังบรรจุและแต่งตั้ง) เพ่ือตัดยอดตัวคนให้
สํานักงานเป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานผู้บังคับบัญชาข้างต้น 
หรือผู้ที่ผู้บังคับบัญชาข้างต้นมอบหมาย  ส่งข้อมูลการลาหรือมาสาย  ผลการประเมินฯ และข้อมูล
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการตํารวจ ดังกล่าว และสําหรับข้าราชการ
ตํารวจท่ีได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติราชการในสํานักงานผู้บังคับบัญชา ต้องแนบคําส่ังให้ปฏิบัติราชการใน
สํานักงานผู้บังคับบัญชา และเอกสารการประสานงานทําความตกลงตัดยอดตัวคนให้สํานักงานเป็น       
ผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน (หากมี)  ให้ ทพ. พิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๙.๗.๑ การเล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) ให้ตรวจสอบ
จํานวนข้าราชการตํารวจผู้ดํารงตําแหน่ง นว. และ ผู้ช่วย นว. หรือผู้ท่ีได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติราชการใน
สํานักงานผู้บังคับบัญชา ซึ่งหน่วยจัดทําบัญชีท่ีข้าราชการตํารวจผู้นั้นสังกัดอยู่ตัดยอดตัวคนให้สํานักงาน 
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เป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน ณ 1 มี.ค. โดยให้ส่งข้อมูลฯ ตามแบบข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่ง นว., ผู้ช่วย นว. และข้าราชการตํารวจท่ีได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติราชการในสํานักงาน พร้อมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ภายในวันท่ี ๑๐ มี.ค. (หากเป็น
วันหยุดราชการ ให้ส่งในวันเปิดทําการแรกถัดจากวันท่ีกําหนดส่ง) ไปยัง ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) 
   ๙.๗.๒ การเล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.) ให้ตรวจสอบ
จํานวนข้าราชการตํารวจผู้ดํารงตําแหน่ง นว. และ ผู้ช่วย นว. หรือผู้ท่ีได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติราชการใน
สํานักงานผู้บังคับบัญชา ซึ่งหน่วยจัดทําบัญชีท่ีข้าราชการตํารวจผู้นั้นสังกัดอยู่ตัดยอดตัวคนให้สํานักงาน
เป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน ณ 1 ก.ย. โดยให้ส่งข้อมูล ฯ ตามแบบข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่ง นว., ผู้ช่วย นว. และข้าราชการตํารวจท่ีได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติราชการในสํานักงาน พร้อมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ภายในวันท่ี ๑๐ ก.ย. (หากเป็น
วันหยุดราชการ ให้ส่งในวันเปิดทําการแรกถัดจากวันท่ีกําหนดส่ง) ไปยัง ตร. (ฝ่ายความชอบ ทพ.)  
   9.7.3 กรณีตามข้อ 9.7.1 และ 9.7.2 ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณา
เล่ือนเงินเดือนประจําปี ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.) จํานวน 1 ขั้น หรือ ประจําปี ครั้งท่ี 2 ครึ่งปีหลัง     
(1 ต.ค.) จํานวน ๑ ขั้น หรือเล่ือนรวมท้ังปี 2 ขั้น (เล่ือน 1.5 ขั้น ณ 1 ต.ค.) ให้แก่ข้าราชการตํารวจ  
ตามข้อ 3.3.2.1  แล้วแต่กรณี หากเป็นการใช้โควตาเลื่อนเงินเดือน ตร. จะหักออกจากโควตาเลื่อน
เงินเดือนท่ีผู้บังคับบัญชาได้รับการจัดสรรจาก ผบ.ตร.  เช่น ในรอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
ประจําปี 2556 ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. 2556) ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ให้แก่ นว. 
และ ผู้ช่วย นว. รายละ 1 ขั้น ตร. จะดําเนินการมีคําส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจดังกล่าว
รายละ 1 ขั้น ตามท่ีผู้บังคับบัญชาเสนอ และต่อมา เมื่อ ตร. จัดสรรโควตาเล่ือนเงินเดือน จํานวน       
20 อัตรา ให้แก่ผู้บังคับบัญชา ตร. จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาท่านนั้น พิจารณาเล่ือนเงินเดือนในโควตา ตร. 
เพียง 18 อัตรา เนื่องจากมีการใช้โควตาไปก่อนแล้ว จํานวน  2 อัตรา 

 ๑๐. อ่ืนๆ 
  ๑๐.๑ การลงหมายเหตุในบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนในกรณีต่างๆให้ดําเนินการ 
ดังนี้   
   ๑๐.๑.๑ กรณีท่ีข้าราชการตํารวจได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับคําส่ังให้ไป
ปฏิบัติราชการภายใน ตร. เมื่อมีการตกลงว่าหน่วยใดจะเป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน และคํานวณวงเงิน
งบประมาณและโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตาเล่ือน ๒ ขั้นได้แล้ว ให้หมายเหตุในบัญชีแสดงการเล่ือน
เงินเดือนให้ชัดเจนว่า แต่งตั้งหรือได้รับคํา ส่ังให้ไปปฏิบัติราชการตั้งแต่ เมื่อใด ตามคําส่ังใคร            
เล่ือนเงินเดือนโดยคํานวณวงเงินงบประมาณและโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตาเล่ือน ๒ ขั้น ของหน่วย
จัดทําบัญชีใด พร้อมท้ังแนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปพร้อมบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนด้วย 
    กรณีหน่วยต้นสังกัดไม่ได้เป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือนต้องระบุ
รายช่ือ และรายละเอียดต่างๆ ของข้าราชการตํารวจดังกล่าวไว้ในบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนของหน่วยนั้น 
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ให้ครบถ้วน รวมถึงหน่วยท่ีเป็นผู้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการตํารวจดังกล่าวด้วย ยกเว้น    
ในช่อง “เลื่อนข้ึนรับ” ให้หมายเหตุตามวรรคแรกให้ชัดเจน และเมื่อทราบผลการพิจารณาหรือมีคําส่ัง
เล่ือนเงินเดือน ก็ให้หมายเหตุเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงต่อไป 
   ๑๐.๑.๒ ผู้ท่ีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก บรรจุกลับเข้ารับ
ราชการ (กรณีถูกส่ังพักราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถูกปลดออก ถูกไล่ออก หรือออกจากราชการ
ด้วยเหตุใดๆ) และได้ปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่ครบ ๔ เดือน หรือผู้ที่ศึกษาใน
สถานศึกษาของ ตร. และได้ปฏิบัติราชการครั้งแรกในครึ่งปีท่ีแล้วมาเป็นเวลาไม่ครบ ๒ เดือน ให้หมายเหตุ
ไว้ให้ชัดเจนว่า บรรจุตั้งแต่เมื่อใด ตามคําส่ังใคร ท่ีเท่าใด ลงวันเดือนปีใด พร้อมท้ังแนบสําเนาคําส่ังไปด้วย 
และผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ศึกษาในประเทศหรือไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศให้หมายเหตุ 
ให้ชัดเจนว่าไปเมื่อไร และกลับมาปฏิบัติงานเมื่อใด พร้อมท้ังแนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปพร้อมบัญชีแสดง
การเล่ือนเงินเดือนด้วย 
   ๑๐.1.3 ผู้ท่ีถูกงดเลื่อนเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยถึงท่ีสุด
หรือถูกศาลพิพากษาลงโทษในคดีอาญาถึงท่ีสุด ให้ลงหมายเหตุในบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน     
ให้ชัดเจนว่างดการเลื่อนเงินเดือนเน่ืองจากถูกลงโทษสถานใด ตามคําสั่งใคร ท่ีเท่าใด ลงวันเดือนปีใด 
และการดําเนินการทางวินัยหรือคดีอาญาถึงท่ีสุดเม่ือใด พร้อมท้ังแนบสําเนาคําสั่งหรือคําพิพากษา
ดังกล่าวไว้ด้วย 
  ๑0.2 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ใน
แนวทางนี้ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนโดยอนุโลม 
  ๑0.3 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ รวมท้ังการให้เงิน       
ตอบแทนพิเศษให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับช้ันต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม            
ตามแนวทางของระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง  
  10.4 การขออนุมัติเล่ือนเงินเดือนในโควตา ตร. เพ่ือใช้สําหรับโครงการต่างๆ     
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ตร. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการตํารวจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการนั้นๆ พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
   10.4.1 การขออนุมัติเล่ือนเงินเดือน 1 ขั้น ในโควตา ตร. ต้องเสนอ 
ผบ.ตร. เพ่ือขออนุมัติใช้โควตา ตร. ก่อนวันท่ี 1 เม.ย. ของปี และเมื่อ ผบ.ตร. อนุมัติแล้ว ต้องแจ้งให้ 
สกพ. (ฝ่ายความชอบ ทพ.) ทราบก่อนวันท่ี 20 เม.ย. ของปี เพ่ือจะได้กันโควตาเล่ือนเงินเดือนในโควตา 
ตร. ไว้สําหรับจัดสรรให้แก่โครงการต่างๆ ได้ 
   10.4.2 การขออนุมัติเล่ือนเงินเดือน 2 ขั้น ในโควตา ตร. ต้องเสนอ 
ผบ.ตร. เพ่ือขออนุมัติใช้โควตา ตร. ก่อนวันท่ี 1 ต.ค. ของปี และเมื่อ ผบ.ตร. อนุมัติแล้ว ตอ้งแจ้งให ้สกพ. 
(ฝ่ายความชอบ ทพ.) ทราบก่อนวันท่ี 20 ต.ค. ของปี เพ่ือจะได้กันโควตาและวงเงินงบประมาณสําหรับ
ใช้เล่ือนเงินเดือนในโควตา ตร. ไว้สําหรับจัดสรรให้แก่โครงการต่างๆ ได้ 
  10.5 หากมีแนวทางการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจฉบับใดท่ีกําหนดขึ้นมา
ก่อนหน้า ซึ่งขัดหรือแย้งกับแนวทางการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม        
แนวทางการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจฉบับนี้ 

--------------------------------------------------- 
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        แบบบัญชีและคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ แนบท้ายหนังสือ ตร.          
  ที่ ๐๐๐๙.๒๕๑/ว 36 ลง 26 มิ.ย. 2557 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------       

การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้หน่วยจัดทําบัญชีฯ จัดทําตามรูปแบบ ดังนี้ 

1.   ครั้งท่ี ๑  ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย. ...) 

 - แบบ เม.ย. ๑  หมายถึง   แบบบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน และ/หรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ     
แก่ข้าราชการตํารวจ และบัญชีงด หรือไม่เล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ (สําหรับหน่วยจัดทําบัญชี      
ทุกหน่วย และทุกระดับ) 
 - แบบ เม.ย. 2  หมายถึง แบบบัญชีสรุปผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจในภาพรวม
ของหน่วยจัดทําบัญชี (สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีทุกหน่วย และทุกระดับ) 
 - แบบ เม.ย. 3 หมายถึง  แบบบัญชีแสดงการใช้เศษโควตาท่ีเหลือจากการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
ของหน่วยจัดทําบัญชี (สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีที่มีอํานาจใช้เศษโควตาฯ (บก, บช. หรือ บก. ในสังกัด 
สง.ผบ.ตร. (สลก.ตร., ตท., สท., สง.ก.ต.ช., บ.ตร. และ วน.)) 

2. ครั้งท่ี 2  ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค. ...) 

 - แบบ ต.ค. ๑  หมายถึง   แบบบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน และ/หรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ     
แก่ข้าราชการตํารวจ และบัญชีงด หรือไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ (สําหรับหน่วยจัดทําบัญชี      
ทุกหน่วย และทุกระดับ) 
 - แบบ ต.ค. 2  หมายถึง แบบบัญชีสรุปผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจในภาพรวม
ของหน่วยจัดทําบัญชี (สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีทุกหน่วย และทุกระดับ) 
 - แบบ ต.ค. 3 หมายถึง    แบบบัญชีแสดงการใช้เศษโควตาท่ีเหลือจากการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
ของหน่วยจัดทําบัญชี (สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีที่มีอํานาจใช้เศษโควตาฯ (บก, บช. หรือ บก. ในสังกัด 
สง.ผบ.ตร. (สลก.ตร., ตท., สท., สง.ก.ต.ช., บ.ตร. และ วน.)) 

3. แบบบัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ (สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีท่ีมี      
ผู้ดํารงตําแหน่ง รอง ผบก. ซึ่งรับเงินเดือนระดับ ส.๖  บช. หรือ บก. ในสังกัด สง. ผบ.ตร. (สลก.ตร., 
ตท., สท., สง.ก.ต.ช., บ.ตร. และ วน.)) * โดยจัดทําเพ่ิมเติมนอกเหนือจากบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน 
แบบ เม.ย. 1 หรือ แบบ ต.ค. 1 แล้วแต่กรณี 

๔. แบบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ  (ให้มีคําส่ังเล่ือนเงินเดือน, คําส่ังเล่ือนเงินเดือนและ      
ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ และ คําส่ังให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ณ 1 เม.ย. หรือ 1 ต.ค. แล้วแต่กรณี 
รวมกันเพียงคําส่ังเดียว) โดยปรับเปล่ียนช่ือคําส่ังให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

 - แบบคําส่ังเล่ือนเงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.5) ลงมา  
 - แบบคําส่ังเล่ือนเงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.6)    
ถึงระดับ รอง ผบช.  
 - แบบคําส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือน (เต็มขั้น) 
และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน  
 
                5.  แบบคําสั่ง . . . 
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5. แบบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนนอกเหนือจากกรณีปกติ 
 - แบบ  ๑ แบบคําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจกรณีเกษียณอายุ ณ ๓๐ ก.ย. 
 - แบบ  ๒ แบบคําส่ังเล่ือนเงินเดือนและให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษกรณีได้รับ
โควตาพิเศษต่างๆ 
 - แบบ  3 แบบคําส่ังให้ข้าราชการตํารวจ ผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.5 ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง รอง ผบก. ได้รับเงินเดือน พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) (รับเงินเดือนในระดับ ส.5       
อยู่ก่อนการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รอง ผบก.) 
 - แบบ  4 แบบคําส่ังปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.4 ท่ีได้รับ       
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รอง ผบก. ให้รับเงินเดือน พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) (ปรับระดับ   
ส.4 เป็น ส.5) 
 - แบบ  5 แบบคําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้ได้รับเงินเดือน (เต็มขั้น) หรือใกล้เต็มขั้น     
ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง และ/หรือได้รับยศสูงขึ้น (เล่ือนเงินเดือนตามเงินตอบแทนพิเศษ) 
 - แบบ  6 แบบคําส่ังถอนช่ือข้าราชการตํารวจออกจากคําส่ังเล่ือนเงินเดือน 
 - แบบ  7 แบบคําส่ังแก้ไขคําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ (กรณีแก้ไขคําส่ังเดียว และแก้ไข
หลายคําส่ัง) 

6. บัญชีแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่ง    
นว., ผู้ช่วย นว. และข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติราชการในสํานักงานของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ ๑. คําส่ังและบัญชีแนบท้ายคําส่ังต่าง ๆ ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด  
   A๔ (๒๑๐ ม.ม. X ๒๙๗ ม.ม.) 
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 เลขประจําตัว เบิก เบิก เงินตอบแทน รวม อันดับ ผล หมายเหตุ
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ประชาชน ระดับ ขั้น บาท ลด ปี ปี ปี ระดับ ขั้น บาท ลด พิเศษ ใช้เงิน เลื่อน การ

พ.ศ… พ.ศ… พ.ศ… (บาท) ประเมิน

(8)  (9)  (10) (11)  (12)  (13) (14) (15) (16)  (17)  (18) (19) (20) (21) (22) (23)

แบบ เม.ย. 1

หมายเหตุ : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด F1๔ ( 216 มม. x 356 มม.) 

หน้าที่ .....(6).... จาก …(7)… หน้า

(สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีทุกหน่วย และทุกระดับ)

บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน และ/หรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ แก่ข้าราชการตํารวจชั้น ......(1)…...  ประจําปี .....(2)..... ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. .....(2).....)
สังกัด ………(3)……… กลุ่ม ……(4)…… บัญชี .…(5).…

(ตําแหน่ง) …….…(26)……...… 

 (ลงชื่อ) ………...(24)...………
         (…….....…(25)…....……)

: ให้ลงลายมือชื่อย่อของหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทําบัญชีฯ กํากับไว้ทุกหน้า  ในส่วนตรวจแล้วถูกต้องให้ลงเฉพาะหน้าสุดท้ายเท่านั้น

        ตรวจแล้วถูกต้อง

อัตราเงินเดือน ขั้นย้อนหลัง 3 ปี เลื่อนขึ้นรับ

*** จัดทําหน้าละไม่เกิน 5 ราย โดยเว้นระยะห่างพอสมควรสําหรับไว้ลงหมายเหตุ ***
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน และ/หรือ 
ให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 

(แบบ เม.ย. ๑) 
 
 
หมายเลข (๑) ให้ลงคําว่า “สัญญาบัตร” หรือ “ประทวน” แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (๒) ให้ลงเลขปีพุทธศักราชท่ีเล่ือน 
หมายเลข (๓) ให้ลงสังกัดของหน่วยจัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 
หมายเลข (๔) ให้ลงกลุ่มตําแหน่งตามการแบ่งกลุ่มของการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ 
 ข้าราชการตํารวจ 
หมายเลข (๕) ให้ลงจํานวนขั้นตามการแบ่งประเภทของบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน  
 ดังนี้  ๑ ข้ัน, ๐.๕  ข้ัน, งดเลื่อนเงินเดือน หรือ ไม่เลื่อนเงินเดือน 
หมายเลข (๖) ให้ลงเลขหน้าของบัญชีฯ  เรียงตามลําดับ 
หมายเลข (๗) ให้ลงจํานวนรวมเลขหน้าของบัญชีฯ ท่ีจัดทํา 
หมายเลข (๘) ให้ลงหมายเลขลําดับ 
หมายเลข (๙) ให้ลง ยศ  ช่ือ  ช่ือสกุล ของข้าราชการตํารวจ  โดยเรียงลําดับตามอัตราเงินเดือน จากสูง    

ไปหาต่ํา หากมีการเปล่ียนแปลง ยศ  ช่ือ  ช่ือสกุล ให้ลงรายละเอียดไว้ด้วย 
หมายเลข (๑๐) บรรทัดแรก  ให้ลงตําแหน่งปัจจุบันของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) 
 บรรทัดสอง  ให้ลงตําแหน่งเดิม เฉพาะกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง   
 ต่างไปจากการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ีแล้ว ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) 
หมายเลข (๑๑) ให้ลงเลขประจําตัวประชาชนของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙)  
หมายเลข (๑๒) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบันในระดับ ขั้น จํานวนเงิน ของผู้ท่ีลงรายการ     

ไว้ในหมายเลข (๙) 
หมายเลข (๑๓) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑๔)-(๑๖) ให้ลงจํานวนขั้นเงินเดือนของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) ท่ีได้รับการเล่ือน

ย้อนหลังไป ๓ ปี ตามลําดับ โดยลงเฉพาะตัวเลขจํานวนขั้นท่ีได้เล่ือน ไม่ต้องลง            
คําว่า “ขั้น” ครั้งใดไม่เล่ือน  หรือถูกงด ให้ลงรายการไว้ด้วยว่า “ไม่เลื่อน” หรือ “งด”  

กรณีเลื่อนเงินเดือน ๑ ข้ัน หรือ ๐.๕ ข้ัน 
หมายเลข (๑๗) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนท่ีเล่ือนขึ้นรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน ของผู้ท่ีลง

รายการไว้ในหมายเลข (๙)  
หมายเลข (๑๘) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (19) ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๒0) ให้ลงเลขจํานวนเงินท่ีใช้สําหรับการเล่ือนเงินเดือน  
 
 
                  กรณีเลื่อน . . . 
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- ๒ - 
 
 

กรณีเลือ่นเงินเดือน ๐.๕ ข้ัน และให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ ๒  
หมายเลข (๑๗) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนท่ีเล่ือนขึ้นรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน ของผู้ท่ีลง

รายการไว้ในหมายเลข (๙)  
หมายเลข (๑๘) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (19) ให้ลงจํานวนเงินท่ีจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) 
 ในอัตราร้อยละ ๒ ของเงินเดือน โดยใส่จุดทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  
หมายเลข (๒0)  ให้ลงเลขจํานวนเงินท่ีใช้สําหรับการเล่ือนเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษในวันท่ี   

1 เม.ย.   
ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ ๔ และร้อยละ ๒ 
หมายเลข (๑๗) ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑๘) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (19) ให้ลงจํานวนเงินท่ีจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) 
 ได้แก่ ถ้าได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ก็ให้คํานวณเงินตอบแทนพิเศษ

ในอัตราร้อยละ ๒ ของเงินเดือน หรือ ๑ ขั้น ก็ให้คํานวณเงินตอบแทนพิเศษในอัตรา
ร้อยละ ๔ ของเงินเดือน โดยใส่จุดทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  

หมายเลข (๒0) ให้ลงเลขจํานวนเงินตอบแทนพิเศษในวันท่ี 1 เม.ย. 

