
สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. 
 คร้ังท่ี 7/2558 วันท่ี 25  มิถุนายน 2558

 

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ เปิดเผยผลการประชุม

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2558 เม่ือวันพฤหัสบดี

ที่ 25 มิถุนายน 2558 ในส่วนของการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา คือ การปรับเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) หลักเกณฑ์และวิธีการ

ฯ นิติกรให้ได้รับเงินเพิ่ม พ.ต.ก. และการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ 

● เห็นชอบการปรับ/เลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ท่ีประชุมเห็นชอบการปรับเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  โดยให้น า

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558  เกี่ยวกับการปรับเงินเดือนเข้าสู่

บัญชีเงินเดือนข้ันต่ าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการผู้ด ารง

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับ

ปฏิบัติงานและระดับช านาญการ ในอัตราร้อยละ  4 และการก าหนดฐานในการค านวณและ          

ช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งใหม่ของ ก.พ.                 

มาใช้ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม 

ทั้ งนี้  ตั้ งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2557 - 

31 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป 

 



● เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่ม พ.ต.ก. 

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า จากการท่ีมีข้าราชการประเภทอื่นโอน/ย้ายมาด ารง

ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในต าแหน่งนิติกร และเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับ

ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ตามกฎหมายระเบียบอื่น แต่ในปัจจุบันไม่สามารถรับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ี

มีเหตุพิเศษดังกล่าวต่อเน่ืองจากเดิมได้ เน่ืองจากหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา

อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับ พ.ต.ก.ไม่ได้มีการก าหนดไว้ว่าให้ได้รับต่อเน่ืองได้ 

ท่ีประชุมจึงได้เห็นชอบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจาก

ข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย 

ระเบียบอ่ืน ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.

ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. 

2553 โดยมหีลักการ ดังน้ี 

1) มาตรฐานการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ในหน่วยงานเดิม ของผู้ขอรับ พ.ต.ก. จะต้องเทียบเคียงได้

กับมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ตามระเบียบของ ก.ค.ศ. 

2) เกิดความคุ้มค่า มีความสมประโยชน์สอดคล้องกับงานด้านกฎหมายท่ีผู้ขอรับเงิน พ.ต.ก. ต้อ ง

ปฏิบัติในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 

3) ยึดหลักการกระจายอ านาจให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง เป็นผู้

พิจารณา หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาเป็นประการใดแล้ว 

ให้เป็นท่ีสุด 

 



 

4) ให้มีกระบวนการคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติและการปฏิบัติงานด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

5) กรณีการโอน หรือย้าย เกิดข้ึนก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์และวิธีการน้ีจะมีผลบังคับใช้ ให้ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการเสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นกรณีเฉพาะราย 

 

 ● เห็นชอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ 

สืบเน่ืองจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  ในต าแหน่ง

ที่ว่าง 760 อัตราใน 168เขต ซึ่งการรับสมัครพบว่า มีผู้มาสมัครจ านวน 671 คนใน 145 เขต ซึ่งการ

ให้ส่วนราชการด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด จะท า

ให้เกิดความไม่คุ้มค่าในเรื่องงบประมาณและมีความเสี่ยงในการจัดส่งข้อสอบ 

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้

ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  โดยให้ส่วนราชการก าหนดโครงสร้างการออก

ข้อสอบส าหรับการคัดเลือกในครั้งน้ี โดยมีตารางสอบคัดเลือกก าหนดไว้ดังน้ี 

- วันท่ี 4 กรกฎาคม 2558 ภาค ก ความรู้ทั่วไปและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- วันท่ี 5 กรกฎาคม 2558 ภาค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

- วันท่ี 22 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2558 ภาค ค ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- วันท่ี 6 กรกฎาคม 2558 ภาค ค สอบสัมภาษณ์ 
 

 



ดรุวรรณ บุญมาก - นวรัตน์ รามสูต 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน 

เอมพร  น้อยจินดา   :   ภาพ 
 


