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กฎ  ก.พ. 
วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๘  (๕)  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๑๓๑   

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   ก .พ.โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี   

จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ตําแหนงประเภทบริหาร  ไดแก  ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงาน 

ในฐานะที่เปนหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือกรม  ตําแหนงที่มี

ฐานะเปนผูปฏิบั ติงานตรวจและแนะนําการปฏิบั ติราชการของสวนราชการระดับกระทรวง   

และตําแหนงหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชา

เปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี  หรือตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดใหเปน

ตําแหนงประเภทบริหารตามหลักเกณฑในกฎ  ก.พ.  นี้ 

ขอ ๓ ตําแหนงประเภทบริหาร  มี  ๒  ระดับ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 

 (ก) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  ซึ่งไมใชตําแหนงตาม  (๒)  (ฉ)  (ช)  (ซ)  

และ  (ฌ) 

 (ข) รองผูวาราชการจังหวัด 
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 (ค) อัครราชทูตที่เปนรองหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต  รองหัวหนาคณะผูแทนถาวร 

แหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ  รองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการ 

การคาโลก  และหัวหนาสถานกงสุลใหญ   

 (ง) รองหัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือ

ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี  ไดแก  รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  รองเลขาธิการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

รองผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ  และรองเลขาธิการสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

 (จ) ตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับตน 

(๒) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้   

 (ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง  ไดแก  ปลัดกระทรวง  และปลัด 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

 (ข) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม   

 (ค) ผูวาราชการจังหวัด 

 (ง) เอกอัครราชทูตที่ เปนหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต  หัวหนาคณะผูแทนถาวร 

แหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ  หัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก  

และเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 

 (จ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง   ไดแก   รองปลัดกระทรวง   

และรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (ฉ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี   และ 

อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี   ไดแก   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร   

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   รองผูอํ านวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ   รองผูอํ านวยการ 

สํานักงบประมาณ  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   

รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ  และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 (ช) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  
หรือทบวง  และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  ไดแก  รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (ซ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ  และขึ้นตรง 
ตอรัฐมนตรี   ไดแก   รองเลขาธิการสภาการศึกษา   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (ฌ) หัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือ 
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี  ไดแก  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   เลขาธิการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ  และเลขาธิการสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

 (ญ) ผูตรวจราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง 
 (ฎ) ตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง   
ขอ ๔ ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ไดแก  ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงาน

ในฐานะหัวหนาสวนราชการที่ ตํ่ากวาระดับกรม  ซึ่งมีการแบงสวนราชการตามกฎหมายวาดวย 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   หรือตําแหนงอื่นที่มีลักษณะเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ   
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือสูงมากเปนพิเศษที่  ก.พ.  กําหนดใหเปน
ตําแหนงประเภทอํานวยการตามหลักเกณฑในกฎ  ก.พ.  นี้ 

ขอ ๕ ตําแหนงประเภทอํานวยการ  มี  ๒  ระดับ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ไดแก  ตําแหนงที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานสูงมาก  ดังตอไปนี้   
 (ก) หัวหนาสวนราชการที่ตํ่ากวาระดับกรมซึ่งแบงสวนราชการภายในกรมในราชการ

บริหารสวนกลางตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 (ข) หัวหนาสํานักงานจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 (ค) นายอําเภอ 
 (ง) ตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 
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(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง  ไดแก  ตําแหนงที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) หัวหนาสวนราชการที่ตํ่ากวาระดับกรมซึ่งแบงสวนราชการภายในกรมในราชการ

บริหารสวนกลางตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 (ข) หัวหนาสํานักงานจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 (ค) นายอําเภอ 

 (ง) ผูตรวจราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 

 (จ) ตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง 

ขอ ๖ ตําแหนงประเภทวิชาการ   ไดแก   ตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานที่ใชความรู 

ในทางวิชาการซึ่ง  ก.พ.  กําหนดวาตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ 

ของตําแหนงนั้น  โดยมีการจําแนกตามลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเปนหลัก  

หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดใหเปนตําแหนงประเภทวิชาการตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

ขอ ๗ ตําแหนงประเภทวิชาการ  มี  ๕  ระดับ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ไดแก  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน  

โดยใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ   

(๒) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 

 (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบั ติงานที่มีประสบการณ   โดยใชความรู   ความสามารถ  

ประสบการณ  และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก   

 (ข) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน  ซึ่งตองกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผูรวมปฏิบัติงาน  โดยใชความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ  

ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก   

(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 

 (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบั ติงานที่มีประสบการณ   โดยใชความรู   ความสามารถ  

ประสบการณ  และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหา 

ที่ยากมาก   
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 (ข) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน  ซึ่งตองกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผู ร วมปฏิบั ติงาน  โดยใชความรู   ความสามารถ   ประสบการณ   และความชํานาญงานสูงมาก 
ในงานวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก   

(๔) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ไดแก  ตําแหนงที่ตองดําเนินการศึกษา  วิจัย   
สั่งสมความรูหรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะตาง ๆ  เพ่ือใหมีการคนควาอางอิงตอไปได  และสอน  
ฝกอบรม  หรือเผยแพรความรูในระดับกรม  ดังตอไปนี้ 

  (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใชความรู  ความสามารถ  
ประสบการณ  และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซอนมาก  และมีผลกระทบในวงกวาง   