กรณีงดเลื่อนเงินเดือน หรือไม่เลื่อนเงินเดือน 
หมายเลข (๑๗) ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑๘) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (19) ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๒0) ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
 
หมายเลข (๒1) ให้ลงอันดับเล่ือนท่ีได้รับการพิจารณาจัดอันดับเล่ือนไว้ในท่ีประชุม ถ้ามีการขีดฆ่า

แก้ไขหมายเลขอันดับให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยลงช่ือกํากับไว้ด้วย ***เป็นกรณีท่ี
ตรวจพบข้อผิดพลาดมากท่ีสุด*** 

 -  อันดับเลื่อนของบัญชีเลื่อนฯ ๑ ข้ัน, ๐.๕ ข้ัน + ๒% หรือ ๔%  ซ่ึงถือเป็นการเลื่อน        
๑ ข้ัน เหมือนกัน ของแต่ละกลุ่มตําแหน่ง ให้พิจารณาจัดอันดับเลื่อนรวมกัน     
ทุกรายโดยไม่ต้องจัดอันดับแยกแต่ละบัญชีฯ 

 - อันดับเลื่อนของบัญชีเลื่อนฯ ๐.๕ ข้ัน หรือ ๒% ซ่ึงถือเป็นการเลื่อน ๐.๕ ข้ัน 
เหมือนกัน ของแต่ละกลุ่มตําแหน่ง ให้พิจารณาจัดอันดับเลื่อนรวมกันทุกราย         
โดยไม่ต้องจัดอันดับแยกเป็นแต่ละบัญชีฯ  

 

                  หมายเลข (22) . . . 
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- 3 - 
 
   
หมายเลข (๒2) ให้บันทึกผลการประเมินฯ ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) (ดีเย่ียม, ดี, มาตรฐาน 

หรือต้องปรับปรุง) 
หมายเลข (๒3) ให้ลงผลการปฏิบัติงานของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) ว่าปฏิบัติงานเข้าหลักเกณฑ์

ข้อใดของกฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ และหากไม่เล่ือนเงินเดือน หรือถูกงดเล่ือน
เงินเดือนต้องลงรายการให้ปรากฏเหตุผลให้ชัดเจนว่าไม่เล่ือนเงนิเดอืน หรอืงดเล่ือน
เงินเดือนด้วยเหตุใด เช่น หากมีคําส่ังถูกลงโทษถึงท่ีสุดสูงกว่าโทษภาคทัณฑ์ กใ็หร้ะบุ
ด้วยว่า งดการเล่ือนเงินเดือนเนื่องจากถูกลงโทษสถานใด ตามคําส่ังใด และคดีถึง
ท่ีสุดเมื่อใด (พร้อมท้ังแนบสําเนาเอกสารประกอบด้วย) ให้สอดคล้องกับกฎ ก.ตร.ฯ    
ถ้าการลงหมายเหตุดังกล่าว ไม่พอให้ทําเป็นบันทึกประกอบแล้วหมายเหตุไว้ในบัญชีฯ 
ว่ามีการบันทึกประกอบตามเอกสารหมายเลขท่ีเท่าใด  

หมายเลข (๒4) ให้ลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดทําบัญชีฯ 
หมายเลข (๒5) ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๒๔) 
หมายเลข (๒6) ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๒๔) 
 
หมายเหตุ (๑)  บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้ใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด       

*** F1๔ (216 มม. x 356 มม.) *** 
 (๒) หากมีการขีดฆ่าแก้ไขหมายเลขอันดับ, อัตราเงินเดือน, ขั้นย้อนหลัง หรือรายละเอียด

ใดในบัญชีฯ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
 (๓) บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้จัดทําได้หน้าละไม่เกิน  5  ราย  
  โดยให้เว้นระยะห่างพอสมควรสําหรับไว้ลงหมายเหตุได้ 
 (4) ลงลายมือช่ือย่อของหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดทําบัญชีฯ กํากับไว้ทุกหน้า        

ในส่วนตรวจแล้วถูกต้องให้ลงเฉพาะหน้าสุดท้ายเท่านั้น 
 (5) ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน หรือผู้ท่ีผ่านการประเมิน

สมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือรับ
เงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ (ประเมินข้ามแท่ง) ให้ลงอัตราเงินเดือนเดิม 
ไว้บรรทัดล่างของอัตราเงินเดือนท่ีได้รับการปรับระดับ 

 
----------------------------------- 
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จํานวนคน จํานวน จํานวน จํานวนคน คํานวณ
ที่สังกัด คนในสังกัด คนหน่วยอื่น ที่ใช้ โควตา งด ใช้โควตา เหลือ
อยู่ใน ที่ไปปฏิบัติ ที่มาปฏิบัติ คํานวณ เลื่อน 1 ขั้น เลื่อน เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน หรือ เลื่อน โควตา
หน่วย ราชการ ราชการใน โควตาใน ได้ 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น ไม่เลื่อน 1 ขั้น

จัดทําบัญชี หน่วยอื่น หน่วยจัดทําบัญชี หน่วยจัดทําบัญชี 2%
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

รอง ผบก.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
รอง สว.
ผบ.หมู่

ฯลฯ
(พิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ให้กลุ่มตําแหน่งใด  
ก็สรุปในกลุ่มนั้น)

(ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม)

บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ สังกัด  .............(1).............. ประจําปี ......(2).......  ครั้งที่ 1  ครึ่งปีแรก ( 1 เม.ย. .....(3).....)

รวม 

1 ขั้น 0.5 ขั้น
หมายเหตุ

              ตรวจแล้วถูกต้อง

       (ลงชื่อ)  ……… (15) ………

     (ตําแหน่ง) ……… (17) ………

แบบ เม.ย. 2

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

(สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีทุกหน่วย และทุกระดับ)

ลําดับ กลุ่มตําแหน่ง
4% 2%

                 (…….… (16) ………)

หมายเหตุ    : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด F1๔ ( 216 มม. x 356 มม.)

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
Email Address (ถ้ามี)
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จํานวนคน จํานวน จํานวน จํานวนคน คํานวณ
ที่สังกัด คนในสังกัด คนหน่วยอื่น ที่ใช้ โควตา งด ใช้โควตา เหลือ
อยู่ใน ที่ไปปฏิบัติ ที่มาปฏิบัติ คํานวณ เลื่อน 1 ขั้น เลื่อน เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน หรือ เลื่อน โควตา
หน่วย ราชการ ราชการใน โควตาใน ได้ 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น ไม่เลื่อน 1 ขั้น

จัดทําบัญชี หน่วยอื่น หน่วยจัดทําบัญชี หน่วยจัดทําบัญชี 2%
ผบ.หมู่

(ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม)

       (ลงชื่อ)  ………………
                 (…….…………)
     (ตําแหน่ง) ………………

              ตรวจแล้วถูกต้อง

ตัวอย่างการลงรายการในแบบ เม.ย. 2  ระดับ กก. / ฝ่าย /สภ. / สน.

รวม

1 ขั้น 0.5 ขั้น

ประจําปี ..............  ครั้งที่ 1  ครึ่งปีแรก ( 1 เม.ย. ........)    

ลําดับ กลุ่มตําแหน่ง

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ  สังกัด สภ.เมือง  จว....................

หมายเหตุ
4% 2%

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
Email Address (ถ้ามี)
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จํานวนคน จํานวน จํานวน จํานวนคน คํานวณ
ที่สังกัด คนในสังกัด คนหน่วยอื่น ที่ใช้ โควตา งด ใช้โควตา เหลือ
อยู่ใน ที่ไปปฏิบัติ ที่มาปฏิบัติ คํานวณ เลื่อน 1 ขั้น เลื่อน เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน หรือ เลื่อน โควตา
หน่วย ราชการ ราชการใน โควตาใน ได้ 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น ไม่เลื่อน 1 ขั้น

จัดทําบัญชี หน่วยอื่น หน่วยจัดทําบัญชี หน่วยจัดทําบัญชี 2%
ผกก.
รอง ผกก.
สว. *โควตา ภ.จว. 1 ราย / บช. 1 ราย

รอง สว. *โควตา บช. 1 ราย
ผบ.หมู่
  1.  ฝ่ายอํานวยการ

  2.  กลุ่มงานสืบสวน

  3.  สภ.เมือง *โควตา ภ.จว. 1 ราย
  4.  สภ. ...
  5.  สภ. ...
 (ให้แยกหน่วยจัดทําบัญชี) * (กรณีได้รับจัดสรร

ฯลฯ โควตาเพิ่มเติม)
(ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม)รวม

       (ลงชื่อ)  ………………
                 (…….…………)

หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ  สังกัด ภ.จว...........  ประจําปี ...............  ครั้งที่ 1  ครึ่งปีแรก ( 1 เม.ย. ..........)    

              ตรวจแล้วถูกต้อง

     (ตําแหน่ง) ………………

ลําดับ กลุ่มตําแหน่ง

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
1 ขั้น 0.5 ขั้น

4% 2%

ตัวอย่างการลงรายการในแบบ เม.ย. 2  ระดับ บก. / ภ.จว. 

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
Email Address (ถ้ามี)
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จํานวนคน จํานวน จํานวน จํานวนคน คํานวณ
ที่สังกัด คนในสังกัด คนหน่วยอื่น ที่ใช้ โควตา งด ใช้โควตา เหลือ
อยู่ใน ที่ไปปฏิบัติ ที่มาปฏิบัติ คํานวณ เลื่อน 1 ขั้น เลื่อน เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน หรือ เลื่อน โควตา
หน่วย ราชการ ราชการใน โควตาใน ได้ 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น ไม่เลื่อน 1 ขั้น

จัดทําบัญชี หน่วยอื่น หน่วยจัดทําบัญชี หน่วยจัดทําบัญชี 2%
- รอง ผบก.
1.  บก.อก. ....
   - ผกก.
   - รอง ผกก.
   - สว. *โควตา บช. 1 ราย
   - รอง สว. *โควตา บก. 1 ราย
   - ผบ.หมู่ 
2.  บก.สส.
(แยกกลุ่มตําแหน่ง)
3.  ศฝร. ...
(แยกกลุ่มตําแหน่ง)
4.  ภ.จว. ...
(แยกกลุ่มตําแหน่ง) *โควตา ภ.จว. 1 ราย
5.  หน่วยขึ้นตรง บช. * (กรณีได้รับจัดสรร
(แยกกลุ่มตําแหน่ง) โควตาเพิ่มเติม)

(ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม)

 
       (ลงชื่อ)  ………………

1 ขั้น 0.5 ขั้น

4% 2%

รวม

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

หมายเหตุ

                 (…….…………)
     (ตําแหน่ง) ………………

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตัวอย่างการลงรายการในแบบ เม.ย. 2  ระดับ บช. / บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ  สังกัด บช.................  ประจําปี ...............  ครั้งที่ 1  ครึ่งปีแรก ( 1 เม.ย. ..........)    

หมายเหตุ   :ให้ลงรายละเอียดทุกหน่วยจัดทําบัญชีในสังกัด โดยแยกเป็นกลุ่มตําแหน่ง  กรณี ผบ.หมู่ ให้ลงยอดรวมไม่ต้องแยกหน่วยจัดทําบัญชี

ลําดับ กลุ่มตําแหน่ง

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
Email Address (ถ้ามี)
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 

(แบบ เม.ย. 2) 
 
 
หมายเลข (๑)      ให้ลงช่ือหน่วยท่ีจัดทําบัญชี 
หมายเลข (๒)-(๓) ให้ลงเลขปีพุทธศักราชท่ีจัดทําบัญชี 
หมายเลข (๔) ให้ลงลําดับของกลุ่มตําแหน่ง ท่ีหน่วยเป็นผู้จัดทําบัญชี   
หมายเลข (๕) ให้ลงกลุ่มการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ท่ีหน่วยเป็นผู้จัดทําบัญชี เช่น  หน่วยจัดทํา

บัญชีระดับ บก. มีกลุ่มตําแหน่งระดับ ผบ.หมู่, รอง สว., สว., รอง ผกก. และ ผกก.  
หรือหน่วยจัดทําบัญชีระดับ กก. มีกลุ่มตําแหน่งท่ีพิจารณาเพียงกลุ่มเดียวคือ ระดับ 
ผบ.หมู่ ลงมา ก็สรุปเพียงกลุ่มเดียว 

หมายเลข (๖) ให้ลงยอดจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ในสังกัด  
หมายเลข (๗) ให้ลงยอดจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีไปปฏิบัติราชการหน่วยอ่ืนและไปคํานวณ 
 โควตารวมกับหน่วยอ่ืน 
หมายเลข (๘) ให้ลงยอดจํานวนข้าราชการตํารวจหน่วยอ่ืนท่ีมาปฏิบัติราชการและนํามาคํานวณ 
 โควตาในหน่วยจัดทําบัญชี 
หมายเลข (๙) ให้ลงยอดจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีใช้ในการคํานวณโควตาเ ล่ือน ๑ ขั้น              

= (6) + (8) - (7) 
หมายเลข (๑๐) ให้ลงผลจากการคํานวณโควตาเล่ือน ๑ ขั้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
หมายเลข (๑๑)  ให้ลงยอดจํานวนข้าราชการตํารวจแยกตามผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ดังนี้ 
 - เล่ือนเงินเดือน ๑ ขั้น, เล่ือน ๐.๕ ขั้น + ๒ % หรือ ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ  ๔ %  
 - เล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น หรือ ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ  ๒ %   
 - ไม่ได้รับการเล่ือนเงินเดือน หรือ งดเล่ือนเงินเดือน  

*** โดยให้ลงตามความเป็นจริงเม่ือรวมกับกรณีท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมจาก บช. หรือ   
บก. แล้ว (ถ้ามี) 

หมายเลข (๑2) ให้ลงยอดจํานวนโควตาท่ีใช้เล่ือนเงินเดือน ๑ ขั้น   
หมายเลข (๑3) ให้ลงยอดจํานวนโควตาท่ีเหลือจากการใช้เล่ือนเงินเดือน = (๑๐) – (๑2) 
หมายเลข (๑4) ให้ลงกรณีได้รับจัดสรรโควตาเล่ือนเงินเดือนเพ่ิมเติมในภาพรวมของ บช. หรือ บก.          

โดยลงจํานวนท่ีได้รับจัดสรร  
หมายเลข (15) ให้ลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดทําบัญชีฯ 
หมายเลข (16) ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล  ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (15) 
หมายเลข (17) ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (15) 

 
หมายเหตุ (๑)  บัญชีแสดงการเลื่อนขั ้นเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว

ขนาด F1๔ (216 มม. x 356 มม.) 
 (๒) หากมีการขีดฆ่าแก้ไขหมายเลขอันดับ, อัตราเงินเดือน, ขั้นย้อนหลัง หรือรายละเอียด

ใดในบัญชีฯ  ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
 

------------------------------------- 
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ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหน่ง กลุ่ม หน่วยจัดทําบัญชี หมายเหตุ

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

แบบ เม.ย. 3

หมายเหตุ : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A4 (210 มม. X 297 มม.)

(ตําแหน่ง)  .....… (10)………..

(สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีระดับ บก., บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. )

บัญชีสรุปการใช้เศษโควตาที่เหลือจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของหน่วยจัดทําบัญชี
สังกัด  .........................(1).............................

          ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงช่ือ)  ..…..…(8)……….
           (.....……(9) …..…….)
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีแสดงการใช้เศษโควตาท่ีเหลือจากการเลือ่นเงินเดือน 

(แบบ เม.ย. 3) 
 
 
หน่วยท่ีจัดทํา        หน่วยจัดทําบัญชีระดับ บก., บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. (สลก.ตร., ตท., สท.,   
                        สง.ก.ต.ช., บ.ตร. และ วน.) *หน่วยท่ีมีอํานาจใช้เศษโควตาเลื่อนฯ ท่ีเหลือ*           
หมายเลข (๑) ให้ลงช่ือหน่วยท่ีมีอํานาจใช้เศษโควตาเล่ือนฯ ท่ีเหลือ    
หมายเลข (๒) ให้ลงหมายเลขลําดับ  
หมายเลข (๓) ให้ลง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล  ของข้าราชการตํารวจท่ีได้รับจัดสรรโควตาเล่ือนเงินเดือน 
 ในภาพรวมของ บช., ภ.จว. หรือ บก. ท่ีมีอํานาจใช้เศษโควตาเล่ือน ฯ ท่ีเหลือ 
หมายเลข (๔) ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๓) 
หมายเลข (๕) ให้ลงกลุ่มตําแหน่งตามการแบ่งกลุ่มของการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ 
 ข้าราชการตํารวจ ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๓) 
หมายเลข (๖) ให้ลงหน่วยจัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๓) 
หมายเลข (๗) ให้ลงหมายเหตุ (ถ้ามี) 
หมายเลข (๘) ให้ลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดทําบัญชีฯ 
หมายเลข (๙) ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๘) 
หมายเลข (๑๐) ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๘) 
 
หมายเหตุ (๑)  บัญชีสรุปฯ ให้ใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A๔ (๒๑๐ มม. x ๒๙๗ มม.) 

(๒) ให้ลงรายละเอียดต่าง ๆ ว่าได้นําเศษโควตาเล่ือนเงินเดือนท่ี เหลือไปใช้เล่ือน 
 เงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจรายใดในหน่วยจัดทําบัญชีใด / กลุ่มใด   

 
------------------------------------- 
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 เลขประจําตัว เบิก เบิก เงินตอบแทน รวม อันดับ ผล
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ประชาชน ระดับ ขั้น บาท ลด ปี ปี ปี ขั้น ใช้เงิน ระดับ ขั้น บาท ลด พิเศษ ใช้เงิน เลื่อน การ หมายเหตุ

พ.ศ… พ.ศ… พ.ศ… ที่เลื่อน เลื่อน (บาท) ประเมิน

(8)  (9)  (10) (11)  (12)  (13) (14) (15) (16) (17) (18)  (19)  (20) (21) (22) (23) (24) (25)

: ให้ลงลายมือชื่อย่อของหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทําบัญชีฯ กํากับไว้ทุกหน้า  ในส่วนตรวจแล้วถูกต้องให้ลงเฉพาะหน้าสุดท้ายเท่านั้น

แบบ ต.ค. 1

(ลงชื่อ)  ….…… (26) …….…

(สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีทุกหน่วย  และทุกระดับ)
หน้าที่ .....(6).... จาก …(7)… หน้า

อัตราเงินเดือน ขั้นย้อนหลัง 3 ปี เลื่อน 1 เม.ย. เลื่อนขึ้นรับ

บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน และ/หรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ แก่ข้าราชการตํารวจชั้น ......(1)…..  ประจําปี ....(2)....ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค. ....(2)....)
                         สังกัด ………(3)……… กลุ่ม ……(4)…… บัญชี …..(5).....

