คําอธิบาย
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553
............................................
โดยที่มาตรา 44 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา
หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงออก
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือ
สูงกวาขั้นสูงของอันดับ เพื่อใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา และผูเกี่ยวของสามารถนํากฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว
ไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีคําอธิบายในสาระสําคัญ ดังนี้
1. ความหมาย
การรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ ตามกฎหมายวาดวย
เงินเดื อน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํ าตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความหมาย ดั งนี้
1.1 การรั บเงิ นเดื อนสูงกว าขั้ นต่ํ าของอั นดั บ หมายถึ ง การรั บเงินเดื อนในอั น ดั บ
ครู ผูชวย อัน ดับ คศ. 1 อัน ดับ คศ.2 อันดั บ คศ.3 อัน ดับ คศ.4 หรื อ อัน ดั บ คศ.5 ในขั้น ที่สูงกว าขั้นที่ 1
ของอันดับนั้น ๆ ขึ้นไป แลวแตกรณี
1.2 การรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ หมายถึง การรับเงินเดือนในอันดับครูผชู ว ย
อันดับ คศ. 1 อันดับ คศ.2 หรือ อันดับ คศ.3 ในขั้นที่ต่ํากวาขั้นที่ 1 ของอันดับนั้น ๆ ลงมา แลวแตกรณี
1.3 การรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับ หมายถึง การรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงสุด
ของอันดับ คศ. 3 หรืออันดับ คศ. 4 แลวแตกรณี
2. หลักการ
การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือ
สูงกวาขั้นสูงของอันดับ มีหลักการดังตอไปนี้
1. กฎ ก.ค.ศ.ฉบั บนี้ ใ ชสํ าหรั บ ขา ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาที่ รั บ เงิ น เดื อ น
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ใหผูไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ ไดรับเงินเดือน
สูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ แลวแตกรณี
3. ใหผูได รับเงิน เดือนถึงขั้น สูงของอันดั บเงินเดื อนของตําแหน งและวิทยฐานะในอันดั บ
คศ. 3 และอันดับ คศ. 4 ไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
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สําหรั บการใหได รั บเงิน เดื อนสูงกว าหรื อต่ํ ากว าขั้นต่ํ า หรื อสูงกว าขั้นสู งของอันดั บของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงตามมาตรา 38 ก. (3) (4) (5) และ (6) ในหนวยงานการศึกษาที่สอน
ระดับปริญญา และตําแหนงตามมาตรา 38 ค. (2) ใหนํากฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิ ธีการตามกฎหมายว าดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของ
แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
3. รายละเอียดของคําอธิบาย กฎ ก.ค.ศ.

ขอ 1 ใหขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษาไดรับเงิ นเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา
ของอันดับ ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ํา หรือต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนของตําแหนง
และวิทยฐานะนั้นอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
คําอธิบาย
การใหขาราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษาไดรั บเงิน เดือนสูงกว าขั้นต่ํ า หรื อต่ํ ากว า
ขั้นต่ําของอันดับตามขอนี้ หมายถึง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือ
ต่ํากวาขั้นต่ําของอัน ดับ คศ. 1 อัน ดับ คศ.2 อัน ดับ คศ.3 อัน ดับ คศ.4 และอัน ดับ คศ.5 ตามตําแหนงและ
วิทยฐานะนั้นอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม ดังนี้
กรณีที่ 1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ํ า
ของอั น ดั บ เงิ น เดื อ นที่ ไ ด รั บ อยู แ ล ว ตามบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก็ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม
กรณีที่ 2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่ไดรับเงินเดือนต่ํ ากวาขั้นต่ํ า
ของอั น ดั บ เงิ น เดื อ นที่ ไ ด รั บ อยู แ ล ว ตามบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก็ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม
ตัวอยาง กรณีรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ํา
นาย ก. ขาราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา ตํ าแหน งรองผูอํานวยการสถานศึก ษา
รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ขั้น 29,220 บาท ซึ่งสูงกว าขั้นต่ําของอันดั บ คศ. 3 (ขั้นต่ํ าของอันดับ คศ. 3 คือ
ขั้น 18,910 บาท) ก็ใหไดรับเงินเดือนขั้น 29,220 บาท เทาเดิม
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(2) ถูกลดขั้นเงินเดือนจนทําใหไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือน
ของตําแหนงและวิทยฐานะใหไดรับเงินเดือนเทาที่ถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น
คําอธิบาย
ขาราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาผู ใดถูกลงโทษทางวิ นั ยให ลดขั้ นเงินเดื อน ซึ่ งผลของ
การถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น ทําใหไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนของตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับ
อยูในขณะนั้น ก็ใหไดรับเงินเดือนเทาที่ถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น
ตัวอยาง
นาย ข. ตํ าแหน งรองผู อํ านวยการสถานศึ ก ษา วิ ทยฐานะรองผู อํ านวยการชํ านาญการ
รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ขั้น 15,840 บาท ถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เปนขั้น 15,040 บาท ซึ่งเปนอัตรา
เงินเดือนที่ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 (ขั้น 15,410 บาท) ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2 ขั้น 15,040 บาท
(3) เปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน ใหไดรับเงินเดือนในแตละกรณี ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและ
ขั้นที่ไดรับอยูเดิม แตตองไมสูงกวาขั้นสูงของอันดับที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(ข) ในกรณีเ ปลี่ ย นตํา แหน ง ย าย หรือ โอนโดยเป น ความประสงคข อง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนของตําแหนงที่ไดรับแตงตัง้ ในขัน้
ที่เ ที ย บไดตรงกัน กับขั้ นเงิ นเดือนของอันดับเดิมตามตารางเที ยบขั้ นเงิ นเดือนแตละอันดับที่ ข าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจะไดรับเมื่อไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและวิทยฐานะสูงขึ้นทาย
กฎ ก.ค.ศ. นี้ แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตัง้ อยูแ ลว
ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับแตงตั้ง
คําอธิบาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปลี่ยนตําแหนง (เปลี่ยนตําแหนงจากตําแหนงเดิมไป
ดํารงตําแหนงอื่น ) ยาย (ยายจากหนวยงานการศึกษาเดิมไปดํารงตําแหนงเดิมในหนวยงานการศึกษาใหม ภายใน
สวนราชการหรือภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน หรือตางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) หรือโอน
(โอนจากหนวยงานการศึกษาในสวนราชการเดิมไปยังหนวยงานการศึกษาในสวนราชการใหม) ไปดํารงตําแหนง
เดิมหรือตําแหนงใหมแลวแตกรณี จะใหไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับหรือสูงกวาขั้นสูง
ของอันดับได 2 กรณี ดังตอไปนี้
1. กรณีเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน เพื่อประโยชนแกทางราชการก็ใหผูนั้นไดรับเงินเดือน
อันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม แตตองไมสูงกวาขั้นสูงของอันดับที่ ก.ค.ศ. กําหนด
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2. กรณีเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอนตามความประสงคของขาราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาการใหไดรับเงินเดือนใหเปนไปตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนทายกฎ ก.ค.ศ.นี้ แตถาผูนั้นไดรับ
เงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับแตงตั้ง
ตัวอยางที่ 1 การเปลี่ยนตําแหนงเพื่อประโยชนแกทางราชการ
นาย ค. ตํ าแหน ง รองผู อํา นวยการสถานศึก ษา วิ ท ยฐานะรองผู อํา นวยการชํ า นาญการ
รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ขั้น 19,800 บาท ตอมาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
ก็ใหนาย ค. ไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม คือ อันดับ คศ. 2 ขั้น 19,800 บาท
ตัวอยางที่ 2 การยายตามความประสงคของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นาย ฆ. ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน ก. รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3
ขั้น 37,980 บาท ต อมาไดรับการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหน งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน ข.
