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สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท�  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

  ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง กฎ ก.พ. ว(าด)วยหลักเกณฑ�การจัดประเภทตําแหน(งและระดับตําแหน(ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และกฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจําตําแหน(ง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

สิ่งท่ีส(งมาด)วย ๑. กฎ ก.พ. ว(าด)วยหลักเกณฑ�การจัดประเภทตําแหน(งและระดับตําแหน(ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. กฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจําตําแหน(ง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. กฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจําตําแหน(ง (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ด)วย ก.พ. ได)ออกกฎ ก.พ. ว(าด)วยหลักเกณฑ�การจัดประเภทตําแหน(งและระดับตําแหน(ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจําตําแหน(ง (ฉบับท่ี ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล(ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๔ ก วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
และกฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจําตําแหน(ง (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ซ่ึงได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล(ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๗ ก วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ แล)ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส(งมาด)วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต(อไป ท้ังนี้ ได)แจ)งให)กรมและจังหวัดทราบด)วยแล)ว 

ขอแสดงความนับถือ 

 
      (นางเมธินี  เทพมณี) 
         เลขาธิการ ก.พ. 

 
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน(งและค(าตอบแทน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต(อ ๖๖๐๒ ๖๖๑๘   
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 



 หนຌา   ํ 
ลม   ํ๏๑   ตอนทีไ   ํ๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๕   มีนาคม   ๎๑๒ํ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

กฎ  ก.พ. 
วาดຌวยหลักกณฑ์การจัดประภทตําหนงละระดับตําหนง  (ฉบับทีไ  ๑) 

พ.ศ.  ๎๑๒ํ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๔  (๑)  มาตรา  ๐๑  ละมาตรา  ๐๒  หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ก.พ.  ดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  เวຌ  ดงัตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ กฎ  ก.พ.  นีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 
ขຌอ ๎ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ  ๏  (๎)  (ฉ)  ของกฎ  ก.พ.  วาดຌวยหลักกณฑ์การจัดประภท

ตําหนงละระดับตําหนง  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ซึไงกຌเขพิไมติมดยกฎ  ก.พ.  วาดຌวยหลักกณฑ์การจัดประภท
ตําหนงละระดับตําหนง  (ฉบับทีไ  ๎)  พ.ศ.  ๎๑๑๔  ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน   

“(ฉ)  รองหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกรม฿นสํานักนายกรัฐมนตรี  ละอยู฿นบังคับบัญชา
ขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรี  เดຌก  รองลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  รองลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รองผูຌอํานวยการสํานักขาวกรองหงชาติ  รองผูຌอํานวยการสํานักงบประมาณ   รองลขาธิการ 
สภาความมัไนคงหงชาติ  รองลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  รองลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน  
รองลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  รองลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ  รองลขาธิการคณะกรรมการสงสริมการลงทุน  ละรองลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ” 

 

฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๎๑๒ํ 

วิษณุ  ครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



 หนຌา   ๎ 
ลม   ํ๏๑   ตอนทีไ   ํ๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๕   มีนาคม   ๎๑๒ํ 
 

 

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎ   ก .พ .  ฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไ   ก .พ .  เดຌ กําหนด฿หຌ ตําหนง 
รองผูຌอํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนๅําหงชาติ  ป็นตําหนงประภทบริหาร  ระดับสูง   
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหนຌาทีไละความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจละลักษณะงานของสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรนๅําหงชาติ฿นการป็นหนวยงานกลางดຌานการบริหารจัดการนๅําของประทศ  ละตอมาหัวหนຌา 
คณะรักษาความสงบหงชาติ  (คสช.)  เดຌมีคําสัไงทีไ  ๎/๎๑๒ํ  สัไง  ณ  วันทีไ  ๎๎  มกราคม  พุทธศักราช  ๎๑๒ํ  
รืไอง  การจัดสรรภารกิจละบุคลากรของสํานักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ  ซึไงขຌอ  ํ  ของคําสัไงดังกลาว   
฿หຌปลีไยนชืไอสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนๅําหงชาติ  ตามคําสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ   
ทีไ  ๐๒/๎๑๒์  รืไอง  การจัดตัๅงสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนๅําหงชาติ  ลงวันทีไ  ๎๑  ตุลาคม  
พุทธศักราช  ๎๑๒์  ป็นสํานักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ  ละ฿หຌผูຌอํานวยการสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรนๅําหงชาติป็นลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ  จงึจําป็นตຌองออกกฎ  ก.พ.  นีๅ 



 หนຌา   ๏ 
ลม   ํ๏๑   ตอนทีไ   ํ๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๕   มีนาคม   ๎๑๒ํ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

กฎ  ก.พ. 
วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินประจําตําหนง  (ฉบับทีไ  ํ์) 

พ.ศ.  ๎๑๒ํ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๔  (๑)  ละมาตรา  ๑์  วรรคสามละวรรคสีไ  หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ก.พ .  ดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ .  เวຌ  
ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ กฎ  ก.พ.  นีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 
ขຌอ ๎ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ  ๏  (๎)  (จ)  ของกฎ  ก.พ.  วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญ

เดຌรับงินประจําตําหนง  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ซึไงกຌเขพิไมติมดยกฎ  ก.พ.  วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญ
เดຌรับงินประจําตําหนง  (ฉบับทีไ  ๐)  พ.ศ.  ๎๑๑๔  ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน   