        ( ….…...… (27) …...…… )
(ตําแหน่ง) ……..… (28) …...…...…

         ตรวจแล้วถูกต้อง

*** จัดทําหน้าละไม่เกิน 5 ราย โดยเว้นระยะห่างพอสมควรสําหรับไว้ลงหมายเหตุ ***

หมายเหตุ : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด F1๔ ( 216 มม. x 356 มม.) 
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 

(แบบ ต.ค. ๑) 
 
 
หมายเลข (๑) ให้ลงคําว่า “สัญญาบัตร” หรือ “ประทวน” แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (๒) ให้ลงเลขปีพุทธศักราชท่ีเล่ือน 
หมายเลข (๓) ให้ลงสังกัดของหน่วยจัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 
หมายเลข (๔) ให้ลงกลุ่มตําแหน่งตามการแบ่งกลุ่มของการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจ 
หมายเลข (๕) ให้ลงจํานวนขั้นตามการแบ่งประเภทของบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ดังนี้ ๑.๕ ข้ัน  
 (รวมท้ังปี ๒ ข้ัน ณ 1 ต.ค.), ๑ ข้ัน, ๐.๕ ข้ัน, งดเลื่อนเงินเดือน หรือ ไม่เลื่อน

เงินเดือน   
หมายเลข (๖) ให้ลงเลขหน้าของบัญชีฯ เรียงตามลําดับ 
หมายเลข (๗) ให้ลงจํานวนรวมเลขหน้าของบัญชีฯ ท่ีจัดทํา 
หมายเลข (๘) ให้ลงหมายเลขลําดับ 
หมายเลข (๙) ให้ลง ยศ  ช่ือ  ช่ือสกุล ของข้าราชการตํารวจ  โดยเรียงลําดับตามอัตราเงินเดือน จากสูง    

ไปหาต่ํา หากมีการเปล่ียนแปลง ยศ  ช่ือ  ช่ือสกุล ให้ลงรายละเอียดไว้ด้วย 
หมายเลข (๑๐) บรรทัดแรก  ให้ลงตําแหน่งปัจจุบันของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) 
 บรรทัดสอง  ให้ลงตําแหน่งเดิม เฉพาะกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง   
 ต่างไปจากการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ีแล้ว ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) 
หมายเลข (๑๑) ให้ลงเลขประจําตัวประชาชนของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙)  
หมายเลข (๑๒) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบันในระดับ ขั้น จํานวนเงิน ของผู้ท่ี                    

ลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) 
หมายเลข (๑๓) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) 
หมายเลข (๑๔)-(๑๖)ให้ลงจํานวนขั้นเงินเดือนของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) ท่ีได้รับการเล่ือน

ย้อนหลังไป ๓ ปี ตามลําดับ โดยลงเฉพาะตัวเลขจํานวนขั้นท่ีได้เล่ือนไม่ต้องลงคําว่า 
“ขั้น” ครั้งใด ไม่เล่ือน หรือ ถูกงด ให้ลงรายการไว้ด้วยว่า   “ไม่เลื่อน” หรือ “งด”  

หมายเลข (๑๗) ให้ลงจํานวนขั้นของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) ได้รับในวันท่ี ๑ เม.ย.          
โดยให้ลงเฉพาะตัวเลขจํานวนขั้นท่ีได้เล่ือน ไม่ต้องลงคําว่า “ขั้น”  ครั้งใด ไม่เล่ือน  
หรือ ถูกงด ให้ลงรายการไว้ด้วยว่า “ไม่เลื่อน” หรือ “งด”  

หมายเลข (๑๘)  ให้ลงจํานวนเงิน ท่ี ใช้ สําหรับการเ ล่ือนเงินเดือนในวัน ท่ี  ๑ เม.ย ให้แก่ ผู้ ท่ี              
ลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) แต่ถ้าไม่ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นและอัตราเงินเดือน
ในวันท่ี ๑ เม.ย. ก็ให้ลงจํานวน “๐” 

กรณีเลื่อนเงินเดือน 1.5 ข้ัน (รวมท้ังปี 2 ข้ัน), ๑ ข้ัน หรือ ๐.๕ ข้ัน 
หมายเลข (๑9) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนท่ีเล่ือนขึ้นรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน ของผู้ท่ีลง

รายการไว้ในหมายเลข (๙)  
 
 
                                               หมายเลข (20) . . . 
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- ๒ - 
 
      
หมายเลข (20) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๒1) ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๒2) ให้ลงเลขจํานวนเงินท่ีใช้สําหรับการเล่ือนเงินเดือน  

 กรณีเลือ่นเงินเดือน และให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (เลื่อน 1 ข้ัน + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ ๒,  
 เลื่อน 0.5 ข้ัน + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 และเลื่อน 0.5 ข้ัน + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 2) 

หมายเลข (๑9) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนท่ีเล่ือนขึ้นรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน ของผู้ท่ีลง
รายการไว้ในหมายเลข (๙)  

หมายเลข (20) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) หากไม่มีจํานวนเงิน
เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 

หมายเลข (๒1) ให้ลงจํานวนเงินท่ีจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) 
 ในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือน โดยให้ใส่จุดทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  
 เช่น ๗๐๔.๔๐ หรือ 1,408.80 เป็นต้น 
หมายเลข (๒2)  ให้ลงเลขจํานวนเงินท่ีใช้สําหรับการเล่ือนเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษในวันท่ี   

1 ต.ค.   

ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 6, ร้อยละ ๔ หรือ ร้อยละ ๒ 
หมายเลข (๑9) ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (20) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๒1) ให้ลงจํานวนเงินท่ีจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) 
 ได้แก่ ถ้าได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ๑.5 ขั้น ก็ให้คํานวณเงินตอบแทนพิเศษ

ในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน, ๑ ขั้น ก็ให้คํานวณเงินตอบแทนพิเศษในอัตรา   
ร้อยละ ๔ ของเงินเดือน หรือ ๐.๕ ขั้น ก็ให้คํานวณเงินตอบแทนพิเศษในอัตรา     
ร้อยละ ๒ ของเงินเดือน โดยใส่จุดทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  

หมายเลข (๒2) ให้ลงเลขจํานวนเงินตอบแทนพิเศษในวันท่ี 1 ต.ค. 

กรณีงดเลื่อนเงินเดือน หรือไม่เลื่อนเงินเดือน 
หมายเลข (๑9) ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (20) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๒1) ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๒2) ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๒3) ให้ลงอันดับเล่ือนท่ีได้รับการพิจารณาจัดอันดับเล่ือนไว้ในท่ีประชุม ถ้ามีการขีดฆ่า

แก้ไขหมายเลขอันดับ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยลงช่ือกํากับไว้ด้วย ***เป็นกรณีท่ี
ตรวจพบข้อผิดพลาดมากท่ีสุด*** 

 
 
              - อันดับเลื่อน . . . 
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- 3 - 
 
 
 - อันดับเลื่อนของบัญชีเลื่อนฯ ๑.๕ ข้ัน, ๑ ข้ัน + ๒%, ๐.๕ ข้ัน + ๔% หรือ ๖% 

ซ่ึงถือเป็นการเลื่อน ๑.๕ ข้ัน เหมือนกัน ของแต่ละกลุ่มตําแหน่ง ให้พิจารณา    
จัดอันดับเลื่อนรวมกันทุกราย โดยไม่ต้องจัดอันดับแยกเป็นแต่ละบัญชีฯ  

 - อันดับเลื่อนของบัญชีเลื่อนฯ ๑ ข้ัน, ๐.๕ ข้ัน + ๒% หรือ ๔%, ซ่ึงถือเป็นการ
เลื่อน ๑ ข้ัน เหมือนกัน ของแต่ละกลุ่มตําแหน่ง ให้พิจารณาจัดอันดับเลื่อน
รวมกันทุกราย โดยไม่ต้องจัดอันดับแยกแต่ละบัญชีฯ    

 - อันดับเลื่อนของบัญชีเลื่อนฯ ๐.๕ ข้ัน หรือ ๒% ซ่ึงถือเป็นการเลื่อน ๐.๕ ข้ัน 
เหมือนกัน ของแต่ละกลุ่มตําแหน่ง ให้พิจารณาจัดอันดับเลื่อนรวมกันทุกราย         
โดยไม่ต้องจัดอันดับแยกเป็นแต่ละบัญชีฯ  

หมายเลข (๒4) ให้บันทึกผลการประเมินฯ ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) (ดีเย่ียม, ดี, มาตรฐาน 
หรือต้องปรับปรุง) 

หมายเลข (๒5) ให้ลงผลการปฏิบัติงานของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙) ว่าปฏิบัติงานเข้าหลักเกณฑ์
ข้อใดของกฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.๒๕๕๖  และหากไม่เล่ือนเงินเดือน หรือถูกงดเล่ือน
เงินเดือนต้องลงรายการให้ปรากฏเหตุผลให้ชัดเจนว่าไม่เล่ือนเงนิเดอืน หรอืงดเล่ือน
เงินเดือนด้วยเหตุใด เช่น หากมีคําส่ังถูกลงโทษถึงท่ีสุดสูงกว่าโทษภาคทัณฑ์ กใ็หร้ะบุ
ด้วยว่า งดการเล่ือนเงินเดือนเนื่องจากถูกลงโทษสถานใด ตามคําส่ังใด และคดีถึง
ท่ีสุดเมื่อใด (พร้อมท้ังแนบสําเนาเอกสารประกอบด้วย) ให้สอดคล้องกับกฎ ก.ตร.ฯ    
ถ้าการลงหมายเหตุดังกล่าว ไม่พอให้ทําเป็นบันทึกประกอบแล้วหมายเหตุไว้ในบัญชีฯ 
ว่ามีการบันทึกประกอบตามเอกสารหมายเลขท่ีเท่าใด 

หมายเลข (๒6) ให้ลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดทําบัญชีฯ 
หมายเลข (๒7) ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (26) 
หมายเลข (๒8) ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (26) 

 
หมายเหตุ (๑)  บัญชีแสดงการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้ใช้กระดาษปอนด์ขาขนาด 

F1๔ (216 มม. x  356 มม.) 
 (๒) หากมีการขีดฆ่าแก้ไขหมายเลขอันดับ, อัตราเงินเดือน, ขั้นย้อนหลัง หรือรายละเอียด

ใดในบัญชีฯ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
 (๓) บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้จัดทําได้หน้าละไม่เกิน 5 ราย 

โดยให้เว้นระยะห่างพอสมควรสําหรับไว้ลงหมายเหตุได้ 
 (4) ลงลายมือช่ือย่อของหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดทําบัญชีฯ กํากับไว้ทุกหน้า        

ในส่วนตรวจแล้วถูกต้องให้ลงเฉพาะหน้าสุดท้ายเท่านั้น 
 (5) ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน หรือผู้ท่ีผ่านการประเมิน

สมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือรับ
เงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ (ประเมินข้ามแท่ง) ให้ลงอัตราเงินเดือนเดิม 
ไว้บรรทัดล่างของอัตราเงินเดือนท่ีได้รับการปรับระดับ 

 
----------------------------- 
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จํานวนคน จํานวน จํานวน จํานวนคน คํานวณ รวมใช้

ที่สังกัด คนในสังกัด คนหน่วยอื่น ที่ใช้ โควตา งด โควตา เหลือ ฐานอัตรา คํานวณ เงินใช้เลื่อน เงินใช้เลื่อน เหลือเงิน

อยู่ใน ที่ไปปฏิบัติ ที่มาปฏิบัติ คํานวณ เลื่อน 2 ขั้น เลื่อน เลื่อน 1 ขั้น เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน หรือ ทั้งสิ้น โควตา เงินเดือนรวม วงเงินฯ ณ 1 เม.ย. ณ 1 ต.ค. งบประมาณ

หน่วย ราชการ ราชการใน โควตาใน ทั้งปี 1.5 ขั้น และ และ 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น ไม่เลื่อน

จัดทําบัญชี หน่วยอื่น หน่วยจัดทําบัญชี หน่วยจัดทําบัญชี ได้ 2% 4% 2%
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

รอง ผบก.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.
รอง สว.
ผบ.หมู่

ฯลฯ
(พิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ให้กลุ่มตําแหน่งใด

ก็สรุปในกลุ่มนั้น)

(ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม)

แบบ ต.ค. 2
(สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีทุกหน่วย  และทุกระดับ)

บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ  สังกัด ..........(1)............. ประจําปี .......(2)........  ครั้งที่ 2  ครึ่งปีหลัง ( 1 ต.ค. .....(3).....)    

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การใช้วงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน

หมายเหตุ

รวม

       ตรวจแล้วถูกต้อง

กลุ่มตําแหน่งลําดับ
1 ขั้น 0.5 ขั้น1.5 ขั้น

6% 4% 2%

(ลงชื่อ)   .……… (20) ………

หมายเหตุ    : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด F1๔ ( 216 มม. x 356 มม.)

            (……… (21) ………)
(ตําแหน่ง) ….…… (22) ………

*** ผู้ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกหรือบรรจุกลับหลังวันที่ 1 มีนาคม ไม่สามารถนํามาคํานวณโควตาเลื่อนเงินเดือน 
รวมทั้งปี 2 ขั้น ในปีที่ได้รับการบรรจุ  ตามแนวทางฯ ข้อ 4.1.1 ***

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
Email Address (ถ้ามี)
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จํานวนคน จํานวน จํานวน จํานวนคน คํานวณ รวมใช้

ที่สังกัด คนในสังกัด คนหน่วยอื่น ที่ใช้ โควตา งด โควตา เหลือ ฐานอัตรา คํานวณ เงินใช้เลื่อน เงินใช้เลื่อน เหลือเงิน

อยู่ใน ที่ไปปฏิบัติ ที่มาปฏิบัติ คํานวณ เลื่อน 2 ขั้น เลื่อน เลื่อน 1 ขั้น เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน หรือ ทั้งสิ้น โควตา เงินเดือนรวม วงเงินฯ ณ 1 เม.ย. ณ 1 ต.ค. งบประมาณ

หน่วย ราชการ ราชการใน โควตาใน ทั้งปี 1.5 ขั้น และ และ 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น ไม่เลื่อน

จัดทําบัญชี หน่วยอื่น หน่วยจัดทําบัญชี หน่วยจัดทําบัญชี ได้ 2% 4% 2%
ผบ.หมู่

(ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม)

6% 4%
ลําดับ กลุ่มตําแหน่ง

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
0.5 ขั้น1.5 ขั้น 1 ขั้น

ตัวอย่างการลงรายการในแบบ ต.ค. 2  ระดับ กก. / ฝ่าย /สภ. / สน.

การใช้วงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน

(ตําแหน่ง) ….……………
            (………………)

2%

       ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)   .………………

ประจําปี .............. ครั้งที่ 2  ครึ่งปีหลัง ( 1 ต.ค. .......)    

รวม

หมายเหตุ

บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ  สังกัด สภ.เมือง จว..............

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
Email Address (ถ้ามี)
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จํานวนคน จํานวน จํานวน จํานวนคน คํานวณ รวมใช้

ที่สังกัด คนในสังกัด คนหน่วยอื่น ที่ใช้ โควตา งด โควตา เหลือ ฐานอัตรา คํานวณ เงินใช้เลื่อน เงินใช้เลื่อน เหลือเงิน

อยู่ใน ที่ไปปฏิบัติ ที่มาปฏิบัติ คํานวณ เลื่อน 2 ขั้น เลื่อน เลื่อน 1 ขั้น เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน หรือ ทั้งสิ้น โควตา เงินเดือนรวม วงเงินฯ ณ 1 เม.ย. ณ 1 ต.ค. งบประมาณ

หน่วย ราชการ ราชการใน โควตาใน ทั้งปี 1.5 ขั้น และ และ 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น ไม่เลื่อน

จัดทําบัญชี หน่วยอื่น หน่วยจัดทําบัญชี หน่วยจัดทําบัญชี ได้ 2% 4% 2%
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

ผกก. *โควตา ภ.จว. 1 ราย / บช. 1 ราย

รอง ผกก.
สว. *โควตา บช. 1 ราย

รอง สว.
ผบ.หมู่
  1.  ฝ่ายอํานวยการ

  2.  กลุ่มงานสืบสวน

  3.  สภ.เมือง *โควตา ภ.จว. 1 ราย

  4.  สภ. ...
  5.  สภ. ...
 (ให้แยกหน่วยจัดทําบัญชี) * (กรณีได้รับจัดสรร

ฯลฯ โควตาเพิ่มเติม)
(ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม)

กลุ่มตําแหน่ง

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การใช้วงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน

หมายเหตุ
1.5 ขั้น 1 ขั้น 0.5 ขั้น

(ตําแหน่ง) ….……………

รวม

ตัวอย่างการลงรายการในแบบ ต.ค. 2  ระดับ บก. / ภ.จว. 

6% 2%

    

       ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)   .………………
            (………………)

ลําดับ

4%

บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ  สังกัด ภ.จว.............  ประจําปี ...............  ครั้งที่ 2  ครึ่งปีหลัง ( 1 ต.ค. ..........)

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
Email Address (ถ้ามี)
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จํานวนคน จํานวน จํานวน จํานวนคน คํานวณ รวมใช้

ที่สังกัด คนในสังกัด คนหน่วยอื่น ที่ใช้ โควตา งด โควตา เหลือ ฐานอัตรา คํานวณ เงินใช้เลื่อน เงินใช้เลื่อน เหลือเงิน

อยู่ใน ที่ไปปฏิบัติ ที่มาปฏิบัติ คํานวณ เลื่อน 2 ขั้น เลื่อน เลื่อน 1 ขั้น เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน เลื่อน 0.5 ขั้น เลื่อน หรือ ทั้งสิ้น โควตา เงินเดือนรวม วงเงินฯ ณ 1 เม.ย. ณ 1 ต.ค. งบประมาณ

หน่วย ราชการ ราชการใน โควตาใน ทั้งปี 1.5 ขั้น และ และ 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น ไม่เลื่อน

จัดทําบัญชี หน่วยอื่น หน่วยจัดทําบัญชี หน่วยจัดทําบัญชี ได้ 2% 4% 2%
- รอง ผบก.
1.  บก.อก. ....
   - ผกก.
   - รอง ผกก.
   -สว. *โควตา บก. 1 ราย

   - รอง สว.
   - ผบ.หมู่ 
2.  บก.สส.
(แยกตําแหน่ง)
3.  ศฝร. ...
(แยกกลุ่มตําแหน่ง)

4.  ภ.จว. ... *โควตา บช. 1 ราย

(แยกกลุ่มตําแหน่ง) *โควตา ภ.จว. 1 ราย / บช. 1 ราย

ฯลฯ
5.  หน่วยขึ้นตรง บช. * (กรณีได้รับจัดสรร

(แยกกลุ่มตําแหน่ง) โควตาเพิ่มเติม)
(ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม) (ผลรวม)

การใช้วงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน

หมายเหตุ
1.5 ขั้น 1 ขั้น 0.5 ขั้น

6% 4% 2%

(ตําแหน่ง) ….……………

(ลงชื่อ)   .………………
            (………………)

ตัวอย่างการลงรายการในแบบ ต.ค. 2  ระดับ บช. / บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ  สังกัด บช............  ประจําปี .............  ครั้งที่ 2  ครึ่งปีหลัง ( 1 ต.ค. .........)  