ก็ใหนาย ฆ. ไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม คือ อันดับ คศ. 3 ขั้น 37,980 บาท
ตัวอยางที่ 3 การโอน
นาง ง. ตําแหนงครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา ก. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขั้น 9,230 บาท โอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู โรงเรียน ข. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ค. สังกัดสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ใหนาง ง. ไดรับเงินเดือนในอันดับและ
ขั้นที่ไดรับอยูเดิม คือ อันดับ คศ. 1 ขั้น 9,230 บาท
(4) ไดรับ การบรรจุแ ละแตง ตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน ง ครูผู ช วย รับ เงิ น เดือ นอัน ดั บ
ครูผูชวย ขั้นที่ต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นต่ําของอันดับ เมื่อผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขมแลวไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือน
อันดับครูผูชวย เมื่อไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูทายกฎ ก.ค.ศ. นี้
คําอธิบาย
การบรรจุ และแต งตั้ งบุค คลเข ารั บราชการเปน ขาราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา
ตําแหนงครูผูชวย ซึ่งบรรจุและแตงตั้งโดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ขั้น 7,260 บาท ขั้น 7,630
บาท หรือขั้น 7,940 บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ขั้น 8,870 บาท ขั้น 9,320 บาท หรือ ขั้น 9,700 บาท สําหรับ
คุณวุฒิปริญญาโท และ ขั้น 12,000 บาท ขั้น 12,600บาท หรือ ขั้น 13,110 บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาเอก) เมื่อ
ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือน
อันดับ คศ. 1 ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ แนบทายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ดังนี้
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1. ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
คุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป อัตราเงินเดื อนแรกบรรจุ ขั้น 7,940 บาท เมื่อผานการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาท
1.1 กรณีผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตํ าแหนงครูอยูกอนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 หากไดรั บเงินเดือนต่ํากวาขั้น 10,770 บาท ก็ใหไดรั บ
เงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ขั้น 10,770 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553
1.2 กรณีผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงครูอยูกอนวันที่ 3 กันยายน 2553 หากไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น 10,770 บาท ก็ใหไดรับเงินเดือน
ในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม
สําหรั บกรณี ผูไดรั บการบรรจุ และแต งตั้ งเปน ขาราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา
ตํ าแหน งครู ผูช วย คุ ณวุฒิ ปริ ญญาตรี หลั กสู ตร 4 ป อัตราเงิ นเดือนแรกบรรจุ ขั้ น 7,260 บาท (อั ตราเงิ นเดื อน
ตาม พรบ.เงิ นเดื อนฯ พ.ศ. 2547) หรื อขั้ น 7,630 บาท (อั ต ราเงิ น เดื อนตาม พรฎ. การปรั บอัต ราเงิน เดื อนฯ
พ.ศ. 2549) เมื่อผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู
ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553 ตามขอ 1.1 หรือ ขอ 1.2 แลวแตกรณีดวย
ทั้งนี้ กรณีผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ครู ผูชว ย คุณ วุ ฒิ ปริ ญญาตรี หลักสูต ร 5 ป อัต ราเงิน เดื อนแรกบรรจุ ขั้น 8,700 บาท เมื่อผานการเตรี ย ม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ
คศ.1 ขั้น 11,930 บาท ซึ่งเปนอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของอันดับ คศ. 1
2. ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ขั้น 9,700 บาท เมื่อผานการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. 1 ขั้น 13,240 บาท
2.1 กรณีผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงครูอยูกอนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 หากไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้น 13,240 บาท ก็ใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ขั้น 13,240 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553
2.2 กรณีผานการเตรี ยมความพรอมและพั ฒนาอยางเขมแลว และไดรั บการแตงตั้ ง
ใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนวันที่ 3 กันยายน 2553 หากไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น 13,240 บาท ก็ใหไดรับเงินเดือน
ในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม
สําหรั บกรณี ผูไดรั บการบรรจุ และแต งตั้ งเปน ขาราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา
ตําแหนงครูผูชวย คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ขั้น 8,870 บาท (อัตราเงินเดือน ตาม พรบ.
เงินเดือนฯ พ.ศ. 2547) หรื อขั้น 9,320 บาท (อัตราเงินเดือนตาม พรฎ. การปรับอัตราเงินเดื อนฯ พ.ศ. 2549)
เมื่อผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 13,240 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553 ตามขอ 2.1 หรือ ขอ 2.2 แลวแตกรณีดวย
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3. ผู ไ ด รั บ การบรรจุ และแต งตั้ งเป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ าแหน ง
ครู ผูชวย คุณวุ ฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเทา อัต ราเงิน เดื อนแรกบรรจุ ขั้น 13,110 บาท เมื่อผานการเตรี ยม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. 1
ขั้น 17,560 บาท
3.1 กรณี ผานการเตรียมความพร อมและพัฒนาอย างเขมแลว และได รับการแตงตั้ ง
ใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 หากไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้น 17,560 บาท ก็ใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ขั้น 17,560 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553
3.2 กรณี ผานการเตรียมความพร อมและพัฒนาอย างเขมแลว และได รับการแตงตั้ ง
ใหดํารงตํ าแหนงครู อยูกอนวั นที่ 3 กัน ยายน 2553 หากได รั บเงิน เดือนสูงกว าขั้น 17,560 บาท ก็ใ หได รั บ
เงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม
สําหรับกรณี ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ครูผูชวย คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ขั้น 12,000 บาท (อัตราเงินเดือน ตาม พรบ.
