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การบริหารงานบุคคล
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

ของ 
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา

การบรรจุและแตงตัง้ การโอน การยาย การเลื่อนตําแหนง 
การบรรจุกลับเขารับราชการ การตัดโอนตาํแหนงและ

อัตราเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดอืน

ประกอบด้วย



(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556)

มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2)

ตําแหนง
ประเภททั่วไป

ตําแหนง
ประเภททั่วไป



ตาํแหน่งประเภทวชิาการ

กลุมที่ 1

1. นักทรัพยากรบุคคล

2. นักจัดการงานทั่วไป

3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน

4. นักวิชาการศึกษา

5. นักประชาสัมพันธ

กลุมที่ 2

1. นักวิชาการเงินและบัญชี

2. นักวิชาการพัสดุ

3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กลุมที่ 3

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร

**** จัดกลุมตําแหนงฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ ว 14 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2552



กลุมที่ 4

1. นิติกร กลุมที่ 5

1. บรรณารักษ กลุมที่ 6

1. พยาบาลวิชาชีพ

**** จัดกลุมตําแหนงฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ ว 14 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2552

ตาํแหน่งประเภทวชิาการ (ต่อ)



กลุมที่ 1

1. เจาพนักงานธุรการ

2. เจาพนักงานการเงินและบัญชี

3. เจาพนักงานพัสดุ

4. เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา

5. เจาพนักงานหองสมุด

กลุมที่ 2

1. นายชางโยธา กลุมที่ 3

1. นายชางไฟฟา

**** จัดกลุมตําแหนงฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ ว 14 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2552

ตาํแหน่งประเภททัว่ไป 



ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี

ไดรับ ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบได
ในระดับเดียวกัน 
ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได

ระดับปฏิบัติการ

ประเภทวิชาการ



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ  

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / 
ป.ตรี        6 ป , ป.โท        4 ป, ป.เอก        2 ป  

และ

ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ระดับชํานาญการ

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ตอ)

ประเภทวิชาการ



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ   และ
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงมาแลว ดังตอไปน้ี

2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป
2.4 ตําแหนงอยางอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
และ

3.  ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นท่ีเก่ียวของตามท่ีสวนราชการ
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา  1 ป

ระดับชํานาญการพิเศษ

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ตอ)

ประเภทวิชาการ



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี
1. ไดรับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
2.  ไดรับวุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ป 
3.  ไดรับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป 
4. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได

ระดับปฏิบัติงาน

ประเภททั่วไป
 เจาพนักงานธรุการ

 เจาพนักงานการเงินและบัญชี

 เจาพนักงานพัสดุ

เชน



หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนระดับ

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไปและ

ตําแหนงประเภทวิชาการ

(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565)



ขอกําหนด
ในการเลื่อน
และแตงต้ัง

มีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง

ใหเลื่อนไดไมเกิน
หน่ึงระดับ 

ใหมีการประเมินบุคคล
ท่ีสะทอนใหเห็นวา

เหมาะสมกับตําแหนง

ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงต้ัง ดําเนินการ

แตงต้ังเมื่อผาน
การประเมิน



การเลื่อนระดับตําแหนงประเภทวิชาการ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตาํแหนง

ที่ กคศ. กําหนด (ว 8/2556)

มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 

หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน

ที่จะแตงตัง้



การเลือ่นและแตงตัง้
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง

มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
ตามคุณวุฒิของบุคคลไมนอยกวาระยะเวลาที่กําหนด โดยใหนับถึง
วันที่ย่ืนคําขอ ดังนี้  



อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับตําแหนงประเภทท่ัวไป

มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตาํแหนง

ที่ กคศ. กําหนด (ว 8/2556)



คุณสมบั ติ ไมตรงตามที่ กํ าหนดให เปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงไมครบ
ตามเงื่อนไข

การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรณี
เคยไดรับการยกเวนคุณสมบัติมาแลว

กระบวนการคัดเลือกไมถูกตอง

ปญหาท่ีพบจากการเลื่อนระดับตําแหนง



หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย 

และการโอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ

ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒)

(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวันที่  28 กันยายน 2560)



บุคลากร
ทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 

38 ค.(2)

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่
มิใชบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค. (2) 

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
/ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพรบ.ระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