“(จ)  รองหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกรม฿นสํานักนายกรัฐมนตรี  ละอยู฿นบังคับบัญชา
ขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรี  เดຌก  รองลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  รองลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รองผูຌอํานวยการสํานักขาวกรองหงชาติ  รองผูຌอํานวยการสํานักงบประมาณ   รองลขาธิการ 
สภาความมัไนคงหงชาติ  รองลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  รองลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน  
รองลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  รองลขาธิการคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ  รองลขาธิการคณะกรรมการสงสริมการลงทุน  ละรองลขาธิการสํานักงาน
ทรัพยากรนๅําหงชาติ” 

ขຌอ ๏ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ  ๏  (๏)  (ข)  ของกฎ  ก.พ.  วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญ
เดຌรับงินประจําตําหนง  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ซึไงกຌเขพิไมติมดยกฎ  ก.พ.  วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญ
เดຌรับงินประจําตําหนง  (ฉบับทีไ  ๐)  พ.ศ.  ๎๑๑๔  ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



 หนຌา   ๐ 
ลม   ํ๏๑   ตอนทีไ   ํ๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๕   มีนาคม   ๎๑๒ํ 
 

 

“(ข)  หัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกรม฿นสํานักนายกรัฐมนตรี  ละอยู฿นบังคับบัญชา 
ขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรี  เดຌก  ลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูຌอํานวยการสํานักขาวกรองหงชาติ  
ผูຌอํานวยการสํานักงบประมาณ  ลขาธิการสภาความมัไนคงหงชาติ  ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน  ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  
ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ลขาธิการคณะกรรมการสงสริมการลงทุน  ละลขาธิการ
สํานักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ” 

 

฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๎๑๒ํ 

วิษณุ  ครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนຌา   ๑ 
ลม   ํ๏๑   ตอนทีไ   ํ๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๕   มีนาคม   ๎๑๒ํ 
 

 

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎ  ก.พ.  ฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไ  ก.พ.  เดຌกําหนด฿หຌตําหนงผูຌอํานวยการ
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนๅําหงชาติ  ป็นตําหนงประภทบริหาร  ระดับสูง  ฿หຌเดຌรับงินประจําตําหนง 
฿นอัตรา  ๎ํ,์์์  บาท  นืไองจากป็นตําหนงหัวหนຌาสวนราชการ  ซึไงอยู฿นบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  
มีหนຌาทีไความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจละลักษณะงานของสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนๅําหงชาติ 
ทีไมีความสําคัญ฿นการป็นหนวยงานกลางดຌานการบริหารจัดการนๅําของประทศ  ละเดຌกําหนด฿หຌตําหนง 
รองผูຌอํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนๅําหงชาติ  ป็นตําหนงประภทบริหาร  ระดับสูง  ฿หຌเดຌรับ
งินประจําตําหนง฿นอัตรา  ํ๐,๑์์  บาท  ละตอมาหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ  (คสช.)  เดຌมีคาํสัไง
ทีไ  ๎/๎๑๒ํ  สัไง  ณ  วันทีไ  ๎๎  มกราคม  พุทธศักราช  ๎๑๒ํ  รืไอง  การจัดสรรภารกิจละบุคลากรของ
สํานักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ  ซึไงขຌอ  ํ  ของคําสัไงดังกลาว  ฿หຌปลีไยนชืไอสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนๅํา
หงชาติ  ตามคําสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ  ทีไ  ๐๒/๎๑๒์  รืไอง  การจัดตัๅงสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรนๅําหงชาติ  ลงวันทีไ  ๎๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๎๑๒์  ป็นสํานักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ  ละ฿หຌ
ผูຌอํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนๅําหงชาติป็นลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ   
จึงจําป็นตຌองออกกฎ  ก.พ.  นีๅ 



 หนຌา   ํ 
ลม   ํ๏๑   ตอนทีไ   ํ๓   ก ราชกิจจานุบกษา ํ๒   มีนาคม   ๎๑๒ํ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

กฎ  ก.พ. 
วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินประจําตําหนง  (ฉบับทีไ  ํํ) 

พ.ศ.  ๎๑๒ํ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๔  (๑)  ละมาตรา  ๑์  วรรคสามละวรรคสีไ  หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ก.พ .  ดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ .  เวຌ  
ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ กฎ  ก.พ.  นีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 
ขຌอ ๎ ฿หຌพิไมความตอเปนีๅป็น  ํ๎๓.  ของตําหนงประภทวิชาการ  ระดับชีไยวชาญ   

฿นบัญชีกําหนดสายงานทีไมีสทิธิเดຌรับงินประจําตําหนงทຌายกฎ  ก.พ.  วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญ
เดຌรับงินประจําตําหนง  (ฉบับทีไ  ๒)  พ.ศ.  ๎๑๑๔ 

“ํ๎๓.  สายงานวิศวกรรมรังวัด” 

 

฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๎๑๒ํ 

วิษณุ  ครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓



 หนຌา   ๎ 
ลม   ํ๏๑   ตอนทีไ   ํ๓   ก ราชกิจจานุบกษา ํ๒   มีนาคม   ๎๑๒ํ 
 

 

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎ  ก.พ.  ฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไ  ก.พ.  เดຌกําหนด฿หຌสายงานวิศวกรรมรังวัด  
ระดับชีไยวชาญ  ป็นสายงานละระดับทีไมีสิทธิเดຌรับงินประจําตําหนงประภทวิชาการ  ประกอบกับ 
ตามมาตรา  ๑์  วรรคสีไ  หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  บัญญัติ฿หຌผูຌดํารงตําหนง
ประภท฿ด  สายงาน฿ด  ระดับ฿ด  จะเดຌรับงินประจําตําหนง  ฿หຌ ป็นเปตามทีไ กําหนด฿นกฎ  ก .พ .   

จงึจําป็นตຌองออกกฎ  ก.พ.  นีๅ 