เงินเดือนฯ พ.ศ. 2547) หรือขั้น 12,600 บาท (อัตราเงินเดือนตาม พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนฯ พ.ศ. 2549) เมื่อผาน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว และได รับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ใหไดรั บเงินเดือน
ในอันดับ คศ.1 ขั้น 17,560 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553 ตามขอ 3.1 หรือ ขอ 3.2 แลวแตกรณีดวย
ตัวอยางที่ 1
นาย จ. คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย โดยใหไดรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ อันดับครูผูชวย
ขั้น 7,940 บาท (ขั้นต่ําของอันดับครูผูชวย คือ ขั้น 8,700 บาท) และเมื่อผานการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อย างเขมแลว และไดรั บการแต งตั้ งใหดํารงตําแหน งครู อยู กอนหรื อในวั น ที่ 3 กันยายน 2553 ก็ใหได รั บ
เงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ขั้น 10,770 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553
นาย ฉ. คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย โดยใหไดรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ อันดับครูผูชวย
ขั้น 7,940 บาท (ขั้นต่ําของอันดับครูผูชวย คือ ขั้น 8,700 บาท) และเมื่อผานการเตรี ยมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ขั้น 11,350 บาท กอนวันที่
3 กันยายน 2553 ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม
ตัวอยางที่ 2
นาย ช. คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย โดยใหไดรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ อันดับครูผูชวย ขั้น 9,700บาท
(ขั้นต่ําของอันดับครูผูชวย คือ ขั้น 8,700 บาท) และเมื่อผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว
และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ
คศ. 1 ขั้น 13,240 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553
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ตัวอยางที่ 3
นาย ซ. คุณวุฒิปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย โดยใหไดรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ อันดับครูผูชวย ขั้น 13,110 บาท
(ขั้นต่ําของอันดับครูผูชวย คือ ขั้น 8,700 บาท) และเมื่อผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว
และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ
คศ. 1 ขั้น 17,560 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2553
(5) ไดรับแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงและวิทยฐานะสูงขึ้น ถาไดรับเงิ นเดือนสูงกวา
ขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนของตําแหนงและวิทยฐานะนั้นอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนของ
ตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับแตงตั้งในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบ
ขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดรับเมื่อไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงและวิทยฐานะสูงขึ้นทายกฎ ก.ค.ศ. นี้
คําอธิบาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงใดไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
และหรือใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนอันดับเงินเดือนสูงขึ้น หากปรากฏวาไดรับเงินเดือนสูงกวา
ขั้น ต่ํ าของอัน ดั บเงิน เดื อนของตํ าแหน งและวิทยฐานะที่ได รั บแตงตั้ งนั้ นอยู แลว ก็ใหผูนั้นได รั บเงินเดื อน
ในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ ทายกฎ ก.ค.ศ. นี้
สําหรั บขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต ก.ค.ศ.
