
การบริหารงานบุคคล 
ของบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
www.otepc.go.th 



ความเคลื่อนไหวของการบริหารงานบุคคลของ
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
 ๑. การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ  
 ๒. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
 ๓. การได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่ง 
 ๔. การตรวจสอบการจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๕. ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง  
     การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่ง  

 



๑. การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับช านาญการพิเศษ  

หลักเกณฑ์เหมือนเดิมมีการปรับปรุงในส่วนของคณะกรรมการ
ประเมินค่างาน   โดยประกอบด้วย 

 ๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. ที่ กศจ. มอบหมายเป็นประธาน 

 ๒. ผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. เป็นกรรมการ 

 ๓. รองผอ.เขตที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ คน เป็นกรรมการ 

     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ 
 

 (ปรับตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ ว๑๓ ลงวันที่ ๓ ต.ค. ๕๙) 



องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ก าหนดไว้ 4 ด้าน คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้  

1. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (30 คะแนน) 

2. ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน) 

3. การก ากับตรวจสอบ (20 คะแนน) 

4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน ต้องมีผลการประเมินของกรรมการ 

แตล่ะคน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

 



 สาระส าคัญ 

   ๑. มีองค์ประกอบการประเมิน  ๔ ด้าน ๑๐๐ คะแนน 

   ๒. เกณฑ์ผ่าน ๘๐(กรรมการแต่ละคน) 

   ๓. ถ้าไม่ผ่านจะขอใหม่ได้เมื่อปริมาณงาน คุณภาพ  
       ความยุงยากของงานเปลี่ยนแปลงไปในระดับสูงขึ้น 
       อย่างชัดเจน ทั้งน้ีไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับจากที ่กศจ.  
       มีมติไม่อนุมัต ิ



๒. การสรรหา  บรรจุ และแต่งตั้ง 
๒.๑  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๔  ลงวันที่ ๗ มิ.ย.๕๙ 

สาระส าคัญ  กศจ. มีต าแหน่งว่างและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งว่าง 
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งหากประสงค์จะน ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง 
ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ด าเนินการได้ตามล าดับดังนี้ 

    ๑. บัญชี ๓๘ ค.(๒)  ของ กศจ. 

    ๒. บัญชี ๓๘ ค.(๒)  ของ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

    ๓. บัญชี ๓๘ ค.(๒)  ของ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

    ๔.  บัญชีข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการต้นสังกัด 

    ๕.  บัญชีข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการอื่น 



๒. การสรรหา  บรรจุ และแต่งตั้ง (ต่อ) 
  ๒.๒ หลักเกณฑ์และ วิธีการ คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
       ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ 
       ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสพฐ  
       (ว๑๑/ ๒๕๕๙ ลว ๙ กันยายน ๒๕๕๙) 

     สาระส าคัญ 
      ๑. การด าเนินการ  
          ๑.๑ ให้สพฐ ก าหนด วัน เวลา ในการคัดเลือก 
          ๑.๒ ให้ กศจ. เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ออกข้อสอบทั้ง ๓ ภาค 



๒. ต าแหน่งที่ใช้คัดเลือก 

      ๒.๑ เป็นต าแหน่งว่างมีอัตราเงินเดือน ในสพท. /สถานศึกษา  
            ตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

      ๒.๒ ให้ กศจ. พิจารณาใช้ต าแหน่งตามความเหมาะสม 

สาระส าคัญ (ต่อ) 



ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง/ระดับ 
หมาย
เหตุ 

อ 1 นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ  (ผู้อ านวยการกลุ่ม) 
อ 2 นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
อ 3 นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
อ 4 นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
อ 5 นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

อ 6 นักประชาสัมพันธ์ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
อ 7 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
อ 8 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
อ 9 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

 อ 10 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

กลุ่มอ านวยการ (10 ต าแหน่ง) 



๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

๑. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
   บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสพท. หรือ  
   สถานศึกษา สังกัด สพฐ 

๒. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่ง  
    นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 

๓. ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าข้ันต่ าของ 
    ระดับปฏิบัติการ 



๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

    สมัครได้จังหวัดเดียว  ต าแหน่งเดียว 
 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 

   ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 



๖. การบรรจุและแต่งต้ัง 
๖.๑ บรรจุในต าแหน่งว่างมีอัตราเงินเดือน 

๖.๒ บรรจุเรียงตามล าดับ ครบตามต าแหน่งว่างที่ประกาศ  
      ไม่มีการข้ึนบัญชี 

๖.๓ ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมไม่สูงกว่าขั้นสูงของ 
      ระดับปฏิบัติการ 

๖.๔ มีผลไม่ก่อนวันออกค าสั่งบรรจุ แต่งตั้ง 



๓. การได้รับเงนิเดอืนสูงกว่าขัน้สูงของต าแหน่ง 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทและระดับใดได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือน 

ขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนข้ันต่ าข้ันสูงเมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วให้ได้รับ
เงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละประเภทต าแหน่ง  

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ให้ได้รับเงินเดือน 
ในต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ให้ได้รับเงินเดือน 
ไม่เกิน ๖๔,๓๔๐ บาท เว้นแต่ ผู้นั้นด ารงต าแหน่งในสายงานที่ 
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  
กรณทีี่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา ๖๔,๓๔๐ บาท อยู่แล้ว  
ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่) (สูงสุด ชช ๖๒,๗๖๐) 

 



๓. การได้รับเงินเดอืนสูงกว่าขัน้สูงของต าแหน่ง(ตอ่) 
ข้าราชการพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่าง

ประเภท ต่างสายงาน หรือต่างระดับ และเงินเดือนที่ได้รับอยู่ 
สูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงสุดส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับ
เงินเดือนในอัตราเท่าเดิมตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

กรณีได้รับเงินเดือนถึงอัตราขั้นสูงสุดแล้วให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 

ผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษแล้วให้น าค่าตอบแทนพิเศษมารวมกับ
เงินเดือนและให้ได้รับอัตราเงินเดือนใหม่ตั้งแต่หลักเกณฑ์นี้ 
มีผลใช้บังคับ 



๔. การตรวจสอบการจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก าลัง 
    ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

   -  ๑๐๐ ต าแหน่ง/ราย 

   -  ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 



๕. ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง  
    ระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน  
    และเงินประจ าต าแหน่ง  

 - ยืนยันร่าง 
 - เพิ่มต าแหน่งประเภทอ านวยการ โดยก าหนดให้มี ๒ ระดับ คือ 
ระดับอ านวยการต้น 
       ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา ๕,๖๐๐  
ระดับอ านวยการสูง    
       ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา ๑๐,๐๐๐  





สวัสดี 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 