ลําดับ กลุ่มตําแหน่ง

รวม
หมายเหตุ   :ให้ลงรายละเอียดทุกหน่วยจัดทําบัญชีในสังกัด โดยแยกเป็นกลุ่มตําแหน่ง  กรณี ผบ.หมู่ ให้ลงยอดรวมไม่ต้องแยกหน่วยจัดทําบัญชี

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

       ตรวจแล้วถูกต้อง
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
Email Address (ถ้ามี)
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 

(แบบ ต.ค. 2) 
 
 
หมายเลข (๑)      ให้ลงช่ือหน่วยท่ีจัดทําบัญชี 
หมายเลข (๒)-(๓)    ให้ลงเลขปีพุทธศักราชท่ีจัดทําบัญชี 
หมายเลข (๔) ให้ลงลําดับของกลุ่มตําแหน่งท่ีหน่วยเป็นผู้จัดทําบัญชี   
หมายเลข (๕) ให้ลงกลุ่มการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนท่ีหน่วยเป็นผู้จัดทําบัญชี   

เช่น  หน่วยจัดทําบัญชีระดับ บก. มีกลุ่มตําแหน่งระดับ ผบ.หมู่, รอง สว., สว.,                           
รอง ผกก., ผกก. หรือ หน่วยจัดทําบัญชีระดับ กก. มีกลุ่มตําแหน่งท่ีพิจารณา      
เพียงกลุ่มเดียวคือ ระดับ ผบ.หมู่ ลงมา ก็สรุปเพียงกลุ่มเดียว 

หมายเลข (๖) ให้ลงยอดจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ในสังกัด  
หมายเลข (๗) ให้ลงยอดจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีไปปฏิบัติราชการหน่วยอ่ืนและไปคํานวณ 
 โควตารวมกับหน่วยอ่ืน 
หมายเลข (๘) ให้ลงยอดจํานวนข้าราชการตํารวจหน่วยอ่ืนท่ีมาปฏิบัติราชการและนํามาคํานวณ 
 โควตาในหน่วยจัดทําบัญชี 
หมายเลข (๙) ให้ลงยอดจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีใช้ในการคํานวณโควตาเ ล่ือน ๒ ขั้น            

(๖) + (๘) - (๗) 
หมายเลข (๑๐)  ให้ลงผลจากการคํานวณโควตาเล่ือน ๒ ขั้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
หมายเลข (๑๑) ให้ลงยอดจํานวนข้าราชการตํารวจแยกตามผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ดังนี้ 
 - เล่ือนเงินเดือนรวมท้ังปี ๒ ขั้น (๑.๕ ขั้น ณ ๑ ต.ค.) , เล่ือน ๑ ขั้น + ๒ % ,    
   เล่ือน ๐.๕ ขั้น + ๔ % และ เงินตอบแทนพิเศษ ๖ %, 
 - เล่ือนเงินเดือน ๑ ขั้น, เล่ือน ๐.๕ ขั้น + ๒ % และ เงินตอบแทนพิเศษ ๔ %  
 - เล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น และ เงินตอบแทนพิเศษ  ๒ %   
 - ไม่ได้รับการเล่ือนเงินเดือน หรือ งด  
 โดยให้ลงตามความเป็นจริงเม่ือรวมกับกรณีท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมจาก บช. หรือ   

บก. แล้ว (ถ้ามี)  
หมายเลข (๑๒) ให้ลงยอดจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีได้รับการเล่ือนเงินเดือนรวมท้ังปี ๒ ขั้น                

ของหน่วยจัดทําบัญชีต่าง ๆ      
หมายเลข (๑๓) ให้ลงยอดจํานวนโควตาท่ีเหลือ = (๑๐) - (๑๒) 
หมายเลข (๑๔) ให้ลงยอดจํานวนอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการตํารวจกลุ่มนั้น ๆ ท้ังหมดรวมกัน 

(ฐานเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ก.ย.)   
หมายเลข (๑๕) ให้ลงยอดจํานวนเงินงบประมาณ สําหรับการเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจ 

โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ (ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด) ของฐานอัตราเงินเดือนรวม
ของข้าราชการตํารวจ ณ วันท่ี ๑ ก.ย.  (ในหมายเลข  ๑๔) 

 
 

หมายเลข (๑6) . . . 
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- ๒ - 
 
 
หมายเลข (๑๖) ให้ลงยอดจํานวนเงินท่ีใช้ในการเลื่อนเงินเดือนรวมกับเงินตอบแทนพิเศษในวันท่ี  
 ๑  เม.ย. ของปีท่ีจัดทําบัญชีฯ 
หมายเลข (๑๗) ให้ลงยอดจํานวนเงินท่ีใช้ในการเลื่อนเงินเดือนรวมกับเงินตอบแทนพิเศษในวันท่ี                
 ๑ ต.ค. ของปีท่ีจัดทําบัญชีฯ 
หมายเลข (๑๘) ให้ลงจํานวนเงินท่ีเหลือจากการนําไปใช้เล่ือนเงินเดือนท้ังหมดรวมกันในกลุ่มนั้น ๆ  
 = (๑๕) - ((๑๖) + (๑๗)) 
หมายเลข (๑๙) ให้ลงกรณีได้รับจัดสรรโควตาเล่ือนเงินเดือนเพ่ิมเติมในภาพรวมของ บช. หรือ บก.          

โดยลงจํานวนท่ีได้รับจัดสรร  
หมายเลข (๒๐) ให้ลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดทําบัญชีฯ 
หมายเลข (๒๑) ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๒๐) 
หมายเลข (๒๒) ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๒๐) 
 

----------------------------------- 
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ใช้เงินเลื่อน
ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหน่ง กลุ่ม หน่วยจัดทําบัญชี  / เงินตอบแทนพิเศษ หมายเหตุ

(บาท)

(3) (5) (6) (7) (8) (9)

(11) (13) (14) (15) (16) (17)

แบบ ต.ค. 3

หมายเหตุ : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A4 (210 มม. X 297 มม.)

(สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีระดับ บก., บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.)

สังกัด  .........................(1).............................

กลุ่มท่ีใช้โควตาเล่ือนเงินเดือนรวมท้ังปี  2  ข้ัน (2)

บัญชีสรุปการใช้เศษโควตาและวงเงินงบประมาณที่เหลือจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของหน่วยจัดทําบัญชี

(ตําแหน่ง).……… (20)………..

(4)
กลุ่มท่ีใช้วงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน
รวมท้ังปี 1.5 ข้ัน (ไม่ใช้โควตาเล่ือนเงินเดือน) (10)

(12)

        ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงช่ือ)    ..………(18) ……….
            ( ………(19) ……… )
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีสรุปการใช้เศษโควตาและวงเงินงบประมาณ 

ท่ีเหลือจากการพิจารณาเลือ่นเงินเดือนหน่วยจัดทําบัญชีต่าง ๆ 
(แบบ ต.ค. 3) 

 
 
หน่วยท่ีจัดทํา       หน่วยจัดทําบัญชีระดับ บก., บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. (สลก.ตร., ตท., สท., 
 สง.ก.ต.ช., บ.ตร. และ วน.) *หน่วยท่ีมีอํานาจใช้เศษโควตาเลื่อนฯ ท่ีเหลือ*         
หมายเลข (๑) ให้ลงช่ือหน่วยท่ีมีอํานาจใช้เศษโควตาเล่ือนฯ ท่ีเหลือ    
หมายเลข (๒) กลุ่ม ท่ีใ ช้ โควตาเล่ือนเงินเดือน ๒ ขั้น หมายถึง กลุ่มข้าราชการตํารวจ ผู้ได้รับ                        

การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนรวมท้ังปี ๒ ขั้น โดยใช้โควตาท่ีเหลือในภาพรวมของ                
หน่วยตาม (๑)    

หมายเลข (๓) ให้ลงลําดับของผู้ท่ีได้รับการพิจารณา 
หมายเลข (๔) ให้ลง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล  ของข้าราชการตํารวจท่ีได้รับจัดสรรโควตาเล่ือนเงินเดือนใน

ภาพรวมของ บช., ภ.จว. หรือ บก. ท่ีมีอํานาจใช้เศษโควตาเล่ือนฯ ท่ีเหลือ 
หมายเลข (๕) ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๔) 
หมายเลข (๖) ให้ลงกลุ่มตําแหน่งตามการแบ่งกลุ่มของการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ 
 ข้าราชการตํารวจ ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๔) 
หมายเลข (๗) ให้ลงหน่วยจัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๔) 
หมายเลข (๘) ให้ลงยอดจํานวนเงินท่ีใช้ในการเลื่อนเงินเดือน หรือเงินตอบแทนพิเศษท่ีต้องใช้   

เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๔) เช่น ร.ต.อ. ก ได้รับการพิจารณา
เล่ือนเงินเดือนจากหน่วยต้นสังกัด รวมท้ังปี จํานวน ๑.๕ ขั้น ต่อมา บช. พิจารณาให้
เล่ือนโดยใช้เศษโควตาในภาพรวมของ บช. อีกจํานวน ๐.๕ ขั้น เป็นการเล่ือน
เงินเดือนรวมท้ังปี ๒ ขั้น  ในโควตาภาพรวมของ บช. กรณีดังกล่าว ร.ต.อ. ก จะใช้
เงินเลื่อนกรณีน้ีอีกจํานวน  ๐.๕  ข้ัน  

หมายเลข (๙) ให้ลงรายละเอียดอ่ืน ๆ (หากมี) 
หมายเลข (๑๐) กลุ่มท่ีใช้วงเงินงบประมาณในการเล่ือนเงินเดือนรวมท้ังปี ๑.๕ ขั้น โดยไม่ใช้โควตา

เล่ือนเงินเดือน ๒ ขั้น เช่น ร.ต.อ. ข ได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนจากหน่วยต้นสังกัด 
รวมท้ังปี จํานวน ๑ ขั้น (เม.ย. ๐.๕ ขั้น และ ต.ค. ๐.๕ ขั้น) ต่อมา บช. มีวงเงิน
งบประมาณเหลือ จึงพิจารณาให้เล่ือนโดยไม่ใช้โควตาเล่ือนเงินเดือนรวมท้ังปี ๒ ขั้น  
อีกจํานวน ๐.๕ ขั้น เป็นเล่ือนเงินเดือนรวมท้ังปี ๑.๕  ขั้น (เม.ย. ๐.๕ และ ต.ค. ๑ ขั้น) 

หมายเลข (๑๑)-(๑๗) ปรับใช้ตามหมายเลข (๓)-(๙) 
หมายเลข (๑๘) ให้ลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดทําบัญชีฯ 
หมายเลข (๑๙) ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑๘) 
หมายเลข (๒๐) ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑๘) 
 
หมายเหตุ       บัญชีสรุปการใช้เศษ ฯ ข้างต้น  ให้ลงรายละเอียดต่าง ๆ ว่าได้นําเศษโควตาเล่ือน 

เงินเดือน หรือวงเงินงบประมาณท่ีหลือไปใช้เล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจ
รายใดในหน่วยจัดทําบัญชีใด  / กลุ่มใด   

 
----------------------------------- 
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เสนอ
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ร้อยละ จํานวนเงิน ขอเลื่อน หมายเหตุ

ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด (%) (บาท) (ขั้น)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

ตําแหน่ง .........(21)..................
     (.............(20).............)

แบบบัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้ดํารงตําแหน่ง รอง ผบก. หรือเทียบเท่า ซึ่งรับเงินเดือนระดับ ส.6
(เพิ่มเติมจากแบบ เม.ย.1 สําหรับหน่วยจัดทําบัญชีที่มีผู้ดํารงตําแหน่ง รอง ผบก. หรือเทียบเท่า ซึ่งรับเงินเดือนระดับ ส.๖  ระดับ บช. หรือ บก. ในสังกัด สง. ผบ.ตร.)

(ลงชื่อ) ..........(19) ....................

เลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

บัญชีเสนอขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ประจําปี  ....(1).... ครั้งที่ .......(2)....... 
ให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้ดํารงตําแหน่ง รอง ผบก.หรือเทียบเท่า ซึ่งรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่ดํารงอยู่ (เต็มขั้น)

หมายเหตุ 
ตรวจแล้วถูกต้อง

: ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A4 (210 มม. X 297 มม.) 

ได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน

และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน  และ รอง ผบก.หรือเทียบเท่า ที่รับเงินเดือนระดับ ส.6  สังกัด .........(3).............

ตามแนวทางฯ  ข้อ 9.4.1

จากระดับ ขึ้นรับในระดับ
เงินตอบแทนพิเศษ
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีเสนอขอความเห็นชอบการเลือ่นเงินเดือน 

ให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้ดํารงตําแหน่ง รอง ผบก. ซ่ึงรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับ (เต็มข้ัน) และ
ได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือนและ รอง ผบก. ท่ีรับเงินเดือนระดับ ส.6 

  
 
หมายเลข (๑)   ให้ลงเลขปีพุทธศักราชท่ีขอเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (2) ให้ลงเลขครั้งท่ี 1 ตามด้วย ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. ....) หรือ 
  ให้ลงเลขครั้งท่ี 2 ตามด้วย ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค. ....) แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (๓) ให้ลงช่ือสังกัดของหน่วยท่ีขอเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (๔)   ให้ลงเลขลําดับ 
หมายเลข (๕)    ให้ลงยศ ช่ือ ช่ือสกุล ของข้าราชการตํารวจท่ีขอเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (๖)   ให้ลงตําแหน่งของข้าราชการตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๕) 
หมายเลข (๗)    ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบัน (ท่ีเต็มขั้น) ในระดับ ขั้น จํานวนเงิน  
  ของข้าราชการตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๕)  
หมายเลข (๘) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๕) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๙) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนท่ีได้รับการปรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน ของข้าราชการ

ตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๕) 
หมายเลข (๑๐) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๕) หากไม่มีจํานวน    

เงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑๑) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนตามท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๙)  
หมายเลข (๑๒) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๕) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑๓) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนท่ีเล่ือนขั้นรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน ของข้าราชการ

ตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๕) 
หมายเลข (๑๔) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๕) หากไม่มีจํานวนเงิน

เบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑5) ให้ลงอัตราเงินตอบแทนพิเศษท่ีจะได้รับ ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (5) ได้แก่ 

ถ้าได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ก็ให้ลงอัตราเงินตอบแทนพิเศษ ร้อยละ ๒ 
ของเงินเดือน, ๑ ขั้น ก็ให้ลงอัตราเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ ๔ ของเงินเดือน หรือ  
๑.5 ขั้น ก็ให้ลงอัตราเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

หมายเลข (๑6) ให้ลงจํานวนเงินท่ีจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (5) 
 ได้แก่ ถ้าได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ก็ให้คํานวณเงินตอบแทนพิเศษ

ในอัตราร้อยละ ๒, ๑ ขั้น ก็ให้คํานวณเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๔ หรือ 
1.5 ขั้น ก็ให้คํานวณเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน โดยใส่จุด
ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง ถ้าไม่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)  

 
 
                         หมายเลข (17) . . . 
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- ๒ - 
 
   
หมายเลข (๑7) ให้ลงจํานวนขั้นท่ีหน่วยขอเล่ือนเงินเดือน เช่น ๑.5 ข้ัน, 1 ข้ัน หรือ 0.5 ข้ัน  
  แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (๑8) ให้ลงหมายเหตุสําหรับกรณีเป็นการขอเล่ือนในโควตาพิเศษต่าง ๆ เช่น โควตา ตร., 

โควตา กอ.รมน. เป็นต้น 
หมายเลข (๑9) ให้ลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงานท่ีเสนอขอเล่ือนเงินเดือนหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
หมายเลข (20) ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑9) 
หมายเลข (21) ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑9) 
 
หมายเหตุ    บัญชีเสนอฯ ให้ใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A๔ (๒๑0 มม. X 297 มม.) 
 

----------------------------------- 
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แบบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ  

ระดับ รอง ผบก. (เงินเดอืนระดับ ส.5) ลงมา 
  

(ให้มีคําส่ังเล่ือนเล่ือนเงินเดือน (๑.๕ ขั้น, ๑ ขั้น และ ๐.๕ ขั้น), คําส่ังเล่ือนเงินเดือน และให้ได้รับเงิน   
ตอบแทนพิเศษ (เล่ือน 1 ขั้น + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ ๒, เล่ือน 0.5 ขั้น + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 
และเล่ือน 0.5 ขั้น + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 2) และ คําส่ังให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 6, 
ร้อยละ ๔ และร้อยละ ๒)  ณ 1 เม.ย. หรือ ๑ ต.ค. แล้วแต่กรณี รวมกันเพียงคําส่ังเดียว โดยปรับเปล่ียน 
ช่ือคําส่ังตามหมายเลข (4) ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง) 
  
 

คําส่ัง         (๑)    ว 
ท่ี          (๒) / (๓)      ข 

วเรื่อง  เล่ือนเงินเดอืนและให้ข้าราชการตาํรวจได้รับเงนิตอบแทนพิเศษ  
---------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  
และ ระเบียบ ก.ตร . ว่าด้วยผู้ม ีอํานาจสั ่ง เ ลื ่อนเง ินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๔ จึง                  
(4) เล่ือนเงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจําปี   (5)   ครั้งท่ี     (6)     แก่ข้าราชการตาํรวจ   
ในสังกัด    (7)   . จํานวน     (8)    ราย ตามบัญชีรายช่ือ จํานวนเงินท่ีส่ังเล่ือนและรายละเอียดอ่ืนๆ     
ท่ีแนบท้ายคําส่ังนี้          

 
  ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี  1        (9)                (10)        เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี            (11)           พ.ศ.        (๑2)     ว             
 
 
 

(ลงช่ือ)          (๑3)             ) 
        (          (๑4)       ))     ) 

                                      (ตําแหนง่)            (๑5)        ว 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. เล่ือนจํานวนกี่ขั้น, ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ตร. ข้อใด ให้อธิบายในบัญชี

แนบท้ายคําส่ัง ฯ  
๒. กรณีในการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ให้เพ่ิม 
มติ ก.ตร. ท่ีให้ความเห็นชอบการเล่ือนเงินเดือนดังกล่าว (มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งท่ี 
.../.... เมื่อวันท่ี ... ... ...) 
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คําอธิบายการลงรายการในแบบคําสั่งเลือ่นเงินเดือนและให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 

ระดับ รอง ผบก. (เงินเดอืนระดับ ส.5) ลงมา 

 

 
หมายเลข (๑)         ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (๒)-(๓)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (4) ให้ลงคําว่า  เลื่อนเงินเดือน กรณีส่ังเล่ือนเงินเดือน เพียงอย่างเดียว หรือ 

  เลื่อนเงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทน กรณีส่ังเล่ือนเงินเดือน
และให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ หรือ 

  ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ กรณีส่ังให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 
เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณี 

หมายเลข (5) ให้ลงเลขปีพุทธศักราช ท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (6)  ให้ลงเลขครั้งท่ี 1 ตามด้วย ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. ....) หรือ 
  ให้ลงเลขครั้งท่ี 2 ตามด้วย ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค. ....) แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (7)  ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (8)   ให้ลงเลขจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (9)   ให้ลงช่ือเต็มของเดือน เม.ย. หรือ ต.ค. แล้วแต่กรณี   
หมายเลข (10)  ให้ลงเลขปีพุทธศักราชท่ีคําส่ังมีผลใช้บังคับ 
หมายเลข (11)-(๑2)  ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๑3)   ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน  
หมายเลข (๑4)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑3)   
หมายเลข (๑5)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑3)   
 

----------------------- 
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เงินตอบแทน
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง เลขประจําตัว พิเศษ จังหวัด

ประชาชน ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด (บาท)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

เลื่อนรวมทั้งปี 2 ขั้น (เลื่อน 1.5 ขั้น ณ 1 ต.ค.) (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6, ข้อ 7 และ ข้อ 9 วรรคสาม)

เลื่อน 1 ขั้น (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6 และ ข้อ 7)

เลื่อน 1 ขั้น และเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6, ข้อ 7 และ ข้อ 9 วรรคสาม)

เลื่อน 0.5 ขั้น และเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือน (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6, ข้อ 7 และ ข้อ 9 วรรคสาม)

เลื่อน 0.5 ขั้น . . .

เงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6, ข้อ 7 และ ข้อ 9 วรรคสาม)

เลื่อนเงินเดือน
เลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

 แบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งเลื่อนเงินเดือน และให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
หน้าที่ .....(9).... จาก …(10)… หน้า

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน และให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจําปี  ....(1).... ครั้งที่ .......(2)....... ข้าราชการตํารวจในสังกัด .........(3).............
แนบท้ายคําสั่ง   ...........(4)......... ที่ ......(5) / (6)....... ลงวันที่ .........(7)..........  ....(8)....
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เงินตอบแทน
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง เลขประจําตัว พิเศษ จังหวัด

ประชาชน ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด (บาท)

เลื่อนเงินเดือน
เลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน และให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจําปี  ....(1).... ครั้งที่ .......(2)....... ข้าราชการตํารวจในสังกัด .........(3).............
แนบท้ายคําสั่ง   ...........(4)......... ที่ ......(5) / (6)....... ลงวันที่ .........(7)..........  ....(8)....

