
ท่ี นร ๑๐๐๘/ ว ๑๐      สํานักงาน ก.พ. 
        ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

        ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  กฎ ก.พ. ว%าด&วยการให&ข&าราชการพลเรือนสามัญได&รับเงินประจําตําแหน%ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรียน  (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด) 

สิ่งท่ีส%งมาด&วย กฎ ก.พ. ว%าด&วยการให&ข&าราชการพลเรือนสามัญได&รับเงินประจําตําแหน%ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ด&วย ก.พ. ได&ออกกฎ ก.พ. ว%าด&วยการให&ข&าราชการพลเรือนสามัญได&รับเงินประจําตําแหน%ง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  และได&ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล%ม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๔ ก  
วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แล&ว  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส%งมาด&วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต%อไป  ท้ังนี้ ได&แจ&งให&กรมและจังหวัดทราบด&วยแล&ว 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
 
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน%งและค%าตอบแทน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๖   
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

กฎ  ก.พ. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘   (๕ )  และมาตรา  ๕๐   วรรคสามและวรรคส่ี   

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบัญญัติบางประการ

เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  

มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกบัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ท้ายกฎ  ก.พ.  ว่าด้วย 

การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้บัญชีท้ายกฎ  ก.พ.  นี้แทน 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รองนายกรัฐมนตรี   
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 



 

 

บัญชกีําหนดสายงานที่มีสิทธิไดร้ับเงินประจําตําแหน่ง 
ท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รบัเงนิประจําตําแหน่ง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ได้แก่  
 ๑. สายงานบริหาร  
 ๒. สายงานบริหารการทูต  
 ๓. สายงานบริหารงานปกครอง  
 ๔. สายงานตรวจราชการกระทรวง  
 
ตําแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  ได้แก่ 
 ๑. สายงานบริหาร  
 ๒. สายงานบริหารการทูต  
 ๓. สายงานบริหารงานปกครอง  
 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง ได้แก่  
 ๑. สายงานอํานวยการ  
 ๒. สายงานอํานวยการเฉพาะด้าน  
 ๓. สายงานตรวจราชการกรม  
 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ได้แก่  
 ๑. สายงานอํานวยการ  
 ๒. สายงานอํานวยการเฉพาะด้าน  
 



๒ 

 

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวุฒ ิได้แก่  

๑. สายงานการข่าว  
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล  
๓. สายงานการผังเมือง  
๔. สายงานวิชาการศุลกากร  
๕. สายงานนิติการ  
๖. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา  
๗. สายงานโบราณคดี  
๘. สายงานนักพัฒนาระบบราชการ  
๙. สายงานวิเคราะห์งบประมาณ  
๑๐. สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๑. สายงานวิชาการส่งเสริมการลงทุน  
๑๒. สายงานวิชาการเกษตร  
๑๓. สายงานวิชาการขนส่ง  
๑๔. สายงานวิชาการคลัง  
๑๕. สายงานวิเคราะห์รัฐวิสาหกจิ  
๑๖. สายงานวิชาการบัญชี  
๑๗. สายงานวิชาการประมง  
๑๘. สายงานวิชาการป่าไม ้ 
๑๙. สายงานวิชาการพาณิชย์  
๒๐. สายงานวิชาการภาษ ี 
๒๑. สายงานวิชาการมาตรฐาน  
๒๒. สายงานวิชาการแรงงาน  
๒๓. สายงานวิชาการละครและดนตรี  
๒๔. สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
๒๕. สายงานวิชาการศึกษา  
๒๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ  
๒๗. สายงานวิชาการสรรพสามิต  
๒๘. สายงานวิชาการสรรพากร  
๒๙. สายงานวิชาการสาธารณสุข  
 
 
 
 



๓ 

 

๓๐. สายงานวิชาการอาหารและยา  
๓๑. สายงานวิทยาศาสตร์  
๓๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ  
๓๓. สายงานอักษรศาสตร ์ 
๓๔. สายงานประติมากรรม  
๓๕. สายงานทันตแพทย์  
๓๖. สายงานแพทย ์ 
๓๗. สายงานนายสัตวแพทย์  
๓๘. สายงานวิศวกรรมโยธา  
๓๙. สายงานสถาปัตยกรรม  
๔๐. สายงานวิศวกรรมชลประทาน  
๔๑. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  
๔๒. สายงานวิศวกรรมการเกษตร  
๔๓. สายงานวิชาการช่างศิลป์ 
๔๔. สายงานมัณฑนศิลป์ 
๔๕. สายงานจิตรกรรม 
๔๖. สายงานเภสัชกรรม 
๔๗. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเชี่ยวชาญ ได้แก่  

