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กฎ  ก.ค.ศ. 

การจัดประเภทตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน   
และเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน 
และเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

หมวด  ๑ 
การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง 

 
 

ข้อ ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  มีสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเภทวิชาการ   
(๒) ประเภททั่วไป   
ข้อ ๓ ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ได้แก่  ตําแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการ  

ซ่ึง  ก.ค.ศ.  กําหนดว่า  ต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น  
โดยมีการจําแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก  หรือตําแหน่งอ่ืน 
ที่กําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๔ ตําแหน่งประเภทวิชาการ  มีส่ีระดบั  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับปฏิบัติการ  ได้แก่  ตําแหน่ง สําหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  โดยใช้ความรู้ 

และความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ  แนะนํา  และตรวจสอบ 
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(๒) ระดับชํานาญการ  ได้แก่  ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  
ความสามารถ  ประสบการณ์  และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ 
หรือแก้ปัญหาที่ยาก 

(๓) ระดับชํานาญการพิเศษ  ได้แก่  ตําแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  

ประสบการณ์  และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
 (ข) ตําแหน่งสําหรับหัวหน้างาน  ซ่ึงต้องกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ  
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 

(๔) ระดับเชี่ยวชาญ  ได้แก่  ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องดําเนินการศึกษา  วิจัย  และ 
ส่ังสมความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ  เพื่อให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้  และให้คําปรึกษา  
แนะนํา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือเผยแพร่ความรู้ในระดับกระทรวง 
หรือกรม  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  
ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก  และมีผลกระทบในวงกว้าง 

 (ข) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง  หรือกรม  
โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความเช่ียวชาญในทางวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก  และมีผลกระทบในวงกว้าง 

ข้อ ๕ ตําแหน่งประเภททั่วไป  ได้แก่  ตําแหน่งซ่ึงมิใช่ตําแหน่งประเภทวิชาการ  แต่เป็น
ตําแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่เน้นการใช้ทักษะ  และฝีมือในการปฏิบัติงาน  โดยมีการจําแนก 
ตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก  และในกรณีที่เห็นสมควร  ก.ค.ศ.   
จะกําหนดว่าตําแหน่งใดต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น
ด้วยก็ได้  หรือตําแหน่งอ่ืนที่กําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภททั่วไปตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๖ ตําแหน่งประเภททั่วไป  มีสามระดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับปฏิบัติงาน  ได้แก่  ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซ่ึงปฏิบัติงานตาม

แนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  และตรวจสอบ 
(๒) ระดับชํานาญงาน  ได้แก่  ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  

ความสามารถ  ประสบการณ์  และความชํานาญงาน  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงาน 
ที่ค่อนข้างยาก 

(๓) ระดับอาวุโส  ได้แก่  ตําแหน่งสําหรับหัวหน้างาน  ซ่ึงต้องกํากับ  แนะนํา  และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความชํานาญงาน
ค่อนข้างสูง  มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงาน 
ที่ค่อนข้างยากมาก 
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ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร  ให้  ก.ค.ศ.  มีอํานาจกําหนดให้
ตําแหน่งอ่ืนใดนอกจากที่กําหนดไว้แล้วในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  เป็นตําแหน่งประเภทใดและระดับใดตาม 
กฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ก็ได้ 

ข้อ ๘ การปฏิบัติงานใดที่จะเป็นการปฏิบัติ งานที่ มี ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และคุณภาพของงานสูง  หรือต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความชํานาญงาน 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน  หรือต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา  หรือมีผลกระทบของงาน  ในระดับใด  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

หมวด  ๒ 
การให้ได้รับเงินเดือน 

 
 

ข้อ ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด  สายงานใด  และระดับใด   
ให้ได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งประเภท  สายงาน  และระดับนั้นในขั้นต่ําของระดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน่งประเภท  สายงาน  และระดับ  ที่ได้รับแต่งตั้งตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซ่ึง  ก .ค .ศ.   รับรองว่าปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  และ  ก.ค.ศ.  กําหนดเงินเดือน 
ที่ควรได้รับในตําแหน่งประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตรานั้นไว้แล้ว  ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตาม
ตําแหน่งประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตราตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

(๒) ผู้มีประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  และ  ก.ค.ศ.  กําหนด
เงินเดือนที่ควรได้รับในตําแหน่งประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตรานั้นไว้แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนตาม
ตําแหน่งประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตราตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

(๓) ผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น  ซ่ึง  ก.ค.ศ.  รับรองว่า
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ที่ได้รับแต่งตั้ง  และ  ก.ค.ศ.  กําหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตําแหน่งประเภท  สายงาน  ระดับ  และ
อัตรานั้นไว้แล้ว  ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งอาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งประเภท  สายงาน  
ระดับ  และอัตราที่  ก.ค.ศ.  กําหนดตาม  (๑)  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรืออนุปริญญาหลักสูตรสามปี   
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. )  หรือเทียบเท่า  จะต้องดํารงตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
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 (ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดํารงตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 (ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดํารงตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 (ง) ผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเป็นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.  กําหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้คัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  ปรับให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้  ต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