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

     (.............(22).............)
ตําแหน่ง .........(23)..................

เงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือน (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6 และ ข้อ 7)

เงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6)

หมายเหตุ  : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A4 (210 มม. X 297 มม.) 
ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) ..........(21) ....................

เลื่อน 0.5 ขั้น (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6)

เลื่อน 0.5 ขั้น และรับเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6 และ ข้อ 7)
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งเลื่อนเงินเดือน  

และให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.5) ลงมา  
 
 

หมายเลข (1)  ให้ลงเลขปีพุทธศกัราชท่ีเล่ือน 
หมายเลข (2)   ให้ลงเลขครั้งท่ี 1 ตามด้วย ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. ....) หรือ 
  ให้ลงเลขครั้งท่ี 2 ตามด้วย ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค. ....) แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (3)      ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (4) ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (5)-(6)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (7)-(8)  ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (9)  ให้ลงเลขหน้าของบัญชีฯ เรียงตามลําดับ 
หมายเลข (10)  ให้ลงจํานวนรวมเลขหน้าของบัญชีฯ ท่ีจัดทํา 
หมายเลข (11)  ให้ลงเลขลําดับ 
หมายเลข (12)  ให้ลงยศ ช่ือ ช่ือสกุล ของข้าราชการตํารวจ ท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนทุกราย แบ่งตามผล

การพิจารณา (จํานวนขั้นท่ีได้เล่ือน) และลักษณะการเล่ือนเงินเดือน โดย
เรียงลําดับตาม ตําแหน่ง, ยศ และอัตราเงินเดือน จากสูงไปหาต่ํา  

หมายเลข (13)  ให้ลงตําแหน่งของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๑4)  ให้ลงเลขประจําตัวประชาชนของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือน  
หมายเลข (๑5)   ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบันในระดับ ขั้น จํานวนเงิน ของข้าราชการ 
    ตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (12)  
หมายเลข (๑6)  ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (12) หากไม่มี

จํานวนเงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 

เลื่อนเงินเดือน (เลื่อนรวมท้ังปี 2 ข้ัน (1.5 ข้ัน ณ 1 ต.ค.), ๑ ข้ัน และ ๐.๕ ข้ัน) 
หมายเลข (๑7)   ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงนิเดือนท่ีเล่ือนขึ้นรับในระดับ ขัน้ จํานวนเงนิ ของข้าราชการ 
    ตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (12)  
หมายเลข (๑8)   ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (12) หากไม่มี

จํานวนเงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑9)  ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 

 เลื่อนเงินเดือน และให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (เลื่อน 1 ข้ัน + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ ๒, เลื่อน  
 0.5 ข้ัน + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 และเลือ่น 0.5 ข้ัน + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 2) 

หมายเลข (๑7)   ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงนิเดือนท่ีเล่ือนขึ้นรับในระดับ ขัน้ จํานวนเงนิ ของข้าราชการ 
    ตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (12)  
หมายเลข (๑8)   ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (12) หากไม่มี

จํานวนเงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
 
 
              หมายเลข (19) . . . 
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- ๒ - 
 
 
หมายเลข (๑9)  ให้ลงจํานวนเงินตอบแทนพิเศษท่ีได้รับในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ 4 ของ

เงินเดือน โดยให้ใส่จุดทศนิยม ๒ ตําแหน่ง เช่น ๗๐๔.๔๐ หรือ 1,408.80 
เป็นต้น 

ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 6, ร้อยละ ๔ และร้อยละ ๒ 
หมายเลข (๑7)   ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค ์(-) 
หมายเลข (๑8)    ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค ์(-) 
หมายเลข (๑9)  ให้ลงจํานวนเงินตอบแทนพิเศษท่ีได้รับ โดยให้ใส่จุดทศนิยม ๒ ตําแหน่ง เช่น  

๗๐๔.๔๐ หรือ 1,408.80 เป็นต้น 

หมายเลข (20)  ให้ลงจังหวัดเบิกจ่ายเงิน 
หมายเลข (21)  ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
หมายเลข (22)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (21)   
หมายเลข (23)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (21)   
 
 

----------------------- 
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แบบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตํารวจได้รบัเงินตอบแทนพิเศษ  

ระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.6) ถึง ระดับ รอง ผบช.  
 

(ให้มีคําส่ังเล่ือนเล่ือนเงินเดือน (๑.๕ ขั้น, ๑ ขั้น และ ๐.๕ ขั้น), คําส่ังเล่ือนเงินเดือน และให้ได้รับเงินตอบ 
แทนพิเศษ (เล่ือน 1 ขั้น + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ ๒, เล่ือน 0.5 ขั้น + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 
และเล่ือน 0.5 ขั้น + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 2) และ คําส่ังให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 6, 
ร้อยละ ๔ และร้อยละ ๒)  ณ 1 เม.ย. หรือ ๑ ต.ค. แล้วแต่กรณี รวมกันเพียงคําส่ังเดยีว โดยปรบัเปล่ียนช่ือ
คําส่ังตามหมายเลข (4) ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง) ใช้บัญชีแนบท้ายคําสั่งฯ ตามแบบบัญชีแนบท้าย
คําสั่งเลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษระดับ รอง ผบก. (เงินเดือน
ระดับ ส.5) ลงมา 

 
 

คําส่ัง         (๑)    ว 
ท่ี          (๒) / (๓)      ข 

วเรื่อง  เล่ือนเงินเดอืนและให้ข้าราชการตาํรวจได้รับเงนิตอบแทนพิเศษ  
---------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, 
และ ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือ        
แทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 จึง (4) เล่ือนเงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษประจําปี   
(5)   ครั้งท่ี    (6)    แก่ข้าราชการตํารวจ ในสังกัด   (7)     จํานวน    (8)    ราย  ตามบัญชีรายช่ือ 
จํานวนเงินท่ีส่ังเล่ือนและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีแนบท้ายคําส่ังนี้  

 
  ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี   ๑         (9)                 (10)        เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี            (11)           พ.ศ.        (๑2)     ว             

 
 
 

 (ลงช่ือ)            (๑3)             ) 
          (          (๑4)       ))     ) 

                                      (ตําแหนง่)             (๑5)       ว 
 
 
หมายเหตุ ๑. เล่ือนจํานวนกี่ขั้น, ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ตร. ข้อใด ให้อธิบายในบัญชี

แนบท้ายคําส่ัง ฯ  
๒. กรณีในการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ให้เพ่ิม 
มติ ก.ตร. ท่ีให้ความเห็นชอบการเล่ือนเงินเดือนดังกล่าว (มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งท่ี 
.../.... เมื่อวันท่ี ... ... ...) 
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คําอธิบายการลงรายการในแบบคําสั่งเลือ่นเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 

ระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.6) ถึง ระดับ รอง ผบช. ในสังกัด บช. ต่างๆ 
  

 
หมายเลข (๑)         ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (๒)-(๓)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (4) ให้ลงคําว่า  เลื่อนเงินเดือน กรณีส่ังเล่ือนเงินเดือน เพียงอย่างเดียว หรือ 

  เลื่อนเงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทน กรณีส่ังเล่ือนเงินเดือน
และให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ หรือ 

  ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ กรณีส่ังให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 
เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณี 

หมายเลข (5) ให้ลงเลขปีพุทธศักราช ท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (6)  ให้ลงเลขครั้งท่ี 1 ตามด้วย ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. ....) หรือ 
  ให้ลงเลขครั้งท่ี 2 ตามด้วย ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค. ....) แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (7)  ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (8)   ให้ลงเลขจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (9)   ให้ลงช่ือเต็มของเดือน เม.ย. หรือ ต.ค. แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (10)  ให้ลงเลขปีพุทธศักราชท่ีคําส่ังมีผลใช้บังคับ 
หมายเลข (11)-(๑2)  ให้ลงเลขของวันท่ี  ช่ือเต็มของเดือน  และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๑3)   ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน  
หมายเลข (๑4)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑3)   
หมายเลข (๑5)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑3)   
 

----------------------- 
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แบบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจผูร้ับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับเงินเดือน (เต็มข้ัน) 

และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน 
(เต็มขั้น ผ่านการประเมนิข้ามแท่ง และได้รบัการเล่ือน) 

 
(ให้มคีําส่ังเล่ือนเล่ือนเงินเดือนฯ (๑.๕ ขั้น, ๑ ขัน้ และ ๐.๕ ขัน้) ณ 1 เม.ย. หรือ ๑ ต.ค. แล้วแต่กรณี 
รวมกันเพียงคําส่ังเดียว 

 
คําส่ัง         (๑)    ว 

ท่ี          (๒) / (๓)      ข 
วเรื่อง  เล่ือนเงินเดอืนขา้ราชการตํารวจผู้รบัเงนิเดือนถงึขั้นสูงของระดับเงินเดอืน (เต็มขั้น) 

และได้รบัการปรบัระดบัอัตราเงนิเดือน 
---------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  
และ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเล่ือนเงินเดือน
ประจําปี    (๔)     ครั้ง ที่   (๕)       ให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัด    (๖)   ซึ่งเป็นผู้รับเงินเดือน     
ถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน จํานวน     (๗)   รายตามบัญชี
รายช่ือ จํานวนเงินท่ีส่ังเล่ือนและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีแนบท้ายคําส่ังนี้          

 
  ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี   ๑        (๘)                 (9)        เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี            (10)         พ.ศ.        (๑1)     ว             
 
 
 

(ลงช่ือ)          (๑2)             ) 
       (           (๑3)       ))     ) 

  (ตาํแหนง่)         (๑4)        ว 
 

 
 

 
หมายเหตุ ๑. เล่ือนจํานวนกี่ขั้น, ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ตร. ข้อใด ให้อธิบายในบัญชี

แนบท้ายคําส่ัง ฯ  
๒. กรณีในการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ให้เพ่ิม 
มติ ก.ตร. ท่ีให้ความเห็นชอบการเล่ือนเงินเดือนดังกล่าว (มติ ก.ตร. ประชุมครั้งท่ี    ..../.... 
เมื่อวันท่ี ... ... ...) 
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คําอธิบายการลงรายการในแบบคําสั่งเลือ่นเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 

ผู้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับเงินเดือน (เต็มข้ัน) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน 
(เต็มขั้น ผ่านการประเมนิข้ามแท่ง และได้รบัการเล่ือน) 

 
 

หมายเลข (๑)         ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (๒)-(๓)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๔) ให้ลงเลขปีพุทธศักราช ท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (5)  ให้ลงเลขครั้งท่ี 1 ตามด้วย ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. ....) หรือ 
  ให้ลงเลขครั้งท่ี 2 ตามด้วย ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค. ....) แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (๖)  ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๗)   ให้ลงเลขจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๘)   ให้ลงช่ือเต็มของเดือน เม.ย. หรือ ต.ค. แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (9)  ให้ลงเลขปีพุทธศักราชท่ีคําส่ังมีผลใช้บังคับ 
หมายเลข (10)-(๑1)  ให้ลงเลขของวันท่ี  ช่ือเต็มของเดือน  และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๑2)   ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน  
หมายเลข (๑3)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑2)   
หมายเลข (๑4)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑2)   
 

----------------------- 
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เลขประจําตัว

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ประชาชน

ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

(ตําแหน่ง)  ...............(24)....................

แบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่ดํารงอยู่ (เต็มขั้น)

หมายเหตุ    : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A4 (210 มม. X 297 มม.)

ได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน
จากระดับ ขึ้นรับในระดับ

(ลงชื่อ) ...............(22)..............

เลื่อนเงินเดือน

ลงชื่อ .(...............(23).............).

ลําดับ

 และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน (เต็มขั้น ผ่านการประเมินข้ามแท่ง และได้รับการเลื่อนเงินเดือน)

บัญชีเลื่อนเงินเดือนประจําปี .....(1)..... ครั้งที่ ........(2)........ ข้าราชการตํารวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือน
สําหรับตําแหน่งที่ดํารงอยู่ (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน ในสังกัด ......(3)......

แนบท้ายคําสั่ง .....(4)..... ที่ ......(5)/ (6) .... ลงวันที่ .........(7)..........  ....(8)....

          ตรวจแล้วถูกต้อง

จังหวัด

เลื่อนรวมทั้งปี 2 ขั้น  (เลื่อน 1.5 ขั้น ณ 1 ต.ค.) (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6 , ข้อ 7 และ ข้อ 9 วรรคสาม)

เลื่อน 1 ขั้น (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6 และ ข้อ 7)

เลื่อน 0.5 ขั้น (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6)

ขึ้นรับในระดับเลื่อนจากระดับ
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจผูร้ับเงินเดือน        

ถึงข้ันสูงของระดับเงินเดือน (เต็มข้ัน) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน 
(เต็มขั้น ผ่านการประเมนิข้ามแท่ง และได้รบัการเล่ือน) 

 
  
หมายเลข (๑) ให้ลงปีพุทธศักราชท่ีเล่ือน 
หมายเลข (2) ให้ลงเลขครั้งท่ี 1 ตามด้วย ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. ....) หรือ 
  ให้ลงเลขครั้งท่ี 2 ตามด้วย ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค. ....) แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (3) ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (4)   ให้ลงช่ือหน่วยงานท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (5)-(6) ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (7)-(8) ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (9) ให้ลงเลขลําดับ 
หมายเลข (10) ให้ลงยศ ช่ือ ช่ือสกุล ของข้าราชการตํารวจ ท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนทุกราย แบ่งตาม 
 ผลการพิจารณา (จํานวนขั้นท่ีได้เล่ือน) และลักษณะการเล่ือนเงินเดือน โดย 
 เรียงลําดับตาม ตําแหน่ง, ยศ และอัตราเงินเดือน จากสูงไปหาต่ํา  
หมายเลข (11)    ให้ลงตําแหน่งของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือน  
หมายเลข (๑2)     ให้ลงเลขประจําตัวประชาชนของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (๑3) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบัน (ท่ีเต็มขั้น) ในระดับ ขั้น จํานวนเงิน  
  ของข้าราชการตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (10) 
หมายเลข (๑4) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (10) หากไม่มีจํานวน     
 เงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑5) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนท่ีได้รับการปรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน              
  ของข้าราชการตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (10) 
หมายเลข (๑6) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (10) หากไม่มีจํานวน     
 เงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑7) ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนท่ีได้รับการปรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน   

เหมือนท่ีได้ลงรายการไว้ในหมายเลข (๑5) 
หมายเลข (๑8) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (10) หากไม่มีจํานวน     
 เงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑9)  ให้ล ง รายละเอียดของอัตราเงินเดือนท่ี เล่ือนขึ้ นรับในระดับ ขั้ น จํานวนเงิน                

ของข้าราชการตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (10)  
หมายเลข (20) ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (10) หากไม่มีจํานวน     
 เงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
 
 

หมายเลข (21) . . .  
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- ๒ - 
 
 
หมายเลข (21) ให้ลงจังหวัดเบิกจ่าย  
หมายเลข (๒2)  ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
หมายเลข (๒3) ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๒2) 
หมายเลข (๒4) ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๒2) 
 

----------------------------- 
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คําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ ๑ 

แบบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.5) ลงมา 
 กรณีเกษียณอายุ ณ  ๓๐ ก.ย.  

 
(ให้มีคําส่ังเล่ือน ๑.๕ ขั้น, ๑ ขั้น และ ๐.๕ ขั้น ณ ๓๐ ก.ย. รวมกันเพียงคําส่ังเดียว)  
 
 

คําส่ัง         (๑)    . 
ท่ี          (๒) / (๓)      ข 

เรื่อง  เล่ือนเงนิเดือนข้าราชการตํารวจ 
---------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  
และ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงเล่ือนเงินเดือน
ประจําปี   (๔)   ครั้งท่ี ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.  (๕) ) ให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัด     (๖)      ซึ่งต้อง 
พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ จํานวน    (๗)  .ราย 
ตามบัญชีรายช่ือ จํานวนเงินท่ีส่ังเล่ือนและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีแนบท้ายคําส่ังนี้        

 
  ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี   ๓๐   กันยายน       (๘)       เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี           (๙)          พ.ศ.      (๑๐)   ว        
      
 
 

(ลงช่ือ)          (๑๑)             ) 
       (           (๑๒)      )))     ) 

  (ตาํแหนง่)         (๑๓)        ว 
 

 
 
หมายเหตุ      ๑. เล่ือนจํานวนกี่ขั้น, ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ตร. ข้อใด ให้อธิบายในบัญชี

แนบท้ายคําส่ัง ฯ  
๒. กรณีในการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ให้เพ่ิม 
มติ ก.ตร. ท่ีให้ความเห็นชอบการเล่ือนเงินเดือนดังกล่าว (มติ ก.ตร. ประชุมครั้งท่ี   ..../.... 
เมื่อวันท่ี ... ... ...) 
3. กรณีลาออกตามโครงการฯ ให้ปรับใช้ตามกรณีเกษียณฯ แต่ให้ระบุว่า             

                “ลาออกตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุ่นท่ี ... ปีงบประมาณ พ.ศ. . .”              
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คําอธิบายการลงรายการในแบบคําสั่งเลือ่นเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 

ระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.5) ลงมา กรณเีกษียณอายุราชการ ณ  ๓๐ ก.ย.  

(คําสั่งนอกเหนือจากกรณปีกติ  แบบ ๑) 
  

 
หมายเลข (๑)         ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (๒)-(๓)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๔)-(๕) ให้ลงเลขปีพุทธศักราช ท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (๖)  ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๗)   ให้ลงเลขจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้   
หมายเลข (๘)  ให้ลงเลขปีพุทธศักราชท่ีคําส่ังมีผลใช้บังคับ 
หมายเลข (๙)-(๑๐)  ให้ลงเลขของวันท่ี  ช่ือเต็มของเดือน  และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๑๑)   ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน  
หมายเลข (๑๒)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล  ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑๑)   
หมายเลข (๑๓)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑๑)   
 

----------------------- 
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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง เลขประจําตัว จังหวัด
ประชาชน ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

     (.............(21).............)

แนบท้ายคําสั่ง   ...........(4)......... ที่ ......(5) / (6)....... ลงวันที่ .........(7)..........  ....(8)....

เลื่อนรวมทั้งปี 2 ขั้น (เลื่อน 1.5 ขั้น ณ 1 ต.ค.) (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6, ข้อ 7 และ ข้อ 9 วรรคสาม)

หมายเหตุ  : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A4 (210 มม. X 297 มม.) 
ตรวจแล้วถูกต้อง

เลื่อนเงินเดือน

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง ฯ  นอกเหนือจากกรณีปกติ แบบ 1

ตําแหน่ง .........(22)..................

เลื่อน 1 ขั้น (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6 และ ข้อ 7)

เลื่อน 0.5 ขั้น (ปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 6)

เลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

 แบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ กรณีเกษียณอายุ ณ 30 ก.ย.
หน้าที่ .....(9).... จาก …(10)… หน้า

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน ประจําปี  ....(1).... ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.....(2).....) ข้าราชการตํารวจในสังกัด .........(3).............

(ลงชื่อ) ..........(20) ....................
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 
ระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.5) ลงมา กรณเีกษียณอายุราชการ ณ  ๓๐ ก.ย.  

