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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ในฉบับนี้ขอน าเสนอเรื่องการเลื่อนเงินเดือน  
ซึ่งเดิมตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งฯ พ.ศ.๒๕๔๗  มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ได้ก าหนดโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการครูฯ เป็นแบบขั้นเงินเดือน ซึ่ง
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.๒๕๔๗  ที่ได้ก าหนดให้การรับและการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครฯูเป็นแบบขั้นเงินเดือนด้วยเช่นกัน   

ต่อมา พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ได้ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการครูฯ ให้เป็นโครงสร้าง
เงินเดือนแบบช่วง โดยก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงในแต่ละอันดับเงินเดือนไว้  ท าให้สามารถบริหาร
ค่าตอบแทน  โดยเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละตามผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนดได้ยืดหยุ่นขึ้น  
ไม่มีข้อจ ากัดการเลื่อนเงินเดือนตามขั้นที่ก าหนดอัตราเงินเดือนไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการปรับปรุง
โครงสร้างเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. เงินเดือนเงินวิทยฐานะ ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ก าหนดให้อัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูฯ เป็นไปตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงท้ายพระราชบัญญัติ และตามมาตรา ๖ ก าหนดว่า 
ในระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะฯให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ให้
ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งในขณะนั้น การรับและการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับระบบโครงสร้างเงินเดือนแบบช่วง โดยมาตรา ๗๓ ยังคงก าหนดให้ข้าราชกการครูฯเลื่อนขั้นเงินเดือน
อยู่เช่นเดิม ก.ค.ศ. จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ก าหนดให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนขั้นเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราว และได้ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ ตามมาตรา ๗๓ ให้สอดคล้องกันตลอดมา แต่การด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 
จนกระทั่ง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เป็นต้นมา และได้ก าหนดมาตรการเร่งรัดไว้ในมาตรา ๕ ด้วยว่า ให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนเงินเดือนตามบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูฯ ภายใน  ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ) ทั้งนี้ โดยตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งฯ (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ก าหนดว่า ในกรณีที่ ก.ค.ศ.ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ฯ ของข้าราชการครูฯ 
เพ่ือให้เข้าสู่อัตราตามบัญชีเงินเดือนแบบช่วงที่ก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าสูงได้ เป็นเหตุให้ยังคงต้องใช้บัญชีอัตรา
เงินเดือนแบบขั้น ซึ่งท าให้ไม่เป็นการสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ตามมาตรา ๕ ให้ข้าราชการครูฯ ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและโดยที่ในขณะนั้นยังมีความ
จ าเป็นต้องใช้บัญชีอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่อไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าการปรับปรุงแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครฯู ตามมาตรา ๗๓ และกฎ ระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกันจะแล้วเสร็จ ก.ค.ศ. จึงอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ก าหนดให้ข้าราชการครูฯ ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยใช้บัญชีเงินเดือนชั่วคราว ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และกฎ ระเบียบ ฯ ที่เก่ียวข้องมาจนถึงปัจจุบัน 
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ต่อมา เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “ขั้น
เงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูฯ เป็นค าว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง มีผลให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการครูฯ ตามมาตรา ๗๓ เปลี่ยนเป็นการเลื่อนเงินเดือนซึ่งสอดคล้องกับระบบเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง   
ท าให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ฯ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ ก.ค.ศ. จึงเสนอ (ร่าง) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ 
พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๓๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยขณะนี้ (ร่าง)  กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา
ด าเนินการของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ส าหรับรายละเอียดและผลการด าเนินการเป็นประการใดจะได้น ามาบอก
กล่าวกับท่านที่สนใจในโอกาสต่อไป 
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