(๔) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท  สายงาน  และระดับที่  ก.ค.ศ.  
กําหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับหลังผ่านการทดลองปฏิบัติราชการไว้แล้ว   
ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และอัตราที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

(๕) ภายใต้บังคับข้อ  ๑๓  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดิมหรือต่างประเภท
ในระดับใด  ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม  เว้นแต่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับใด
แต่เงินเดือนเดิมต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับนั้น  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ําของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง 

(๖) ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  
หรือเชี่ยวชาญ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนดตามมาตรา  ๕๑  ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่า 
ค่าก่ึงกลางของเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของระดับที่ได้รับแต่งตั้งในอัตราที่  ก.ค.ศ.  หรือผู้ที่  ก.ค.ศ.  มอบหมาย 
จะพิจารณากําหนด 

ขอ้ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  และตําแหน่งประเภท  สายงาน   
และระดับอ่ืนที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ให้ได้รับเงินเดือน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน  ๓๗,๘๓๐  บาท   
เว้นแต่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งในสายงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานตําแหน่ง  ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา  ๓๗,๘๓๐  บาท  อยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่ 

(๒)  ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท  สายงาน  และระดับอ่ืนที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ให้ได้รับเงินเดือน 
ในอัตราที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  ผู้ใด  ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ตามมาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  
มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๖  หรือมาตรา  ๖๗  ให้ได้รับเงินเดือน
ในอัตราที่  ก.ค.ศ.  กําหนด   

ข้อ ๑๒ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา  ๓๘  ค .   (๒ )  ซ่ึง  ก .ค .ศ .  กําหนดชื่อตําแหน่ง  ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ   
และคุณภาพและความยุ่งยากของงานเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ  หากระดับตําแหน่งและ 
การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญเปล่ียนแปลงไป  ให้ถือว่าเป็นการกําหนดระดับตําแหน่ง 
และการให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ  ในประเภทและสายงานเดียวกันด้วย 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่อัตราเงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวยังมีผลใช้บังคับ  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทใด  สายงานใด  และระดับใด  ถ้าเงินเดือนที่ได้รับต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง  ให้ได้รับ
เงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมและไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําชั่วคราว 

ข้อ ๑๔ กรณีอ่ืนนอกจากที่ได้กําหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ให้เสนอ  ก.ค.ศ.  พิจารณาอนุมัติ
เป็นราย ๆ  ไป 

หมวด  ๓ 
การให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

 
 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   
ตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  อาจได้รับเงินประจําตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท  สายงาน  และระดับตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  
และปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งดังกล่าว  ให้มีสิทธิได้รบัเงินประจําตําแหน่ง 

(๒) ผู้ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใด  หากได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนและมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลัก
ของตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่  ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตั้ งแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลัก 
ของตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่  เว้นแต่ในกรณีที่ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการและได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่มีลักษณะเป็นงานวิชาชีพหรืองานเช่ียวชาญเฉพาะด้านเหมือนหน้าที่หลักของตําแหน่ง 
ที่ตนดํารงอยู่เดิม  ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดิมของตําแหน่งต่อไป 

(๓) ผู้ได้รับแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งที่ ได้รับเงินประจําตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลัก 
ของตําแหน่งนั้นไม่เต็มเดือนในเดือนใด  ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับเดือนนั้นตามส่วนจํานวน 
วันที่ได้ดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งดังกล่าว 

(๔) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งและได้ปฏิบัติหน้าที่หลัก
ของตําแหน่งนั้นเกินหนึ่งตําแหน่ง  ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียว 

(๕) ผู้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง  และได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ประเภทเดียวกันที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง  และได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในตําแหน่งที่ตนไปปฏิบัติหน้าที่  
ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามอัตราเดิมของตนต่อไป 

ข้อ ๑๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานตามบัญชีกําหนดสายงาน 
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งท้ายกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ในตําแหน่งประเภทใดและระดับใด  ให้ได้รับ 
เงินประจําตําแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการที่มีประสบการณ์  ทักษะ  และสมรรถนะ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา  ๓,๕๐๐  บาท 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

(๒) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา  
๕,๖๐๐  บาท 

(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา  ๙,๙๐๐  บาท 
ข้อ ๑๗ กรณีอ่ืนนอกจากที่ได้กําหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ให้เสนอ  ก.ค.ศ.  พิจารณาอนุมัติ

เป็นราย ๆ  ไป 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 



 
 
 
 

บัญชีกําหนดสายงานทีม่ีสทิธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

ท้ายกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน 
และเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพเิศษ ได้แก ่

๑. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
๒. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร ์

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ได้แก่ 

๑. สายงานนิติการ 

๒. สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๓. สายงานวิชาการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดประเภท
ตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน  และเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัด
ประเภทตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน  และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี 