๑. สายงานการข่าว  
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล  
๓. สายงานการผังเมือง  
๔. สายงานวิเคราะห์ผังเมือง  
๕. สายงานสืบสวนสอบสวน  
๖. สายงานกีฏวิทยา  
๗. สายงานเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ  
๘. สายงานคุมประพฤติ  
๙. สายงานวิชาการปฏิรูปท่ีดิน  
๑๐. สายงานจิตวิทยา  
 
 
 
 
 



๔ 

 

๑๑. สายงานนักเดินเรือ  
๑๒. สายงานตรวจสอบบัญชี  
๑๓. สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน  
๑๔. สายงานวิชาการศุลกากร  
๑๕. สายงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย  
๑๖. สายงานนิติการ  
๑๗. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา  
๑๘. สายงานนิติวิทยาศาสตร์  
๑๙. สายงานโบราณคดี  
๒๐. สายงานภัณฑารักษ ์ 
๒๑. สายงานพัฒนาการกีฬา  
๒๒. สายงานพัฒนาการท่องเที่ยว  
๒๓. สายงานพัฒนาระบบราชการ  
๒๔. สายงานพัฒนาสังคม  
๒๕. สายงานภูมิสถาปัตยกรรม  
๒๖. สายงานวิเคราะห์งบประมาณ  
๒๗. สายงานวเิคราะห์นโยบายและแผน  
๒๘. สายงานประเมินราคาทรัพย์สิน  
๒๙. สายงานวิชาการอุตสาหกรรม  
๓๐. สายงานวิชาการส่งเสริมการลงทุน  
๓๑. สายงานวิเทศสัมพันธ์  
๓๒. สายงานวิชาการพลังงาน  
๓๓. สายงานเจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์  
๓๔. สายงานวิชาการกษาปณ ์ 
๓๕. สายงานวิชาการเกษตร  
๓๖. สายงานวิชาการขนส่ง  
๓๗. สายงานวิชาการคลัง  
๓๘. สายงานวิเคราะห์รัฐวิสาหกจิ  
๓๙. สายงานวิชาการเงินและบัญชี  
๔๐. สายงานวิชาการตรวจสอบบัญชี  
 
 
 
 
 



๕ 

 

๔๑. สายงานตรวจสอบภาษ ี 
๔๒. สายงานวิชาการทรัพยากรธรณ ี 
๔๓. สายงานวิชาการทัณฑวิทยา  
๔๔. สายงานวิชาการท่ีดิน  
๔๕. สายงานธรณีวิทยา  
๔๖. สายงานวิชาการบัญชี  
๔๗. สายงานประชาสัมพันธ์  
๔๘. สายงานวิชาการประมง  
๔๙. สายงานวิชาการป่าไม ้ 
๕๐. สายงานวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร  
๕๑. สายงานวิชาการพัฒนาชุมชน  
๕๒. สายงานวิชาการพาณิชย์  
๕๓. สายงานวิชาการภาษ ี 
๕๔. สายงานวิชาการมาตรฐาน  
๕๕. สายงานวิชาการยุติธรรม  
๕๖. สายงานวชิาการแรงงาน  
๕๗. สายงานวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
๕๘. สายงานวิชาการโรคพืช  
๕๙. สายงานวิชาการละครและดนตรี  
๖๐. สายงานวิชาการวัฒนธรรม  
๖๑. สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
๖๒. สายงานวิชาการศาสนา  
๖๓. สายงานวิชาการศึกษา  
๖๔. สายงานวิทยาจารย์  
๖๕. สายงานวิชาการศึกษาพิเศษ  
๖๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ  
๖๗. สายงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
๖๘. สายงานวิชาการสถิติ  
๖๙. สายงานวิชาการสรรพสามิต  
๗๐. สายงานวิชาการสรรพากร  
 
 
 
 
 



๖ 

 