ไมไดกําหนดใหมีวิทยฐานะ เชน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจาหนาที่บริหารการศึกษา
เปนตน ใหดําเนินการเชนเดียวกัน
ตัวอยางที่ 1
นางสาว ฌ. ตําแหนงครู รับเงินเดื อนอันดับ คศ. 1 ขั้น 16,110 บาท เมื่อไดรับการแตงตั้ ง
ใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ จะไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ขั้น 16,280 บาท ซึ่งเปนขั้นที่เทียบไดตรงกันกับ
ขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ ทายกฎ ก.ค.ศ. นี้
บาท
16,480
16,110
15,780
15,410
ฯลฯ
คศ. 1

บาท
16,720
16,280
15,840
15,410
ฯลฯ
คศ. 2
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ตัวอยางที่ 2
นางสาว ญ. ตํ า แหน ง ครู วิ ท ยฐานะครู ชํ า นาญการพิ เ ศษ รั บ เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ. 3
ขั้น 24,850 บาท เมื่อไดรั บการแต งตั้ งใหเลื่อนเปนวิ ทยฐานะครู เชี่ยวชาญ จะไดรั บเงิน เดื อนอัน ดับ คศ. 4
ขั้น 25,200 บาท ซึ่งเปนขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดื อนของอันดั บเดิมตามตารางเทียบขั้นเงิน เดื อนฯ
ทายกฎ ก.ค.ศ. นี้
บาท
24,850
24,310
23,770
23,230
ฯลฯ
คศ.3

บาท
25,200
24,540
23,880
23,230
ฯลฯ
คศ.4

ตัวอยางที่ 3
นางสาว ฎ. ตํ าแหน งเจ าหน าที่บ ริ หารการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน รั บเงิ น เดื อ นอัน ดั บ คศ. 1
ขั้น 16,480 บาท เมื่อได รับการแตงตั้งใหดํารงตํ าแหนงเจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้น พื้นฐาน รับเงินเดือน
อั น ดั บ คศ. 2 จะได รั บ เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ. 2 ขั้ น 16,720 บาท ซึ่ ง เป น ขั้ น ที่ เ ที ย บได ต รงกั น กั บ
ขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ ทายกฎ ก.ค.ศ. นี้
บาท
16,480
16,110
15,780
15,410
ฯลฯ
คศ. 1

บาท
16,720
16,280
15,840
15,410
ฯลฯ
คศ. 2
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(6) ได รั บ ปริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รการศึ ก ษาหรื อ วิ ช าชี พ ซึ่ ง ก.ค.ศ. รั บ รอง
และกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับและขั้นใด ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นนั้น
คําอธิบาย
ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณ วุ ฒิ อย า งอื่ น เพื่ อประโยชน ใ นการบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น ขา ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และเมื่อผูใดไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดเงินเดือน
ที่ควรไดรับไวในอันดับและขั้นใด ใหผูนั้นไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นนั้น ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ตัวอยางที่ 1
นาง ฐ. คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดให
ไดรับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ขั้น 7,940 บาท (ขั้นต่ําของอันดับครูผูชวย คือ ขั้น 8,700 บาท) เมื่อไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย จะไดรับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ขั้น 7,940 บาท
ตัวอยางที่ 2
นาย ฑ. คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับครูผูชวย ขั้น 9,700 บาท (ขั้นต่ําของอันดับครูผูชวย คือ ขั้น 8,700 บาท) เมื่อไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวยจะไดรับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ขั้น 9,700 บาท
ตัวอยางที่ 3
นาย ฒ. คุณวุฒิปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดใหไดรับ
เงิน เดื อนในอัน ดั บครู ผูชว ย ขั้น 13,110 บาท (ขั้น ต่ํ าของอัน ดั บครู ผูชวย คือ ขั้น 8,700 บาท) เมื่อได รั บ
การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย จะไดรับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ขั้น 13,110 บาท
(7) ไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือ วิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้ น
ซึ่ง ก.ค.ศ. รับ รองหลังจากบรรจุแ ละแตง ตั้ง และกําหนดอัตราเงิ น เดือนหรือ คาตอบแทนที่ ควรไดรับ
ในอั น ดั บ และขั้ น ใด ให ผู มี อํา นาจตามมาตรา 53 หรื อ ผู ซึ่ง ไดรั บ มอบหมายสั่ง ให ไ ดรั บ เงิ น เดือ นหรื อ
คาตอบแทนในอันดับและขั้นที่ ก.ค.ศ. กําหนด
คําอธิบาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษา
หรื อวิชาชีพเพิ่มขึ้น หรื อสูงขึ้น ซึ่งเปน คุณ วุ ฒิที่ ก.ค.ศ. รั บรอง ภายหลังจากได รั บการบรรจุ และแต งตั้ ง
เปนขาราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติร ะเบีย บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสั่งใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับและขั้นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
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ตัวอยางที่ 1
นาย ณ. คุณ วุฒิ ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ไดรั บการบรรจุ และแตงตั้ ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย รับเงินเดือนอันดับครูผูชวย ขั้น 7,940 บาท
ตอมาได สําเร็ จการศึก ษาระดับปริ ญ ญาโท ครุ ศาสตรมหาบัณ ฑิต ซึ่งคุณ วุฒิ ดังกลาวเปนคุณวุ ฒิ ที่ ก.ค.ศ.