(คําสั่งนอกเหนือจากกรณปีกติ  แบบ ๑) 
 
 

หมายเลข (1)-(2) ให้ลงเลขปีพุทธศกัราชท่ีเล่ือน 
หมายเลข (3)      ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (4) ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (5)-(6)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (7)-(8)  ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (9)  ให้ลงเลขหน้าของบัญชีฯ  เรียงตามลําดับ 
หมายเลข (10)  ให้ลงจํานวนรวมเลขหน้าของบัญชีฯ  ท่ีจัดทํา 
หมายเลข (11)  ให้ลงเลขลําดับ 
หมายเลข (12)  ให้ลงยศ ช่ือ ช่ือสกุล ของข้าราชการตํารวจ ท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนทุกราย แบ่งตามผล

การพิจารณา (จํานวนขั้นท่ีได้เล่ือน) และลักษณะการเล่ือนเงินเดือน โดย
เรียงลําดับตาม ตําแหน่ง, ยศ และอัตราเงินเดือน จากสูงไปหาต่ํา  

หมายเลข (13)  ให้ลงตําแหน่งของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๑4)  ให้ลงเลขประจําตัวประชาชนของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือน  
หมายเลข (๑5)   ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบันในระดับ ขั้น จํานวนเงิน ของข้าราชการ 
    ตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (12)  
หมายเลข (๑6)  ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (12) หากไม่มี

จํานวนเงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑7)   ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงนิเดือนท่ีเล่ือนขึ้นรับในระดับ ขัน้ จํานวนเงนิ ของข้าราชการ 
    ตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (12)  
หมายเลข (๑8)   ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (12) หากไม่มี

จํานวนเงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (19)  ให้ลงจังหวัดเบิกจ่ายเงิน 
หมายเลข (20)  ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
หมายเลข (21)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (20)   
หมายเลข (22)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (20)   
 
 

----------------------- 
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คําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ ๒ 

แบบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตํารวจได้รบัเงินตอบแทนพิเศษ 
ระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.5) ลงมา กรณีได้รับโควตาพิเศษต่าง ๆ 

 
 (ให้มีคําส่ังเล่ือนเล่ือนเงินเดือน (๑.๕ ขั้น และ ๑ ขั้น), คําส่ังเล่ือนเงินเดือน และให้ไดร้บัเงนิตอบแทนพิเศษ 
(เล่ือน 1 ขั้น + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ ๒, เล่ือน 0.5 ขั้น + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 และเล่ือน 
0.5 ขั้น + เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 2) และ คําส่ังให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 6 และร้อยละ ๔)  
ณ 1 เม.ย. หรือ ๑ ต.ค. แล้วแต่กรณี รวมกันเพียงคําส่ังเดียว โดยปรับเปล่ียนช่ือคําส่ัง ตามหมายเลข (4) 
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง) ใช้บัญชีแนบท้ายคําสั่งฯ ตามแบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและ
ให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.5) ลงมา 
 
 

คําส่ัง         (๑)    ว 
ท่ี          (๒) / (๓)      ข 

วเรื่อง  เล่ือนเงินเดอืนและให้ข้าราชการตาํรวจได้รับเงนิตอบแทนพิเศษ 
----------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  
และ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๔ จึง (4) เล่ือนเงินเดือน
และให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษประจําปี    (5)    ครั้งท่ี   (6)    ในโควตา      (7)      แก่ข้าราชการ
ตํารวจ ในสังกัด    (8)     จํานวน    (9)     ราย ตามบัญชีรายช่ือ จํานวนเงินท่ีส่ังเล่ือนและรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีแนบท้ายคําส่ังนี้          

  ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี  ๑       (10)            (๑1)      เป็นต้นไป และเนื่องจากข้าราชการ
ตํารวจดังกล่าว ได้รับการเล่ือนเงินเดือนไปก่อนแล้ว ตามคําส่ัง   (๑2) ท่ี   ๑3) / (๑4)    ลงวันท่ี  (๑5) .           
(๑6)    จึงให้ถอนช่ือออกจากคําส่ังดังกล่าว และให้ถือการส่ังเล่ือนเงินเดือนตามคําส่ังนี้               

  ส่ัง  ณ  วันท่ี         (๑7)         พ.ศ.       (๑8)    ว             
 
 
 

(ลงช่ือ)            (๑9)        ) 
        (          (20)       ) 
(ตําแหน่ง)        (๒1)       ว 

 
 

หมายเหตุ ๑. เล่ือนจํานวนกี่ขั้น, ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ตร. ข้อใด ให้อธิบายในบัญชี
แนบท้ายคําส่ัง ฯ  
๒. กรณีในการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ให้เพ่ิม 
มติ ก.ตร. ท่ีให้ความเห็นชอบการเล่ือนเงินเดือนดังกล่าว (มติ ก.ตร. ประชุมครั้งท่ี   ..../.... 
เมื่อวันท่ี ... ... ...) 
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คําอธิบายการลงรายการในแบบคําสั่งเลือ่นเงินเดือนข้าราชการตํารวจ                                    
ระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.5) ลงมา กรณีได้รับโควตาพิเศษต่าง ๆ 

 (คําสั่งนอกเหนือจากกรณปีกติ  แบบ ๒) 
 
 
หมายเลข (๑)      ให้ลงช่ือหน่วยงานท่ีออกคําส่ัง   
หมายเลข (๒)-(๓) ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (4) ให้ลง เล่ือนเงินเดือน กรณีมีคําส่ังเล่ือนเงินเดือน เพียงอย่างเดียว หรือ 
  ให้ลง เล่ือนเงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทน กรณีท่ีมีคําส่ังท้ังเล่ือนเงินเดือน

และให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ หรือ 
   ให้ลง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ กรณีท่ีมีคําส่ังให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ       

เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (5)  ให้ลงเลขปีพุทธศักราช ท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (6)  ให้ลงเลขครั้งท่ี  ๑  ตามด้วย  ครึ่งปีแรก  (๑ เม.ย. ....) หรือ 
  ๒  ตามด้วย  ครึ่งปีหลัง  (๑ ต.ค. ....) แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (7)  ให้ลงช่ือโควตา เช่น โควตาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น 
หมายเลข (8)   ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (9)  ให้ลงเลขจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (10)  ให้ลงช่ือเต็มของเดือน เม.ย. หรือ  ต.ค.  แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (๑1)  ให้ลงเลขปีพุทธศักราชท่ีคําส่ังมีผลใช้บังคับ 
หมายเลข (๑2)  ให้ลงช่ือหน่วยงานท่ีออกคําส่ัง ของคําส่ังท่ีส่ังเล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๑3)-(๑4) ให้ลงเลขท่ีคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง  ของคําส่ังท่ีส่ังเล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๑5)-(๑6) ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง ของคําส่ัง

ท่ีส่ังเล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๑7)-(๑8)  ให้ลงเลขของวันท่ี  ช่ือเต็มของเดือน  และเลขปีพุทธศักราชท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๑9)  ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (20)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑9)   
หมายเลข (๒1)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑9) 
 

----------------------- 
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คําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ ๓ 

แบบคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจ ผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.5 ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  
รอง ผบก. ได้รับเงินเดือน พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) 

(รับเงนิเดือนในระดับ ส.5 อยู่ก่อนการแต่งตั้ง) 
 

คําส่ัง         (๑)    ว 
ท่ี          (๒) / (๓)      ข 

เรื่อง  ใหข้้าราชการตํารวจตาํแหน่ง รองผู้บังคับการ หรอืเทียบเท่า 
              รับเงินเดือน พันตํารวจเอก อัตราเงินเดือน พันตํารวจเอก (พิเศษ) 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  
และ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงให้ข้าราชการ
ตํารวจซึ่งรับเงินเดือน ในระดับ ส.5 อยู่ก่อนการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า  
ในสังกัด      (๔)      จํานวน       (๕)      ราย รับเงินเดือน พันตํารวจเอก อัตราเงินเดือน พันตํารวจเอก 
(พิเศษ) ตามบัญชีรายช่ือ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีแนบท้ายคําส่ังนี้ 

 
  ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี                (๖)                เป็นต้นไป 
    
  ส่ัง  ณ  วันท่ี          (7)         พ.ศ.       (8)      ว             
 
 
 

   (ลงช่ือ)           (9)       ) 
  (       (๑0)      ) 

               (ตําแหน่ง)         (๑1)       ว 
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คําอธิบายการลงรายการในแบบคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจตําแหน่ง รอง ผบก.  

              รับเงินเดือน พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) 
(รับเงนิเดือนในระดับ ส.5 อยู่ก่อนการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง รอง ผบก.) 

 (คําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ ๓) 
 
 

หมายเลข (๑)         ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (๒)-(๓)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๔)  ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังปรับระดับอัตราเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๕)  ให้ลงเลขจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๖)  ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราชท่ีคําส่ังมีผลใช้บังคับ  

(คือวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การปรับระดับ) 
หมายเลข (7)-(8)  ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราชท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (9)  ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังปรับระดับอัตราเงินเดือน 
หมายเลข (๑0)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (9)   
หมายเลข (๑1)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (9) 
 

----------------------- 
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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง เลขประจําตัว
ประชาชน ระดับ ขั้น บาท เบิกลด

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(ตําแหน่ง)  ...............(16)....................

แบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจตําแหน่ง รอง ผบก. รับเงินเดือน พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ)

หมายเหตุ      : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A4 (210 มม. X 297 มม.)

     ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) ...............(14)..............
ลงชื่อ .(...............(15).............).

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง ฯ  นอกเหนือจากกรณีปกติ แบบ 3  

บัญชีรายละเอียดข้าราชการตํารวจที่ได้รับยศ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) ในสังกัด   ....(1)....
แนบท้ายคําสั่ง  .....(2)..... ที่ ......(3)/ (4) .... ลงวันที่ .........(5)..........  ....(6)....

อัตราเงินเดือน
จังหวัด
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจตําแหน่ง รอง ผบก.  

รับเงินเดือน พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) 
(รับเงนิเดือนในระดับ ส.5 อยู่ก่อนการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง รอง ผบก.) 

 (คําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ  ๓) 
 
 
หมายเลข (๑)     ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังให้รับเงินเดือน 
หมายเลข (๒) ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (๓)-(๔)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๕)-(๖)  ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๗)  ให้ลงเลขลําดับ 
หมายเลข (๘)  ให้ลงยศ ช่ือ ช่ือสกุล ของข้าราชการตํารวจ ท่ีส่ังให้รับเงินเดือนโดยเรยีงลําดบัตาม

อัตราเงินเดือน จากสูงไปหาต่ํา 
หมายเลข (๙)  ให้ลงตําแหน่งของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังให้รับเงินเดือน 
หมายเลข (๑๐)  ให้ลงเลขประจําตัวประชาชนของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังให้รับเงินเดือน   
หมายเลข (๑๑)  ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบัน ในระดับ ขั้น จํานวนเงิน ของผู้ท่ีลง

รายการไว้ในหมายเลข (๘) 
หมายเลข (๑๒)  ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๘) หากไม่มีจํานวน     
  เงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑3)  ให้ลงจังหวัดเบิกจ่ายเงิน 
หมายเลข (๑4)  ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจปรับระดับอัตราเงินเดือนหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
หมายเลข (๑5)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑4)   
หมายเลข (๑6)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑4)   
 

----------------------- 
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คําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ 4 

แบบคําสั่งปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.4 ท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่ง รอง ผบก. ให้รับเงินเดือน  

พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ)  
(ปรับ ระดับ ส.๔  เป็น ส.๕) 

 
คําส่ัง         (๑)    ว 

ท่ี          (๒) / (๓)      ข 
เรื่อง  ปรับระดบัอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจตําแหน่ง รองผู้บังคบัการ หรือเทียบเท่า 
        ใหร้ับเงินเดือน พันตาํรวจเอก อัตราเงนิเดือน พันตํารวจเอก (พิเศษ) 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  
และ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงปรับระดับอัตรา
เง ิน เด ือนให ้แก ่ข้าราชการตํารวจ ในสังกัด      (๔)      ซึ่งได้รับการแต่งตั้ ง ให้ดํารงตําแหน่ง                
รองผู้บังคับการหรือเทียบเท่า รับเงินเดือน พันตํารวจเอก อัตราเงินเดือน พันตํารวจเอก (พิเศษ) จํานวน       
(๕)      ราย ตามบัญชีรายช่ือ จํานวนเงินและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีแนบท้ายคําส่ังนี้ 

 
  ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี           (๖)              เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี          (7)           พ.ศ.       (8)      ว             
 
 
 

   (ลงช่ือ)           (9)       ) 
  (       (๑0)      ) 

               (ตําแหน่ง)         (๑1)       ว 
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คําอธิบายการลงรายการในแบบคําสั่งปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจตําแหน่ง           

รอง ผบก. ให้รับเงินเดือน พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) 
(ปรับ ระดับ ส.๔  เป็น ส.๕) 

 (คําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ 4) 
 
 

หมายเลข (๑)         ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (๒)-(๓)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๔)  ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังปรับระดับอัตราเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๕)  ให้ลงเลขจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีส่ังปรับระดับอัตราเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๖)   ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราชท่ีคําส่ังมีผลใช้บังคับ  

(วันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การปรับระดับ) 
หมายเลข (7)-(8)  ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราชท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๑๐)  ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังปรับระดับอัตราเงินเดือน 
หมายเลข (๑๑)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (10)   
หมายเลข (๑๒)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (10) 
 

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

 75



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง เลขประจําตัว
ประชาชน ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง ฯ  นอกเหนือจากกรณีปกติ แบบ 4  

(ลงชื่อ) ...............(16)..............
ลงชื่อ .(...............(17).............).

หมายเหตุ      : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A4 (210 มม. X 297 มม.)

บัญชีแนบท้ายคําสั่งปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการผู้รับเงินเดือน ส.4 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รอง ผบก. หรือเทียบเท่า

บัญชีรายละเอียดการปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจในสังกัด   ....(1)....
แนบท้ายคําสั่ง  .....(2)..... ที่ ......(3)/ (4) .... ลงวันที่ .........(5)..........  ....(6)....

(ตําแหน่ง)  ...............(18)....................

อัตราเงินเดือน ปรับขึ้นรับในระดับ
จังหวัด

     ตรวจแล้วถูกต้อง
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งคําสั่งปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจ

ตําแหน่ง รอง ผบก. ให้รับเงินเดือน พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) 
(ปรับ ระดับ ส.๔  เป็น ส.๕) 

(คําสั่งนอกเหนือจากกรณปีกติ  แบบ  4) 
 
 
หมายเลข (๑)     ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังให้ปรับระดับอัตราเงินเดือน 
หมายเลข (๒) ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (๓)-(๔)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๕)-(๖)  ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๗)  ให้ลงเลขลําดับ 
หมายเลข (๘)  ให้ลงยศ ช่ือ ช่ือสกุล ของข้าราชการตํารวจ ท่ีส่ังให้ปรับระดับอัตราเงินเดือนโดย

เรียงลําดับตามอัตราเงินเดือนก่อนปรับ จากสูงไปหาต่ํา 
หมายเลข (๙)  ให้ลงตําแหน่งของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังให้ปรับระดับอัตราเงินเดือน 
หมายเลข (๑๐)  ให้ลงเลขประจําตัวประชาชนของข้าราชการตํารวจท่ี ส่ังให้ปรับระดับ             

อัตราเงินเดือน   
หมายเลข (๑๑)  ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบัน (ก่อนปรับ) ในระดับ ขั้น จํานวนเงิน 

ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๘) 
หมายเลข (๑๒)  ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๘) หากไม่มีจํานวน     
  เงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑๓)   ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนท่ีได้รับการปรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน              
    ของข้าราชการตํารวจท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๘) 
หมายเลข (๑๔)  ให้ลงเลขจํานวนเงินเบิกลดของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (๘) หากไม่มีจํานวน     
  เงินเบิกลดให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
หมายเลข (๑๕)  ให้ลงจังหวัดเบิกจ่ายเงิน 
หมายเลข (๑6)  ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจปรับระดับอัตราเงินเดือนหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
หมายเลข (๑7)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑6)   
หมายเลข (๑8)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑6)   
 

----------------------- 
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(คําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ  5) 

แบบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับ (เต็มข้ัน) หรือใกล้ถึง 
ข้ันสูงของระดับเงินเดือน ต่อมาได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึนและ/หรือได้รับยศ
สูงข้ึน และเงินเดือนท่ีได้รับยังไม่ถึงข้ันสูงของระดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งและ/หรือยศท่ีได้เลื่อนข้ึน 

 
 (ให้มีคาํส่ังเล่ือนเงนิเดือน 0.5 ขั้น, ๑ ขั้น หรือ ๑.๕ ขัน้ (ตามเงินตอบแทนท่ีได้) รวมกนัเพียงคําส่ังเดียว) 
โดยใช้บัญชีแนบท้ายคําสั่งฯ  ตามแบบคําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ แบบท่ี 1) 
 
 

คําส่ัง        (๑)     ว 
ท่ี        (๒) / (๓)      ข 

เรื่อง  เล่ือนเงนิเดือนข้าราชการตํารวจ 
---------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  
และ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงเล่ือนเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัด       (๔)    .ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) หรือ    
ใกล้ถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือน ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นและหรือได้รับยศ
สูงขึ้น และเงินเดือนท่ีได้รับยังไม่ถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งและหรือยศท่ีได้เล่ือนขึ้น 
จํานวน     (๕)    ราย ตามบัญชีรายช่ือ จํานวนเงินท่ีส่ังเล่ือนและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีแนบท้ายคําส่ังนี้ 

  ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี         (๖)               (๗)      เป็นต้นไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี           (๘)         พ.ศ.       (๙)    ว             
 

(ลงช่ือ)             (๑๐)         .          
(         (๑๑)       ) 

(ตําแหน่ง)       (๑๒)      .      
 

