ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๐

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๘

เรื่อง

กฎ ก.พ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
(ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
(ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง ได้ ป ระกำศในรำชกิ จ จำนุ เ บกษำ ฉบั บ กฤษฎี ก ำ เล่ ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก
วันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ แล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยนนทิกร กำญจนะจิตรำ)
เลขำธิกำร ก.พ.

สำนักพัฒนำระบบจำแนกตำแหน่งและค่ำตอบแทน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๖๔, ๐ ๒๕๔๗ ๑๒๕๔
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๒

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กฎ ก.พ.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ (๒) (ฉ) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภท
ตําแหน่งและระดับตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ฉ) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่ ก.พ. ได้กําหนดให้ตําแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) มาตรา ๕๐ วรรคสามและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ (๒) (จ) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(จ) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ (๓) (ข) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ข) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี ได้แก่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่ ก.พ. ได้กําหนดให้ตําแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา
๑๔,๕๐๐ บาท และตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เป็ น ตํ า แหน่ ง ประเภทบริ ห าร
ระดับสูง ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ๒๑,๐๐๐ บาท จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