รั บรอง และกําหนดใหไ ด รั บเงิน เดื อน ขั้น 9,700 บาท ดั งนั้ น ผูมีอํ านาจตามมาตรา 53 หรื อผูซึ่ งได รั บ
มอบหมาย จึ ง ต อ งสั่ ง ให นาย ณ.ได รั บ เงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ จากขั้ น 7,940 บาท เป น ขั้ น 9,700 บาท
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ตัวอยางที่ 2
นาย ด. คุณวุ ฒิปริ ญญาตรี วิ ทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูต ร 4 ป ไดรับการบรรจุ และแตงตั้ ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย รับเงินเดือนอันดับครูผูชวย ขั้น 7,940 บาท
ตอมาได สําเร็จการศึกษาประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิต วิชาชีพ ซึ่งคุณวุฒิ ดังกลาวเปนคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รั บรอง และ
กําหนดใหได รั บเงินเดื อน 8,700 บาท ดั ง นั้ น ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 หรื อผู ซึ่งได รั บมอบหมาย จึ งต อง
สั่งให นาย ด. ไดรับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ขั้น 8,700 บาท ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ขอ 2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด เมื่อไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนของตําแหน งและวิทยฐานะในอันดับ คศ. 3 และ คศ. 4 ใหผู นั้นไดรับเงิน เดือนในอันดับ ที่สูงขึ้ น
ในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ กษาจะไดรับ เมื่อ ไดรับ การบรรจุและแตง ตั้ง ให ดํารงตําแหน งและวิท ยฐานะสูง ขึ้ น
ทายกฎ ก.ค.ศ. นี้
คําอธิบาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของ
ตําแหนงและวิทยฐานะ (เต็มขั้น) ในอันดับ คศ. 3 และคศ. 4 อยูกอนวันที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหสั่งใหผูนั้นไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตาราง
เทียบขั้นเงินเดือนฯ ทายกฎ ก.ค.ศ.นี้ โดยใหผูนั้ นไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่มีเงินเดือน (เม็ดเงิน)
ตรงกันหรื อเทากัน ในกรณีที่ไมมีขั้น เงินเดือน(เม็ด เงิน ) ตรงกัน กับขั้น เงินเดื อนที่ไดรับอยู เดิ ม ก็ใ หไดรั บ
เงินเดือนในขั้นใกลเคียงที่สูงกวา เชน ผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. 3 (ขั้น 47,450 บาท) ใหผูนั้นไดรับ
เงิ นเดื อนในอั น ดั บ คศ. 4 ขั้ น 47,450 บาท ซึ่ งเป นการให ได รั บเงิ น เดื อนในอั ตราเดี ยวกั น หรื อผู ได รั บ
เงิ นเดือนถึ งขั้ นสูงของอันดับ คศ. 4 (ขั้ น 50,550 บาท) ใหผู นั้ นได รั บเงินเดื อนในอั นดั บ คศ. 5 ขั้ น 51,590 บาท
ซึ่งเปนขั้นใกลเคียงที่สูงกวาขั้นเงินเดือนเดิม
สําหรับการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดื อนในครั้ งนั้น ใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว าดว ยการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
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ตัวอยางที่ 1
นาย ต. ตํ าแหนงครู วิ ทยฐานะครู ชํานาญการพิเศษ รั บเงินเดื อนอันดั บ คศ. 3 ขั้น 47,450 บาท
ซึ่ งเป น เงิ น เดื อนขั้ น สู งสุ ดของอั นดั บ คศ. 3 (เต็ มขั้ น )อยู ก อนการพิ จ ารณาเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อน ให น าย ต.