 

 

 

 
หมายเหตุ เล่ือนจํานวนกี่ขั้น, ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ตร. ข้อใด ให้อธิบายในบัญชี

แนบท้ายคําส่ัง ฯ  
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คําอธิบายการลงรายการในแบบคําสั่งเลือ่นเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 

(เต็มข้ันหรือใกล้เต็มข้ัน แล้วได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน และ/หรือได้รับยศสูงข้ึน) 
 (คําสั่งนอกเหนือจากกรณปีกติ  แบบ  5) 

 
 

หมายเลข (๑)         ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (๒)-(๓)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๔) ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๕)  ให้ลงเลขจํานวนข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๖)-(๗)  ให้ลงเลขของวันท่ี  ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราชท่ีคําส่ังมีผลใช้บังคับ 

(คือวันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น และหรือได้รับยศ
สูงขึ้น) 

หมายเลข (๘)-(๙)  ให้ลงเลขของวันท่ี  ช่ือเต็มของเดือน  และเลขปีพุทธศักราชท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๑๐)  ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (๑๑)  ให้ลงช่ือ  ช่ือสกุล  ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑๐)   
หมายเลข (๑๒)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑๐) 
 

----------------------- 
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คําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ  6 

แบบคําสั่งถอนช่ือข้าราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.5) ลงมา  

ออกจากคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 
 

คําส่ัง     (๑)   ) 
ท่ี     (๒) / (๓)   ) 

เรื่อง  ถอนช่ือออกจากคําสัง่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 
---------------------------- 

  ตามคําส่ัง      (๔)    ท่ี    (๕) / (๖)    ลงวันท่ี    (๗)          (๘)   ส่ังเล่ือนเงินเดือน
ประจําปี    (๙)     ครั้งท่ี    (๑๐)      ให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัด      (๑1)     . ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี       
(๑2)      เป็นต้นไป นั้น 

  เนื่องจาก                (๑3)             ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 แห่ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  และ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงให้ถอนช่ือ      (๑4)   ออกจากคําส่ังดังกล่าว   

ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ีได้ส่ังการไปแล้วเป็นต้นไป  ส่วนนอกนั้นให้เป็นไปตามเดิม   
  
    ส่ัง  ณ  วันท่ี            (๑5)           พ.ศ.      (๑6)     ๐     

 
 
 

(ลงช่ือ)            (๑7)         ) 
         (         (18)       )) 
(ตําแหน่ง)       (19)       ว 
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คําอธิบายการลงรายการในแบบคําสั่งถอนช่ือข้าราชการตํารวจออกจากคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 

(คําสั่งนอกเหนือจากกรณปีกติ  แบบ  6) 
 
 

หมายเลข (๑) ให้ลงช่ือหน่วยงานท่ีออกคําส่ัง  
หมายเลข (๒)-(๓) ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง   
หมายเลข (๔)-(๘) ให้ลงช่ือหน่วยงานท่ีออกคําส่ัง เลขท่ีคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราชท่ีออกคําส่ัง เลขของ

วันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ของคําส่ังเงินเดือนท่ีส่ังเล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๙) ให้ลงเลขปีพุทธศักราช  ของคําส่ังเงินเดือนท่ีส่ังเล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๑0)  ให้ลงเลขครั้งท่ี  ๑  ตามด้วย  ครึ่งปีแรก  (๑ เม.ย. ....) หรือ 
  ๒  ตามด้วย  ครึ่งปีหลัง  (๑ ต.ค. ....) แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (๑1) ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจในคําส่ังท่ีส่ังเล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๑2) ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ของคําส่ังท่ีส่ังเล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๑3)  ให้ลงช่ือ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหน่ง ของข้าราชการตํารวจ พร้อมท้ัง เหตุผลท่ี 

ถอนช่ือข้าราชการตํารวจดังกล่าวออกจากคําส่ังท่ีได้เล่ือนไปแล้ว เช่น   
พันตํารวจโท คนดี ประวัติดี เดิม รอง ผกก.ป.สน.ทองหล่อ ได้รับการแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งใหม่ในสังกัดอ่ืนและได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค. ๒๕๕๔) รวมท้ังปี ๒ ข้ัน             
ในโควตาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ส่งผลให้คําสั่งดังกล่าว ไม่ถูกต้อง 

หมายเลข (๑4) ให้ลงยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหน่ง ของข้าราชการตํารวจท่ีจะถอนช่ือออกจากคําส่ังท่ี
ได้ส่ังเล่ือนไปแล้ว 

หมายเลข (๑5)-(๑6) ให้ลงเลขของวันท่ี  ช่ือเต็มของเดือน  และเลขปีพุทธศักราชท่ีออกคําส่ังถอน 
หมายเลข (๑7)  ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน  
หมายเลข (18)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑7)   
หมายเลข (19)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑7) 
 

------------------------- 
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คําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ  7 

แบบคําสั่งแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. (เงินเดือนระดับ ส.5) ลงมา 
 
 

คําส่ัง     (๑)   ) 
ท่ี     (๒) / (๓)   ) 

เรื่อง  แก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 
---------------------------- 

  ตามคําส่ัง        (๔)       ท่ี     (๕) / (๖)    ลงวันท่ี      (๗)             (๘)    )           
ส่ังเล่ือนเงินเดือนประจําปี    (๙)    ครั้งท่ี     (๑0)     ให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัด      (๑1)       
ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี       (๑2)       เป็นต้นไป นั้น 

  เนื่องจาก         (๑3)       ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 แห่ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงแก้ไขคําส่ังเล่ือนเงินเดือนดังกล่าว ตามบัญชีรายช่ือ จํานวนเงนิท่ีส่ังเล่ือน
และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีแนบท้ายคําส่ังนี้    

ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ีได้ส่ังการไปแล้วเป็นต้นไป  ส่วนนอกนั้นให้เป็นไปตามเดิม   

    ส่ัง  ณ  วันท่ี             (๑4)            พ.ศ.       (๑5)     ๐     
 
  
 

(ลงช่ือ)            (๑6)          . 
       .(          (๑7)       )) 
 (ตําแหน่ง)      (18)       ว 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ      หากต้องการแก้ไขหลายคําส่ัง ให้อ้างคําส่ังท่ีต้องการแกไ้ขไว้ในย่อหน้าแรก โดยเรียงลําดับ   
                  ตามเลขท่ีคาํส่ัง วนั เดือน ปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง   
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คําอธิบายการลงรายการในแบบคําสั่งแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 

(คําสั่งนอกเหนือจากกรณปีกติ  แบบ 7) 
 

 
หมายเลข (๑) ให้ลงช่ือหน่วยงานท่ีออกคําส่ัง  
หมายเลข (๒)-(๓) ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง   
หมายเลข (๔)-(๘) ให้ลงช่ือหน่วยงานท่ีออกคําส่ัง เลขท่ีคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราชท่ีออกคําส่ัง เลขของ

วันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ของคําส่ังเงินเดือนท่ีส่ังเล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๙) ให้ลงเลขปีพุทธศักราช  ของคําส่ังเงินเดือนท่ีส่ังเล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๑0)  ให้ลงเลขครั้งท่ี  ๑  ตามด้วย  ครึ่งปีแรก  (๑ เม.ย. ....) หรือ 
  ๒  ตามด้วย  ครึ่งปีหลัง  (๑ ต.ค. ....) แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (๑1) ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจในคําส่ังท่ีส่ังเล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๑2) ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ของคําส่ังท่ีส่ังเล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๑3)  ให้ลงเหตุผลท่ีแก้ไขคําส่ังท่ีได้เล่ือนไปแล้ว 
หมายเลข (๑4)-(๑5) ให้ลงเลขของวันท่ี  ช่ือเต็มของเดือน  และเลขปีพุทธศักราชท่ีออกคําส่ังแก้ไข 
หมายเลข (๑6) ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังแก้ไขคําส่ังเล่ือนเงินเดือน 
หมายเลข (๑7)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑6) 
หมายเลข (18) ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๑6) 
 

----------------------- 
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เลขประจําตัว
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ประชาชน

ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

                    ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A4 (210 มม. X 297 มม.)
หมายเหตุ      : บัญชีแนบท้ายคําสั่ง ฯ ให้จัดเรียงลําดับตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งฯ เดิม ที่จะแก้ไข

ลงชื่อ ((.(.............(21)..............)
ตําแหน่ง  ................(22)....................

จังหวัด
เดิม แก้ไขเป็น

เลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

      ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ................(20)..............

เลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง ฯ  นอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ 7  แก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือน (กรณีแก้ไขคําสั่งเดียว)              

บัญชีรายชื่อแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจในสังกัด  .........(1)..........
แนบท้ายคําสั่ง .........(2).......... ที่ ........(3) / (4)........ ลงวันที่ .........(5)..........  .....(6).....  
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 

 (คําสั่งนอกเหนือจากกรณปีกติ  แบบ 7) 
(กรณีแก้ไขคําสั่งเดียว) 

 
 
หมายเลข (๑)      ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๒) ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (๓)-(๔)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๕)-(๖)  ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๗)  ให้ลงเลขลําดับ 
หมายเลข (๘)  ให้ลงยศ ช่ือ ช่ือสกุล ของข้าราชการตํารวจในรายท่ีต้องแก้ไข โดยเรียงลําดับตาม

คําส่ังเดิมท่ีต้องการแก้ไข  
หมายเลข (๙)  ให้ลงตําแหน่งของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังแก้ไข 
หมายเลข (๑๐)  ให้ลงเลขประจําตัวประชาชนของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังแก้ไข 
หมายเลข (๑๑)-(๑๔)  ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบันในระดับ ขั้น จํานวนเงิน และ เงินเบิกลด 

(ถ้ามี) (หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)) และรายละเอียดของอัตราเงินเดือน
ท่ีเล่ือนขึ้นรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน และเงินเบิกลด (ถ้ามี) (หากไม่มีให้ใส่
เครื่องหมายยัติภังค์ (-)) ของคําสั่งเดิมท่ีต้องการแก้ไข  

หมายเลข (๑๕)-(๑๘)  ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบันในระดับ ขั้น จํานวนเงิน และ       
เงินเบิกลด (ถ้ามี) (หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)) และรายละเอียดของ
อัตราเงินเดือนท่ีเล่ือนขึ้นรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน และเงินเบิกลด (ถ้ามี)           
(หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)) ของคําสั่งใหม่ท่ีแก้ไขแล้ว 

หมายเลข (๑๙)   ให้ลงจังหวัดเบิกจ่ายเงิน 
หมายเลข (๒0) ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
หมายเลข (๒1)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๒0)   
หมายเลข (๒2)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๒0)   
 

----------------------- 
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เลขประจําตัว

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ประชาชน
ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด ระดับ ขั้น บาท เบิกลด

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22 (23) (24) (25) (26)

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22 (23) (24) (25) (26)

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22 (23) (24) (25) (26)

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง ฯ  นอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ 7  แก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือน (กรณีแก้ไขหลายคําสั่ง)              

บัญชีรายชื่อแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจในสังกัด  .........(1)..........
แนบท้ายคําสั่ง .........(2).......... ที่ ........(3) / (4)........ ลงวันที่ .........(5)..........  .....(6).....  

เดิม แก้ไขเป็น

คําสั่ง ....(7).... ที่ ....(8) / (9).... ลงวันที่ .......(10).......   ...(11).... ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .......(12).......   ....(13)....       

ลงชื่อ ....(....................( 28)..............) ...
(ตําแหน่ง)  .............(29)..............

       ตรวจแล้วถูกต้อง

                 ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A4 (210 มม. X 297 มม.)

เลื่อนจากระดับเลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ
จังหวัด

ขึ้นรับในระดับ

คําสั่ง ....(7).... ที่ ....(8) / (9).... ลงวันที่ .......(10).......   ...(11).... ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .......(12).......   ....(13)....       

คําสั่ง ....(7).... ที่ ....(8) / (9).... ลงวันที่ .......(10).......   ...(11).... ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .......(12).......   ....(13)....       

หมายเหตุ    : ให้เรียงลําดับคําสั่งที่ต้องการแก้ไขตาม เลขที่คําสั่ง วัน เดือน ปีพุทธศักราช ที่ออกคําสั่ง  ส่วนลําดับในบัญชีแนบท้ายคําสั่งฯ นี้  ให้จัดเรียงตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งฯ เดิม ที่จะแก้ไข

   (ลงชื่อ) ...............(27)..............
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คําอธิบายการลงรายการในแบบบัญชีแนบท้ายคําสั่งแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 
 (คําสั่งนอกเหนือจากกรณีปกติ  แบบ 7) 

(กรณีแก้ไขหลายคําสั่ง) 
 
 
หมายเลข (๑)      ให้ลงสังกัดของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ 
หมายเลข (๒) ให้ลงช่ือหน่วยงาน ท่ีออกคําส่ัง    
หมายเลข (๓)-(๔)  ให้ลงเลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช  ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๕)-(๖)  ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง 
หมายเลข (๗)-(๑๑) ให้ลงช่ือหน่วยงาน เลขท่ีออกคําส่ัง / เลขปีพุทธศักราช เลขของวันท่ี ช่ือเต็ม       

ของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ท่ีออกคําส่ัง ในคําส่ังเดิม ท่ีต้องการแก้ไข 
หมายเลข (๑๒)-(๑๓)  ให้ลงเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และเลขปีพุทธศักราช ท่ีมีผลใช้บังคับ          

ของคําสั่งเดิมท่ีต้องการแก้ไข 
หมายเลข (๑๔)  ให้ลงเลขลําดับ 
หมายเลข (๑๕)  ให้ลงยศ ช่ือ ช่ือสกุล ของข้าราชการตํารวจในรายท่ีต้องแก้ไข โดยเรียงลําดับตาม

คําส่ังเดิมท่ีต้องการแก้ไข  
หมายเลข (๑๖)  ให้ลงตําแหน่งของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังแก้ไข 
หมายเลข (๑๗)  ให้ลงเลขประจําตัวประชาชนของข้าราชการตํารวจท่ีส่ังแก้ไข 
หมายเลข (๑๘)-(๒๑)  ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบันในระดับ ขั้น จํานวนเงิน และ        

เงินเบิกลด (ถ้ามี) (หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)) และรายละเอียดของ
อัตราเงินเดือนท่ีเล่ือนขึ้นรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน และเงินเบิกลด (ถ้ามี)           
(หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)) ของคําสั่งเดิมท่ีต้องการแก้ไข  

หมายเลข (๒๒)-(๒๕)  ให้ลงรายละเอียดของอัตราเงินเดือนปัจจุบันในระดับ ขั้น จํานวนเงิน และเงิน 
เบิกลด (ถ้ามี) (หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)) และรายละเอียดของอัตรา
เงินเดือนท่ีเล่ือนขึ้นรับในระดับ ขั้น จํานวนเงิน และเงินเบิกลด (ถ้ามี) (หากไม่มี
ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)) ของคําสั่งใหม่ท่ีแก้ไขแล้ว 

หมายเลข (๒๖)   ให้ลงจังหวัดเบิกจ่ายเงิน 
หมายเลข (๒7) ให้ลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
หมายเลข (๒8)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๒7)   
หมายเลข (29)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (๒7)   
 

----------------------- 
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เลขประจําตัว จํานวน จํานวน ผลการ ผลการ
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ประชาชน วันที่ วันลา ประเมิน พิจารณา หมายเหตุ

มาสาย เลื่อนเงินเดือน

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(ลงชื่อ).................(12)..............
ลงชื่อ .(..................(13)..............)
(ตําแหน่ง)   ...........(14)..............

บัญชีแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ดํารงตําแหน่ง นว., ผู้ช่วย นว. และข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติราชการใน
สํานักงาน ....................(1).........................
ประจําปี ......................(2).........................

หมายเหตุ    : ให้จัดทําโดยใช้กระดาษปอนด์ขาวขนาด A4 (210 มม. X 297 มม.)

      ตรวจแล้วถูกต้อง
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คําอธิบายการลงรายการในบัญชีแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือ่นเงินเดือนข้าราชการตํารวจ          

ท่ีดํารงตําแหน่ง นว., ผู้ช่วย นว. และข้าราชการท่ีปฏิบัติราชการในสํานักงาน 
 
 
หมายเลข (1)  ให้ลง สํานกังาน ผบ.ตร., จตช., รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., จตร., ผบช.ประจํา     

สง.ผบ.ตร. หรือ ผบก.ประจํา สง.ผบ.ตร. แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (๒) ให้ลงรอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน เช่น ประจําปี 2556 ครั้งท่ี 1 ครึง่ปีแรก   

(1 เม.ย. 56) หรือ ประจําปี 2556 ครัง้ท่ี 2 ครึ่งปหีลัง (1 ต.ค. 56)  แล้วแต่กรณี 
หมายเลข (๓)  ให้ลงลําดับของข้าราชการตํารวจ 
หมายเลข (4)  ให้ลง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ของขา้ราชการตาํรวจท่ีดํารงตําแหนง่ นว., ผู้ช่วย นว. และ

ข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติราชการในสํานักงาน โดยเรียงลําดับยศจากสูงไปหาต่ํา 
หมายเลข (5)  ให้ลงตาํแหนง่ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (4) 
หมายเลข (6)  ให้ลงเลขประจําตัวประชาชนของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (4) 
หมายเลข (7)  ให้ลงจํานวนวันท่ีมาทํางานสาย (ตามนัยข้อ 6 (5) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2556) ของผู้ท่ี
ลงรายการไว้ในหมายเลข (4) 

หมายเลข (8)  ให้ลงจํานวนวันลา (ตามนัยข้อ 6 (6) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2556) ของผู้ท่ีลง
รายการไว้ในหมายเลข (4) 

หมายเลข (9)  ให้ลงผลการประเมิน ฯ ของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (4)  (ดีเย่ียม, ดี, มาตรฐาน 
หรือ ต้องปรับปรุง) 

หมายเลข (10)  ให้บันทึกผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของผู้ท่ีลงรายการไว้ในหมายเลข (4) โดย
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา  (0.5 ขั้น, 1 ขั้น หรือ 1.5 ขั้น  แล้วแต่กรณี) 

หมายเลข (๑1)   ให้บันทึกผลการดําเนินการทางวินัย หรืออาญา หรือกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่ือน
เงินเดือนอ่ืน  เช่น เกษียณอายุราชการ, ลาออก, เสียชีวิต ฯลฯ  หากมี 

หมายเลข (12)  ให้ลงลายมือช่ือของหัวหน้าฝ่ายอํานวยการประจําสํานักงาน หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย   

หมายเลข (13)  ให้ลงช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (12)   
หมายเลข (14)  ให้ลงตําแหน่งของผู้ท่ีลงลายมือช่ือไว้ในหมายเลข (12) 
หมายเลข (15) ให้ลง ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ของผู้ประสานการปฏิบัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถ

ติดต่อได้ 
    

----------------------- 
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ผนวก ข  :   แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนข้ันค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา แนบท้ายหนังสือ ตร.     
ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ ว 36  ลง 26 มิ.ย.56   

.................................................................................................................................................. 
            
 ๑. ในแนวทางน้ี 

  ๑.๑ การพิจารณาถ้อยคําท่ีปรากฏในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเล่ือน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ให้ถือตามแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ ความในข้อ ๘ (๔) คําว่า “เหตุผลอันสมควร” ให้พิจารณาดว้ยความ
ละเอียดรอบคอบ โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็นท่ีแท้จริงของลูกจ้างประจําผู้นั้นว่า มีความ
สมเหตุสมผล        ตามสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับระยะเวลา ระยะทาง สภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมต่างๆ และอ่ืนๆ ประกอบกัน 
   ๑.๑.๒  ความในข้อ ๑๔ คําว่า “การสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ”  
หมายความถึง เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาเสร็จแล้ว และผู้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มีคําส่ังอย่างใดอย่างหนึ่ง ในเรื่องนั้น ๆ ไปแล้ว 
   ๑.๑.๓   ความในข้อ ๑๕ 
    (๑) คําว่า “ศาลได้มีคําพิพากษาแล้ว” หมายความถึง ผลคํา
พิพากษาของศาลท่ีปรากฏในขณะนั้น 
    (๒)  คําว่า “เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของ
ตน” ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบอ่ืนอันอาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม ความยุติธรรม และพึงสังวรในการใช้ดุลยพินิจด้วยความ
ระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น 
  ๑.๒ “หน่วยจัดทําบัญชี” หมายถึง หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการคํานวณและ      
ใช้วงเงินงบประมาณและโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตาเล่ือน ๒ ขั้น และพิจารณาจัดทําบัญชีแสดง  
การเล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา รวมท้ังเอกสารรายละเอียดประกอบตามท่ีกําหนดไว้ในแนวทางนี้  
  ๑.๓ “วงเงินงบประมาณ” หมายถึง กรอบจํานวนเงินงบประมาณท่ีนําไปใช้เล่ือน
ขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา 
  ๑.๔ “โควตาเลื่อน ๑ ข้ัน” หมายถึง กรอบจํานวนลูกจ้างประจําตามสัดส่วน         
ท่ีกําหนดไว้ให้เล่ือนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้นได้ 
  ๑.๕ “โควตาเลื่อน ๒ ข้ัน” หมายถึง กรอบจํานวนลูกจ้างประจําตามสัดส่วนท่ี
กําหนดไว้ให้เล่ือนขั้นค่าจ้างรวมท้ังปี ๒ ขั้นได้ 
  ๑.๖ “เงินตอบแทนพิเศษ” หมายถึง เงินซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา     
ผู้ท่ีได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับอยู่แล้ว (เต็มขั้น) และลูกจ้างประจําผู้นั้นได้รับการพิจารณาให้เล่ือน
ขั้นค่าจ้างโดยให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษแทนการเล่ือนขั้นค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๒ (กรณี ๐.๕ ขั้น), 
ร้อยละ ๔ (กรณี ๑ ขั้น) และร้อยละ ๖ (กรณี ๑.๕ ขั้น) ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
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  ๑.๗ หน่วยงานระดับใดในแนวทางนี้ ให้หมายความรวมถึงหน่วยงานท่ีเทียบเท่า
หน่วยงานนั้นด้วย 

 ๒. ระยะเวลาการดําเนินการ 

  ให้หน่วยต่าง ๆ พิจารณาและมีคําส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตามห้วง
ระยะเวลา ดังนี้ 
  ๒.๑ การเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประจําปี ครั้งท่ี ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.)   
ให้หน่วยต่างๆ เริ่มพิจารณาดําเนินการต้ังแต่วันท่ี ๑ มี.ค.และมีคําส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา       
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๑ มี.ค. 
  ๒.๒ การเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประจําปี ครั้งท่ี ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.) ให้
หน่วยต่างๆ เริ่มพิจารณาดําเนินการต้ังแต่วันท่ี ๑ ก.ย. และมีคําส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา      
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ ก.ย. 