 (ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง  หรือกรม  
ซึ่งใชความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมาก  และมีผลกระทบในวงกวาง   

(๕) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ไดแก  ตําแหนงที่ตองดําเนินการศึกษา  วิจัย   
สั่งสมความรูหรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะตาง ๆ  เพ่ือใหมีการคนควาอางอิงตอไปได  และสอน  
ฝกอบรม  หรือเผยแพรความรูในระดับกระทรวง  และระดับชาติ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  
และผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ  เปนที่ยอมรับในระดับชาติ  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ  และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบาย
กระทรวงหรือระดับชาติ   

 (ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง  ซึ่งมี 
ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  และผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ  เปนที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ  
และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ   

ขอ ๘ ตําแหนงประเภททั่วไป  ไดแก  ตําแหนงซึ่งมิใชตําแหนงประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ  
และประเภทวิชาการ  แตเปนตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานซึ่งเนนการใชทักษะ  ฝมือในการปฏิบัติงาน  
โดยมีการจําแนกตามลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเปนหลัก  และในกรณีที่
เห็นสมควร  ก.พ.  จะกําหนดวาตําแหนงใดตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงาน 
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ในหนาที่ของตําแหนงนั้นดวยก็ได  หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดใหเปนตําแหนงประเภททั่วไปตาม 
กฎ  ก.พ.  นี้ 

ขอ ๙ ตําแหนงประเภททั่วไป  มี  ๔  ระดับ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ไดแก  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน  

ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวทาง  แบบอยาง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  
ตรวจสอบ   

(๒) ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 
 (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบั ติงานที่มีประสบการณ   โดยใชความรู   ความสามารถ  

ประสบการณ  และความชํานาญงาน  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก   
 (ข) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน  ซึ่งตองกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผูรวมปฏิบัติงาน  โดยใชความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  และความชํานาญงาน  ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก   

(๓) ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 
 (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบั ติงานที่มีประสบการณ   โดยใชความรู   ความสามารถ  

ประสบการณ  และความชํานาญงานคอนขางสูง  ในงานเทคนิคเฉพาะดาน  หรืองานที่ใชทักษะและ
ความชาํนาญเฉพาะตัว  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่คอนขางยากมาก 

 (ข) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน  ซึ่งตองกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผูรวมปฏิบัติงาน  โดยใชความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  และความชํานาญงานคอนขางสูง   
มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่คอนขางยากมาก   

(๔) ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ไดแก  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี 
ทักษะพิเศษเฉพาะตัว  โดยมีความรู  ความสามารถ   ประสบการณ  และผลงานเปนที่ประจักษ 
ในความสามารถ  ในงานที่ใชทักษะและความชํานาญเฉพาะตัวสูงมาก  ปฏิบัติงานที่ตองคิดริเริ่ม
สรางสรรคดวยตนเองและเปนที่ยอมรับในระดับชาติ   

ขอ ๑๐ ใหตําแหนงที่  ก.พ.  กําหนดใหเทียบเปนตําแหนงประเภทบริหารตามพระราชกฤษฎีกา 
ที่ออกตามความในมาตรา  ๓๙  (๓)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ไวแลวกอนวันที่  กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  เปนตําแหนงตามประเภท  และระดับ  ตามกฎ  ก.พ.  นี้  
ดังตอไปนี้ 
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(๑) ตําแหนงที่  ก.พ.  กําหนดใหเทียบเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง  ใหเปนตําแหนง
ประเภทอํานวยการระดับตน 

(๒) ตําแหนงที่  ก.พ.  กําหนดใหเทียบเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ใหเปนตําแหนง
ประเภทอํานวยการระดับสูง 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควร  ให  ก.พ.  มีอํานาจกําหนดให
ตําแหนงอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวแลวในกฎ  ก.พ.  นี้  เปนตําแหนงประเภทใด  ระดับใด  ตามกฎ  ก.พ.  นี้   
ก็ได   

ขอ ๑๒ การปฏิบัติงานใดที่จะเปนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง  หรือตองใชความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  และความชํานาญงานที่ยุงยาก  
ซับซอน  หรือตองตัดสินใจหรือแกปญหา  หรือมีผลกระทบของงาน  ในระดับใด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ขอ ๑๓ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพ
เฉพาะระดับ  ๙  ระดับ  ๑๐  หรือระดับ  ๑๑  ตามมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อยูแลวในวันกอนวันที่  กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  และไดรับการจัด
เขาสูตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  หรือระดับทรงคุณวุฒิ  ตามกฎ  ก.พ.  นี้  ใหถือวาได
ปฏิบัติงานในหนาที่ตามกฎ  ก.พ.  นี้แลว 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ .ศ .   ๒๕๕๑   มาตรา   ๔๕   บัญญัติ ใหตํ าแหน งข าราชการพลเรื อนสามัญมี   ๔   ประเภท   ได แก   
ตําแหนงประเภทบริหาร  ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ตําแหนงประเภทวิชาการ  และตําแหนงประเภททั่วไป  
และมาตรา  ๔๖  กําหนดระดับตําแหนงในแตละประเภทตําแหนงดังกลาวไวดวย  สําหรับการจัดประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  ดังนั้น  เพื่อใหมีหลักเกณฑ 
การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญสําหรับใชเปนบรรทัดฐานเทียบเคียง 
การกําหนดตําแหนงในสวนราชการ  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 
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