ได รั บเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 ในขั้นที่ เทียบได ตรงกันกับขั้นเงินเดื อนในอันดั บเดิ ม คื อ ขั้ น 47,450 บาท
ตามกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม แลวแตกรณี
ตัวอยางที่ 2
นาย ถ. ตํ าแหนงศึกษานิ เทศก วิ ทยฐานะศึ กษานิ เทศก เชี่ยวชาญ รั บเงินเดือนอั นดับ คศ. 4
ขั้ น 50,550 บาท ซึ่ ง เป น ขั้ น สู ง สุ ด ของอั น ดั บ คศ. 4 (เต็ ม ขั้ น ) อยู ก อนการพิ จารณาเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อน
แตเนื่องจากอัตราเงินเดือนขั้น 50,550 บาท ไมมีกําหนดไวในอันดับ คศ. 5 มีเฉพาะอัตราเงินเดือนขั้น 51,590 บาท
ซึ่งเปนขั้นใกลเคียงที่สูงกวา ให นาย ถ. ไดรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 5 ในขั้นใกลเคียงที่สูงกวาขั้นเงินเดือนเดิม
คือ ขั้น 51,590 บาท ตามตารางแนบทายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม แลวแตกรณี
หมายเหตุ คําอธิบายในขอ 2 นี้อยูระหวางการนําเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เพื่อไมใหเกิดปญหา
ในการดํ า เนิ น การ จึ ง ให ดํ าเนิ น การตามคํ า อธิ บายนี้ ไ ปพลางก อ น หากผลการวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนประการใด จะแจงใหทราบและถือปฏิบัติตอไป

ในกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ
คศ. 3 หรือ อัน ดับ คศ. 4 ตามวรรคหนึ่ ง ผู ใ ดตอ งพน จากราชการเพราะเหตุเ กษีย ณอายุ ให ผู นั้ น ไดรับ
เงิ น เดือ นในอัน ดับ สูง ขึ้ น ดัง กลาวในวัน ที่ 30 กัน ยายนของป สุด ท ายกอ นที่ จะพน จากราชการเพราะเหตุ
เกษียณอายุ

คําอธิบาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับคศ.3 หรือ
คศ.4 (เต็มขั้น) แลวแตกรณีในวันที่ 1 เมษายน ของปที่จะเกษียณอายุราชการ ใหผูนั้นไดรับเงินเดือนในอันดับ
สูงขึ้นในวันที่ 30 กันยายน ของปที่จะเกษียณอายุราชการโดยใหถือปฎิบัติตามขอ 2
ทั้งนี้ ยกเวนผูที่ไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
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ตัวอยางที่ 1
นาย ท. ตํ าแหน งครู วิ ทยฐานะครู ชํานาญการพิเศษ รั บเงินเดื อนอันดั บ คศ. 3 ขั้น 47,450 บาท
ซึ่ ง เป น เงิ น เดื อนขั้ นสู งสุ ดของอั นดั บ คศ. 3 (เต็ ม ขั้ น) อยู ก อนการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ นเงิ นเดื อน
ในปที่จะเกษียณอายุราชการ ใหนาย ท. ไดรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 ในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือน
ในอันดับเดิม คือ ขั้น 47,450 บาท ตามกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ ในวันที่ 30 กันยายน ของปที่จะเกษียณอายุราชการ
ตัวอยางที่ 2
นาย ธ. ตํ าแหนงศึกษานิ เทศก วิ ทยฐานะศึกษานิ เทศกเชี่ยวชาญ รั บเงินเดือนอันดั บ คศ. 4
ขั้ น 50,550 บาท ซึ่ ง เป น ขั้ น สู ง สุ ด ของอั น ดั บ คศ. 4 (เต็ ม ขั้ น ) อยู ก อนการพิ จารณาเลื่ อนขั้ นเงิ น เดื อน
ในปที่จะเกษียณอายุราชการ แตเนื่องจากอัตราเงินเดือนขั้น 50,550 บาท ไมมีกําหนดไว ในอันดับ คศ. 5 มีเฉพาะ
อัตราเงินเดือนขั้น 51,590 บาท ซึ่งเปนขั้นใกลเคียงที่สูงกวา ให นาย ธ. ไดรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 5 ในขั้น
ใกลเคียงที่สูงกวาขั้นเงินเดือนเดิม คือ ขั้น 51,590 บาท ตามตารางแนบทายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในวันที่ 30 กันยายน
ของปที่จะเกษียณอายุราชการ
ข อ 3 ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดไดรั บ แตง ตั้ ง ให ดํ ารงตํา แหน ง และ
วิทยฐานะใด ถาไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะ
นั้นอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู
คําอธิบาย
กรณี ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษาผูใ ดได รั บเงิน เดื อนถึงขั้นสูงสุด ของอัน ดั บ
(เต็มขั้น) และไดรับเงินเดือนในขั้นที่เทียบได ตรงกับขั้นเงินเดือนอันดั บเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ
ไปแลว เมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและวิทยฐานะใหมก็ใหไดรับเงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู
ตัวอยาง
นาย น. ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยฐานะผู อํ า นวยการเชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ขั้น 57,940 บาท ตอมาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึก ษา ก็ใหไดรับเงินเดื อนในอัตราเทากับเงิน เดือนที่ไดรับอยู คือ ขั้น 57,940 บาท (ซึ่งเปน
เงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับ คศ. 4)