 ๓. หน่วยจัดทําบัญชี 
  ๓.๑ บก. สําหรับการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําในสังกัด บก. ใด บก.หนึ่ง 
  ๓.๒ บช. สําหรับการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําใน บช. ท่ีไม่ได้อยู่ในอํานาจของ
บก. ตามข้อ ๓.๑ ท้ังนี้ ผบช. จะนําลูกจ้างประจําดังกล่าวไปพิจารณาจัดทําบัญชีใน บก.ใด บก.หนึ่งใน
สังกัดตามความเหมาะสมก็ได้  
  ๓.๓ ภ.จว. ให้ถือปฏิบัติตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด 
  ๓.๔ หน่วยงานท่ีมีท่ีตั้งอยู่ในจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ให้ถือปฏิบัติตามท่ี   
ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด 
  ๓.๕ ให้ สลก.ตร. รับผิดชอบจัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําท่ีมี
ตําแหน่งประจํา ตร. และลูกจ้างประจําท่ีช่วยราชการ สง.ผบ.ตร., รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร.,            
ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร. และ ผบก.ประจํา สง.ผบ.ตร. หรือตําแหน่งเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของ
ผู้บังคับบัญชานั้น ๆ 

 ๔. การนับตัวเพ่ือนํามาคํานวณโควตาเลื่อน ๑ ข้ันหรือโควตาเลื่อน ๒ ข้ัน และ
คํานวณวงเงินงบประมาณ 
  การคํานวณโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตาเล่ือน ๒ ขั้น และวงเงินงบประมาณให้
ดําเนินการโดยให้หน่วยจัดทําบัญชีนําจํานวนลูกจ้างประจําท่ีมีตัวครองตําแหน่งอยู่ตามบัญชีถือจ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างประจําของหน่วยงานนั้น ๆ ณ วันท่ี ๑ มี.ค. มาคํานวณโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตา
เล่ือน ๒ ขั้นและนําฐานอัตราค่าจ้าง ณ วันท่ี ๑ ก.ย. มาคํานวณวงเงินงบประมาณ เพ่ือนํามาพิจารณา
เล่ือนขั้นค่าจ้าง ยกเว้นผู้ท่ีอยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ ขาดราชการ  หนีราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ในวันท่ี ๑ มี.ค.หรือ ๑ ก.ย. ไม่สามารถนํามาคํานวณโควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตา
เล่ือน ๒ ขั้น และคํานวณวงเงินงบประมาณแล้วแต่กรณีได้ 
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 ๕. โควตาเลื่อน ๑ ข้ันหรือโควตาเลื่อน ๒ ข้ัน และวงเงินงบประมาณ 
  ๕.๑ โควตาเล่ือน ๑ ขั้น หรือโควตาเล่ือน ๒ ขั้น 
   ๕.๑.๑ การเล่ือนขั้นค่าจ้างในวันท่ี ๑ เม.ย. ของทุกปี ให้คํานวณโควตาเล่ือน  
๑ ขั้น ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจํานวนลูกจ้างประจําในหน่วยจัดทําบัญชี ณ วันท่ี ๑ มี.ค. โดยให้ถือ
จํานวนเต็มท่ีคํานวณได้เป็นโควตาเล่ือน ๑ ขั้น และห้ามมิให้ปัดเศษทศนิยมเป็นจํานวนเต็ม 
    สําหรับลูกจ้างประจําท่ีได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับอยู่แล้ว    
(เต็มขั้น) และได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น ซึ่งได้รับเงินตอบแทนพิเศษแทนการเล่ือนขั้น
ค่าจ้าง ให้รวมอยู่ในโควตาดังกล่าวข้างต้นด้วย 
   ๕.๑.๒  การเล่ือนขั้นค่าจ้างในวันท่ี ๑ ต.ค. ของทุกปี ให้คํานวณโควตาเล่ือน   
๒ ขั้นรวมท้ังปี ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจํานวนลูกจ้างประจําในหน่วยจัดทําบัญชี ณ วันท่ี ๑ มี.ค. โดย
ให้ถือจํานวนเต็มท่ีคํานวณได้เป็นโควตาเล่ือน ๒ ขั้น และห้ามมิให้ปัดเศษทศนิยมเป็นจํานวนเต็ม 
    สําหรับลูกจ้างประจําท่ีได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับอยู่แล้ว    
(เต็มขั้น) และได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างรวมท้ังปี ๒ ขั้น ซึ่งได้รับเงินตอบแทนพิเศษแทน       
การเล่ือนขั้นค่าจ้างให้รวมอยู่ในโควตาดังกล่าวข้างต้นด้วย 
  ๕.๒ วงเงินงบประมาณ 
   ๕.๒.๑ ให้เล่ือนขั้นค่าจ้างได้ในวงเงินงบประมาณร้อยละ ๖ ของอัตราค่าจ้าง
ลูกจ้างประจําในหน่วยจัดทําบัญชี ณ วันท่ี ๑ ก.ย. โดยให้นํายอดเงินท่ีใช้ในการเลื่อนข้ันค่าจ้างครั้งท่ี 
๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.) มาหักออกเพ่ือใช้ในการเลื่อนข้ันค่าจ้างครั้งท่ี ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ต.ค.) 
    กรณีลูกจ้างประจําท่ีรอการเล่ือนขั้นค่าจ้างไว้ ให้นําฐานอัตราค่าจ้าง
ท่ีใช้ในการเบิกจ่ายจริงมารวมคํานวณวงเงินงบประมาณ 
   ๕.๒.๒   สําหรับลูกจ้างประจําท่ีได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ (เต็มขัน้) และ
ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง ๐.๕ ขั้น, ๑ ขั้น หรือ ๑.๕ ขั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับเงินตอบแทน
พิเศษแทนการเล่ือนขั้นค่าจ้าง เงินตอบแทนพิเศษดังกล่าวจะคํานวณอยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีใช้ใน  
การเล่ือนขั้นค่าจ้าง แต่ไม่นําเงินดังกล่าวท่ีใช้ไปแล้วในการเลื่อนข้ันค่าจ้างครั้งท่ี ๑ ครึ่งปีแรก       
(๑ เม.ย.) มาหักออกจากวงเงินงบประมาณ ตามข้อ ๕.๒.๑                                  
  ๕.๓ สําหรับ ภ.จว. และหน่วยงานท่ีมีสํานักงานตั้งอยู่ในจังหวัด ให้ถือปฏิบตัติามท่ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาํหนด       

 ๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  ๖.๑ การเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และให้นําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจําตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด มาใช้เป็นหลักในการพิจารณาเล่ือน 
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ขั้นค่าจ้าง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจําของส่วนราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ ด้วย 
   สําหรับขั้นตอนและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา ให้ดําเนินการตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันท่ี           
๒๔ ส.ค.53 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
  ๖.๒ ลูกจ้างประจําท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างในแต่ละครั้ง จะต้องเป็น
ผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับเป็นท่ียอมรับได้ขึ้นไป     
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
  ๖.๓ การกําหนดจํานวนครั้งของการลาหรือมาทํางานสาย อันเป็นเหตุให้
ลูกจ้างประจําซึ่งได้ลาหรือมาทํางานสาย ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง  
ตามนัย ข้อ ๘ (๗) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ให้กําหนดไว้ ดังนี้  
   ๖.๓.๑ การลานอก เหนื อจากการลาตาม ท่ีกํ าหนดไว้ ในระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๘ (๘) (ก)-(ช) 
อันได้แก่ การลากิจ ลาป่วย เกินกว่า ๑๕ ครั้ง 
   ๖.๓.๒  การมาทํางานสาย เกินกว่า ๑๘ ครั้ง  

 ๗. ข้ันตอนและวิธีการ 
  การพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ให้ดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการ ดังนี้ 
  ๗.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเสนอความเห็นพร้อมด้วย
ข้อมูล ไปตามลําดับจนถึงผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้าง เพ่ือพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างประจําโดยให้พิจารณาเป็นคณะกรรมการ ท้ังนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
สําหรับการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจโดยอนุโลม  
  ๗.๒ การพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๗.๑ ให้กระทําโดยการประชุม
พิจารณาร่วมกัน และให้จัดทํารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอเพ่ือประกอบ      
การพิจารณา จํานวน ๒ ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด เสนอ ตร.(ฝ่ายความชอบ ทพ.) พรอ้มกบัส่งบญัชี
แสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้าง ๑ ชุด 
  ๗.๓ การเล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํารวมท้ังปี ๒ ขั้น ติดต่อกันเป็นปีท่ีสอง 
ให้พิจารณาจากผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเล่ือนขัน้คา่จ้าง
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๘ และข้อ ๙ เป็นพิเศษอย่างแท้จริง ท้ังนี้ หา้มมใิหเ้ล่ือน
ขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํารวมท้ังปี จํานวน ๒ ขั้น ติดต่อกันเป็นปีท่ีสาม 
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  ๗.๔ การเ ล่ือนขั้นค่า จ้าง ลูกจ้างประจํา ท่ีครบเกษียณอายุ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง, ผู้ท่ีได้ตายในหรือหลังวันท่ี ๑ เม.ย. หรือวันท่ี ๑ ต.ค.       
หรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ในหรือหลังวันท่ี ๑ เม.ย. หรือวันท่ี ๑ ต.ค. ให้พิจารณา
ดําเนินการเช่นเดียวกับลูกจ้างประจําท่ียังรับราชการอยู่ต่อไปตามปกติทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การกําหนดหน่วยจัดทําบัญชี การคํานวณวงเงินงบประมาณและโควตาเล่ือน ๑ ขั้นหรือโควตาเล่ือน     
๒ ขั้น การใช้วงเงินงบประมาณในการเล่ือนขั้นค่าจ้าง และในประการอ่ืนๆ 
  ๗.๕ ลูกจ้างประจําท่ีได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง ๐.๕ ขั้น, ๑ ขั้น หรือ   
๑.๕ ขั้น และเป็นผู้ท่ีได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับอยู่แล้ว (เต็มขั้น) จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
ในอัตราร้อยละ ๒ (กรณี ๐.๕ ขั้น), ร้อยละ ๔ (กรณี ๑ ขั้น) และร้อยละ ๖ (กรณี ๑.๕ ขั้น) ของอัตรา
ค่าจ้างแทนการเล่ือนขั้นค่าจ้างตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด ให้พิจารณาดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา โดยรวมพิจารณาไปในคราวเดียวกัน 

 ๘.  บัญชี และ คําสั่ง 
  การจัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้าง และการส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างประจําให้ดําเนินการดังนี้ 
  ๘.๑  ให้หน่ วยจัด ทําบัญชี จัดทําบัญชีสรุปยอดจํานวนและอัตราค่ า จ้าง
ลูกจ้างประจําและบัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้าง จํานวน ๒ ชุด เก็บไว้ท่ีหน่วยจัดทําบัญชี ๑ ชุด และ
ส่งไปยัง ตร.(ฝ่ายความชอบ ทพ.) ๑ ชุด  
  ๘.๒ ให้หน่วยจัดทําบัญชี จัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําท่ี
ดํารงตําแหน่งในสังกัดทุกคน รวมตลอดถึงผู้ถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดย
ให้ปรากฏผลการพิจารณาว่าปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้รับการเล่ือนขั้นค่าจ้าง
จํานวนเท่าใด ซึ่งเมื่อได้รับการพิจารณาไว้แล้ว จะได้รับการเล่ือนขั้นค่าจ้าง จะให้รอการเล่ือนขั้นค่าจ้าง
ไว้ก่อน ไม่เล่ือนขั้นค่าจ้าง หรือจะให้งดการเล่ือนขั้นค่าจ้างประการใดประการหนึ่ง ตามกฎ ระเบียบ        
ท่ีเกี่ยวข้อง ก็ให้ลงหมายเหตุไว้ให้ชัดเจน 
   ท้ังนี้ ให้กันวงเงินงบประมาณและโควตาไว้ตามผลการพิจารณาเล่ือนขั้น
ค่าจ้างของลูกจ้างประจําผู้นั้นทุกกรณี    
  ๘.๓ ให้จัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้าง ๔ บัญชี คือ 
   ๘.๓.๑ บัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้าง ๑.๕ ขั้น (เล่ือน ๑ ต.ค.) 
   ๘.๓.๒   บัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น   
   ๘.๓.๓   บัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้าง ๐.๕ ขั้น 
   ๘.๓.๔   บัญชีไม่เล่ือนขั้นค่าจ้าง (๐ ขั้น) และหรือบัญชีงดเล่ือนขั้นค่าจ้าง 
  ๘.๔ ในบัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้าง ตามข้อ ๘.๓.๑ - ๘.๓.๓ แต่ละบัญชีให้
พิจารณาจัดอันดับการเล่ือนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจําแต่ละรายไว้ในช่อง “อันดับเล่ือน” โดยอาศัย
หลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๖ อย่างเคร่งครัด 
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  ๘.๕ ภายใต้บังคับในข้อ ๗.๑ หลังจากหน่วยจัดทําบัญชีได้จัดทําบัญชีแสดง     
การเล่ือนขั้นค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว หากผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือน
ขั้นค่าจ้างประสงค์จะเปล่ียนแปลงการเล่ือนขั้นค่าจ้าง หรืออันดับการเล่ือนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา
รายใด ให้ดําเนินการโดยการขีดฆ่าแก้ไขแล้วลงช่ือกํากับ และต้องแสดงเหตุผลของการเปล่ียนแปลง    
ให้ชัดเจนปรากฏในรายงานการประชุมก่อนส่งไปยัง ตร.(ฝ่ายความชอบ ทพ.)  โดยห้ามมิให้จัดทําบัญชี
แสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้างใหม่  
  ๘.๖ เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างได้พิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง
เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยต้นสังกัดส่งบัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้างพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปยัง ตร.
(ฝ่ายความชอบ ทพ.) แล้วดําเนินการออกคําส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามผลการพิจารณา
โดยเร็วโดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบจาก ตร.(ฝ่ายความชอบ ทพ.) ท้ังนี้ ห้ามมิให้มีการเปล่ียนแปลง 
ผลการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างท่ีได้พิจารณาไปแล้วโดยเด็ดขาด แล้วส่งสําเนาคําส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างไปยัง 
ฝ่ายความชอบ ทพ. โดยตรง เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติตามระเบียบปกติ จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน 
  ๘.๗ การส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ใหม่ท่ีสูงกว่าเดิมในวันท่ี ๑ เม.ย. หรือวันท่ี ๑ ต.ค. วันเดียวกันกับวันเล่ือนขั้นค่าจ้าง ให้ผู้มีอํานาจส่ัง
เล่ือนขั้นค่าจ้างพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําผู้นั้นก่อนการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ี  
สูงกว่าเดิม เว้นแต่ลูกจ้างประจําผู้ใดได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงของอัตราค่าจ้างของตําแหน่งท่ีดํารง    
อยู่เดิมให้ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําผู้นั้น หลังจากได้รับ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงกว่าเดิมแล้ว  
  ๘.๘ กรณีลูกจ้างประจําผู้ใดได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงของตําแหน่งท่ีดํารงอยู่แล้ว  
(เต็มขั้น) และไม่ได้รับการเล่ือนขั้นค่าจ้างในวันท่ี ๑ เม.ย. หรือวันท่ี ๑ ต.ค. ท่ีผ่านมา เนื่องจากเหตุ
ดังกล่าว หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น และอัตราค่าจ้างท่ีได้รับยังไม่ถึงขั้นสูง
ของอัตราค่าจ้างสําหรับตําแหน่งท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างพิจารณา        
ส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําผู้นั้นได้ ตามผลการพิจารณาท่ีได้รับเงินตอบแทนพิเศษครึ่งขั้น    
หนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นครึ่งในครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
  ๘.๙ เมื่อได้มีการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําไปเรียบร้อยแล้ว หากมีโควตาเล่ือน
ขั้นค่าจ้างเกินกว่า ๐.๕ ขั้น และหรือวงเงินงบประมาณเพ่ิมเติมด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้สามารถ
เล่ือนขั้นค่าจ้างเกินกว่า ๐.๕ ขั้นได้เพ่ิมขึ้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้าง ส่ังเล่ือนให้แก่
ลูกจ้างประจําซึ่งได้รับการจัดอันดับการเล่ือนขั้นค่าจ้าง ๐.๕ ขั้น  เป็นอันดับแรกและเรียงไปตามลําดับ 
เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างประจํารายใดเป็นผู้ไม่สามารถเล่ือนขั้นค่าจ้างได้เพ่ิมขึ้นตาม          
กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ให้เล่ือนให้กับผู้อยู่ในอันดับถัดไปเรียงตามลําดับ 
  ๘.๑๐  ภายหลังจากจัดทําบัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา
เรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการเปล่ียนแปลงสถานภาพของลูกจ้างประจําดังกล่าว เช่น ได้รับการเล่ือนขั้นค่าจ้าง
เพ่ิมขึ้น ถูกลดขั้นค่าจ้าง ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่ ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่า 
 
                  กระทําผิด . . . 
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กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกลงโทษทางวินัย ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
ถึงแก่กรรม ฯลฯ ให้ลงหมายเหตุไว้ในบัญชีแสดงการเล่ือนขั้นค่าจ้างท่ีหน่วยเก็บไว้ให้ครบถ้วนพร้อมท่ี 
จะเรียกมาตรวจได้แล้วให้รายงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปยัง ฝ่ายความชอบ ทพ. โดยตรง 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติตามระเบียบปกติ ภายใน ๗ วัน และหากลูกจ้างประจําได้รับ        
การแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งอ่ืน ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยจัดทําบัญชีหน่วยใหม่เป็นผู้รับผิดชอบรายงาน 
  ๘.๑๑  กรณีท่ีไม่เล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําผู้ใด ตามนัยข้อ ๑๒ ของ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันพิจารณาด้วยความรอบคอบ รัดกุม และให้เกิดความเป็นธรรม โดยให้มี
เหตุผล รายละเอียดท่ีชัดเจนประกอบการพิจารณาดังกล่าวว่า ลูกจ้างประจําผู้นั้นมีผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นอย่างไร มีหน้าท่ีรับผิดชอบอะไร การรักษาวินัยเป็นอย่างไร มีระยะเวลาการมาปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการเท่าไร เป็นต้น ท้ังนี้ ให้ปรากฏเหตุผลของการไม่เล่ือนขั้นค่าจ้างในรายงานการประชุม
อย่างชัดเจน 
  ๘.๑๒ การแจ้งเหตุผลดังกล่าวในข้อ ๘.๑๒ ให้ลูกจ้างประจําท่ีไม่ได้เล่ือนขั้นค่าจ้าง
ทราบเพ่ือให้ลูกจ้างประจําท่ีไม่ได้เล่ือนขั้นค่าจ้างทราบข้อบกพร่องของตนเอง จะได้นําไปปรับปรุงความ
ประพฤติและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดี ย่ิงขึ้นในโอกาสต่อไป ดังนั้น จึงให้
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นดําเนินการโดยเร็วภายหลังจากผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างได้มีคําส่ังเล่ือนขั้น
ค่าจ้างในแต่ละครั้งไปแล้ว  
  ๘.๑๓ เมื่อผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้าง ได้ส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา        
ในสังกัดแล้ว ให้ปิดประกาศสําเนาคําส่ังดังกล่าวในท่ีเปิดเผย ณ หน่วยจัดทําบัญชีอย่างน้อย ๑ ฉบับ    
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 ๙.  อ่ืน ๆ 

  กรณีใดท่ีไ ม่ไ ด้ มี กําหนดไว้ ในแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนข้ันค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างประจําน้ี หากมีกําหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตํารวจให้
นํามาปรับใช้โดยอนุโลม 

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