สังกัดสวนราชการอื่น 

การ

เปลี่ยน

ตําแหนง

การยาย

การโอน

การเปลี่ยนตําแหนง/การยาย และการโอน



ขอกําหนด
ในการแตงตั้ง

จํานวนบุคลากร
ตองไมเกินกรอบ

อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด

มีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง

ตองเปนตําแหนงวางที่
มีอัตราเงินเดือน และ
มิใชเปนตําแหนงที่รอ

การเลิกหรือยุบ

ตองไมมีบัญชี
ผูสอบแขงขันได หรือ 
บัญชีผูไดรับคัดเลือก



ปญหาท่ีพบจากการยาย/เปลี่ยนตําแหนง

มีคุณวุฒิ ไมตรงตามที่ กํ าหนดให เปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

การยายตางกลุมตําแหนง
ระดับชํานาญการข้ึนไป
ไมไดประเมินบุคคลและผลงาน



หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่น

และขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒)

พนักงานสวน
ทองถิ่นและ

ขาราชการอื่น

ขาราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศกึษาอืน่
ตามมาตรา 38 ค.(2)

1. ประเภททั่วไป 

2. ประเภทวิชาการ

(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวันที่  28 กันยายน 2560)



ขอกําหนด
ในการโอน
และแตงตั้ง

ตองเปนตําแหนงวางที่มี
อัตราเงินเดือน และมิใชเปน
ตําแหนงที่รอการเลิกหรือยุบ

มีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหนง

ใหไดรับเงินเดือนเทา
เดิม /ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

กําหนด

ตองไดรับ
ความยินยอมจาก

ตนสังกัดเดิม

ตองไมมีบัญชี
ผูสอบแขงขันได 

หรือ
บัญชีผูไดรับ
คัดเลือก



คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 

คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐาน
ตําแหนงที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ตองไดรับการบรรจุและแตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภท
ตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงที่จะขอโอน โดยเปน
การสอบแขงขันที่เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปน
ผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับ
ตําแหนงปจจุบันกอนโอน

คุณสมบัติของผูขอโอน



ปัญหาทีพ่บจากการรบัโอน

คุณสมบัติ ไมตรงตามที่กําหนดไวให เปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และเงื่อนไข
อ่ืนๆ

ผูขอโอนไมไดเปนผูไดรับการบรรจุแตงตั้ง
จากผลการสอบแขงขัน

รับโอนตางกลุมระดับชํานาญการข้ึนไป
ไมไดประเมินบุคคลและผลงาน



การตัดโอนอัตราเงินเดือน

กรณีการตัดโอนอัตราเงินเดือนของตําแหนงท่ีวาง และตัดโอนอัตราเงินเดือนตามตัว

ไปเปนอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ี ก.ค.ศ. กําหนดขึ้นใหม สามารถดําเนินการ

ไดหากเปนการตัดโอนภายในสวนราชการเดียวกัน

ขอพึงระวัง เม่ือตัดโอนอัตราเงินเดือนไปกําหนดในตําแหนงอื่นแลว จะไมอาจตัดโอน

อัตราเงินเดือนจากตําแหนงอื่น ๆ มากําหนดเปนอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงวาง

ที่ไมมีอัตราเงินเดือนดังกลาวนั้น เนื่องจากเปนกรณีการฟนอัตราวางจะตองนําเสนอ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เ พ่ือขอทําความตกลงกับ

สํานักงบประมาณ 



การกําหนดตําแหนง

การกําหนดตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) จะตองกําหนดใหครอบคลุมคาตอบแทนเฉลีย่

ของประเภทและระดับตาํแหนง เชน

การกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ จะตองนําตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการพิเศษ ดวยกันมากําหนด ยกเวนตําแหนงท่ีไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ

ใหรวมเงินเพิ่มในการคํานวณคาตอบแทนเฉลี่ยดวย เชน

1) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิ เศษ สามารถนํามากําหนดในตําแหนง

นักจัดการงานท่ัวไป ระดับชํานาญการพิเศษ 

2) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ ไมสามารถนํามากําหนดในตําแหนงนิติกร

ระดับชํานาญการพิ เศษ เน่ืองจากเปนตําแหนงท่ีไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมี เหตุพิ เศษ

จึงไมครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ย



ขอบคณุ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

www.otepc.go.th


	การบริหารงานบุคคล�ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) �
	การบริหารงานบุคคล�ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) �ของ �อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา�
	(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556)
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	ปัญหาที่พบจากการเลื่อนระดับตำแหน่ง
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	ปัญหาที่พบจากการย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	คุณสมบัติของผู้ขอโอน
	ปัญหาที่พบจากการรับโอน
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