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ขอ 4 ในกรณีการเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอนมาเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถาอัตราเงิน เดือ นที่ ไดรับ ไมมีกําหนดไวในบัญ ชีอัตราเงิ น เดือ นข าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ ก ษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหไดรับในอัตราใกลเคียงที่สูงกวา
คําอธิบาย
พนั ก งานสว นทองถิ่ น ตามกฎหมายว า ด ว ยระเบีย บบริ ห ารงานบุค คลสว นทองถิ่ น ที่มิใ ช
พนัก งานวิ สามัญ และขาราชการอื่นที่มิใ ชขาราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษาตามพระราชบัญ ญัติ นี้
และมิใชขาราชการการเมือง ที่เปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอนมาเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถาอั ต ราเงิน เดื อนที่ ผูนั้ น ได รั บอยู เดิ มไมมี กํา หนดไว ใ นบัญ ชีอั ต ราเงิน เดื อ นข าราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญ าตประกอบวิ ชาชีพ ตามกฎหมายว าดว ยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํ า
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหไดรับเงินเดือนในอัตราใกลเคียงที่สูงกวา
ตัวอยางที่ 1 (กรณีการโอน)
จาสิบตรี บ. ขาราชการทหาร รับเงินเดื อนระดับ ป. 2 (ชั้นประทวน) อัตรา 15,520 บาท
โอนมาบรรจุ แ ละแต งตั้ งเปน ขาราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา ตํ าแหน งครู ผูช ว ย แต เนื่ อ งจาก
ขั้น 15,520 บาท ที่จาสิบตรี บ. ไดรับอยูเดิม ไมมีกําหนดไวในบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น จึงให จาสิบตรี บ. ไดรับเงินเดือนขั้น15,780 บาท ซึ่งเปนอัตรา
ใกลเคียงที่สูงกวา ขั้น 15,520 บาท
ตัวอยางที่ 2 (กรณีการยาย)
นาย พ. ขาราชการพลเรือนสามัญ ตํ าแหน งนัก ทรั พยากรบุค คล ระดั บปฏิบัติ ก าร สังกัด
สํานั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน รั บเงิน เดื อน 20,130 บาท ย ายมาบรรจุ และแต งตั้ งเป น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 แตเนื่องจากอัตราเงินเดือน
20,130 บาท ที่น าย พ. ได รั บ อยู เดิ ม ไม มีกําหนดไว ใ นบัญ ชีอั ต ราเงิ น เดื อนขาราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญ าตประกอบวิ ชาชีพ ตามกฎหมายว าดว ยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํ า
ตําแหน งขาราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา ดังนั้ น จึ งให นาย พ. ได รับเงิน เดือนขั้น 20,180 บาท
ซึ่งเปนอัตราใกลเคียงที่สูงกวาเงินเดือน 20,130 บาท
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ขอ 5 การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. (3) (4) (5) และ (6) และตามมาตรา 38 ค. (2)
ใหนํากฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา
และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของแลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
คําอธิบาย
การให ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว า หรื อต่ํ า กว า ขั้ น ต่ํ า หรื อ สู งกว า ขั้น สู ง ของอั น ดั บ สํา หรั บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตํ าแหน งตามมาตรา 38 ก. (3) (4) (5) และ (6) และตามมาตรา 38 ค. (2)
ใหเปนไปตามนี้
1. การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตํ าแหนงตามมาตรา 38 ก. (3) ตําแหนง
อาจารย (4) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (5) ตําแหนงรองศาสตราจารย และ(6) ตําแหนงศาสตราจารย
ไดรั บเงินเดือนสูงกว าหรื อต่ํ ากว าขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้น สูงของอันดั บ ใหนํากฎ ระเบีย บ หลักเกณฑและ
วิธีการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใชบังคับโดยอนุโลม
2. การใหขาราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษา ตํ าแหน งตามมาตรา 38 ค. (2) ได แก
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของขาราชการที่ ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปน
ตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญั ติ ระเบีย บขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ได รับเงินเดือนสูงกว าหรือต่ํ ากวาขั้นต่ํา หรือสูงกว าขั้นสูง
ของอัน ดั บ ใหนํ ากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิ ธีการตามกฎหมายว าด วยระเบียบข าราชการพลเรือนในสวน
ที่เกี่ยวของ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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