๗๑. สายงานวิชาการสหกรณ ์ 
๗๒. สายงานวิชาการสัตวบาล  
๗๓. สายงานวิชาการสาธารณสุข  
๗๔. สายงานโภชนาการ  
๗๕. สายงานวิชาการสิ่งแวดล้อม  
๗๖. สายงานวิชาการอาหารและยา  
๗๗. สายงานวิชาการอุทกวิทยา  
๗๘. สายงานวิทยาศาสตร์  
๗๙. สายงานวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  
๘๐. สายงานวิเทศสหการ  
๘๑. สายงานวิศวกรรม  
๘๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ  
๘๓. สายงานสถิติ  
๘๔. สายงานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  
๘๕. สายงานสังคมสงเคราะห ์ 
๘๖. สายงานสัตววิทยา  
๘๗. สายงานสํารวจดิน  
๘๘. สายงานอักษรศาสตร ์ 
๘๙. สายงานภาษาโบราณ  
๙๐. สายงานวรรณศิลป์  
๙๑. สายงานอาลักษณ ์ 
๙๒. สายงานอุตุนิยมวิทยา  
๙๓. สายงานวิชาการช่างศิลป์  
๙๔. สายงานจิตรกรรม  
๙๕. สายงานมัณฑนศิลป์  
๙๖. สายงานประติมากรรม  
๙๗. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๙๘. สายงานกายภาพบําบัด  
๙๙. สายงานทันตแพทย์  
๑๐๐. สายงานพยาบาลวิชาชีพ  
 
 
 
 
 



๗ 

 

๑๐๑. สายงานแพทย์  
๑๐๒. สายงานนายสัตวแพทย์  
๑๐๓. สายงานเทคนิคการแพทย์  
๑๐๔. สายงานเภสัชกรรม  
๑๐๕. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล  
๑๐๖. สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
๑๐๗. สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
๑๐๘. สายงานวิศวกรรมโยธา  
๑๐๙. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร่  
๑๑๐. สายงานสถาปัตยกรรม  
๑๑๑. สายงานฟิสิกส์รังส ี 
๑๑๒. สายงานรังสีการแพทย์  
๑๑๓. สายงานวิศวกรรมชลประทาน  
๑๑๔. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร์  
๑๑๕. สายงานวิศวกรรมปิโตรเลียม  
๑๑๖. สายงานวิศวกรรมโลหการ  
๑๑๗. สายงานชีววิทยารังสี  
๑๑๘. สายงานนิวเคลียร์เคมี  
๑๑๙. สายงานนิวเคลียร์ฟิสิกส์  
๑๒๐. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  
๑๒๑. สายงานวิศวกรรมการเกษตร  
๑๒๒. สายงานกิจกรรมบําบัด  
๑๒๓. สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย  
๑๒๔. สายงานจิตวิทยาคลินิก 
 



๘ 

 

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ได้แก่  

๑. สายงานกายภาพบําบัด  
๒. สายงานทันตแพทย์  
๓. สายงานพยาบาลวิชาชีพ  
๔. สายงานแพทย์  
๕. สายงานนายสัตวแพทย์  
๖. สายงานเทคนิคการแพทย์  
๗. สายงานเภสัชกรรม  
๘. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล  
๙. สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
๑๐. สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
๑๑. สายงานวิศวกรรมโยธา  
๑๒. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร่  
๑๓. สายงานสถาปัตยกรรม  
๑๔. สายงานฟสิิกส์รังส ี 
๑๕. สายงานรังสีการแพทย ์ 
๑๖. สายงานวิศวกรรมชลประทาน  
๑๗. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร์  
๑๘. สายงานวิศวกรรมปิโตรเลียม  
๑๙. สายงานวิศวกรรมโลหการ  
๒๐. สายงานชีววิทยารังสี  
๒๑. สายงานนิวเคลียร์เคมี  
๒๒. สายงานนิวเคลียร์ฟิสิกส ์ 
๒๓. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  
๒๔. สายงานวิศวกรรมการเกษตร  
๒๕. สายงานกิจกรรมบําบัด  
๒๖. สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย  
๒๗. สายงานแพทย์แผนไทย 
๒๘. สายงานจิตวิทยาคลินิก 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ได้แก่  
 ๑. สายงานปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม  
 ๒. สายงานนาฏศิลป์  
 ๓. สายงานดุริยางคศิลป์  
 ๔. สายงานคีตศิลป์  
  

---------------------------- 
 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.พ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่  ก.พ.  ได้กําหนดให้สายงานวิชาการช่างศิลป์ 

สายงานมัณฑนศิลป์  สายงานจิตรกรรม  สายงานเภสัชกรรม  และสายงานพยาบาลวิชาชีพเฉพาะ  เป็นสายงาน 

ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ  กําหนดให้สายงานแพทย์แผนไทยเป็นสายงาน 

ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  และกําหนดให้ 

สายงานนักจิตวิทยาคลินิกเป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเช่ียวชาญ  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.พ.  น้ี 

 


