ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง

กฎ ก.พ. ว(าด)วยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหน(งและระดับตําแหน(ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
และกฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจําตําแหน(ง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
และ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ่งที่ส(งมาด)วย ๑. กฎ ก.พ. ว(าด)วยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหน(งและระดับตําแหน(ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. กฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจําตําแหน(ง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. กฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจําตําแหน(ง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
ด)วย ก.พ. ได)ออกกฎ ก.พ. ว(าด)วยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหน(งและระดับตําแหน(ง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจําตําแหน(ง (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล(ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๔ ก วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
และกฎ ก.พ. ว(าด) วยการให)ข)าราชการพลเรื อนสามั ญได) รับเงินประจําตํ าแหน(ง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล(ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๗ ก วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ แล)ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส(งมาด)วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต(อไป ทั้งนี้ 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

ลม ํ๏๑ ตอนทีไ ํ๐ ก

หนຌา ํ
ราชกิจจานุบกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

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 ดังตอเปนีๅ
ขຌอ ํ กฎ ก.พ. นี฿ๅ หຌ฿ชຌบงั คับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿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
รองผูຌ อํ า นวยการสํ า นั ก ข า วกรองห ง ชาติ รองผูຌ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ รองลขาธิ ก าร
สภาความมัไนคงหงชาติ รองลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
รองลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ รองลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ รองลขาธิการคณะกรรมการสงสริมการลงทุน ละรองลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ”
฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ๎๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๒ํ
วิษณุ ครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

ลม ํ๏๑ ตอนทีไ ํ๐ ก

หนຌา ๎
ราชกิจจานุบกษา

๕ มีนาคม ๎๑๒ํ

หมายหตุ :- หตุ ผ ล฿นการประกาศ฿ชຌ ก ฎ ก.พ. ฉบั บ นีๅ คื อ ดยทีไ ก.พ. เดຌ กํ า หนด฿หຌ ตํ า หน ง
รองผูຌ อํ านวยการสํ า นั ก งานบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนๅํ า ห ง ชาติ ป็ น ตํ า หน ง ประภทบริ ห าร ระดั บ สู ง
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหนຌาทีไละความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจละลักษณะงานของสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรนๅํ าห งชาติ฿นการป็ น หนวยงานกลางดຌานการบริห ารจัดการนๅํ าของประทศ ละตอมาหั วหนຌ า
คณะรักษาความสงบหงชาติ (คสช.) เดຌมีคําสัไงทีไ ๎/๎๑๒ํ สัไง ณ วันทีไ ๎๎ มกราคม พุทธศักราช ๎๑๒ํ
รืไอ ง การจั ด สรรภารกิ จ ละบุ ค ลากรของสํ านั ก งานทรัพ ยากรนๅํ าห งชาติ ซึไ งขຌ อ ํ ของคํ าสัไ งดั งกล าว
฿หຌปลีไยนชืไอสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนๅําหงชาติ ตามคําสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ
ทีไ ๐๒/๎๑๒์ รืไ อ ง การจั ด ตัๅ ง สํ า นั ก งานบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนๅํ า ห ง ชาติ ลงวั น ทีไ ๎๑ ตุ ล าคม
พุ ท ธศั ก ราช ๎๑๒์ ป็ น สํ านั ก งานทรั พ ยากรนๅํ าห งชาติ ละ฿หຌ ผูຌ อํ า นวยการสํ า นั ก งานบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรนๅําหงชาติป็นลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ จึงจําป็นตຌองออกกฎ ก.พ. นีๅ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลม ํ๏๑ ตอนทีไ ํ๐ ก

หนຌา ๏
ราชกิจจานุบกษา

๕ มีนาคม ๎๑๒ํ

กฎ ก.พ.
วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรบั งินประจําตําหนง (ฉบับทีไ ํ์)
พ.ศ. ๎๑๒ํ
อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา ๔ (๑) ละมาตรา ๑์ วรรคสามละวรรคสีไ หงพระราชบัญญัติ
ระบี ย บขຌ า ราชการพลรื อ น พ.ศ. ๎๑๑ํ ก.พ. ดยอนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรี จึ ง ออกกฎ ก.พ. เวຌ
ดังตอเปนีๅ
ขຌอ ํ กฎ ก.พ. นี฿ๅ หຌ฿ชຌบงั คับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿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
รองผูຌ อํ า นวยการสํ า นั ก ข า วกรองห ง ชาติ รองผูຌ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ รองลขาธิ ก าร
สภาความมัไนคงหงชาติ รองลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
รองลขาธิก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการศรษฐกิ จ ละสั งคมห งชาติ รองลขาธิก ารคณะกรรมการ
พั ฒ นาระบบราชการ รองลขาธิก ารคณะกรรมการสงสริมการลงทุ น ละรองลขาธิการสํานั กงาน
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

ลม ํ๏๑ ตอนทีไ ํ๐ ก

หนຌา ๐
ราชกิจจานุบกษา

๕ มีนาคม ๎๑๒ํ

“(ข) หัวหนຌ าสวนราชการทีไ มีฐานะป็นกรม฿นสํานักนายกรัฐมนตรี ละอยู฿นบังคับ บั ญ ชา
ขึๅ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี เดຌ  ก ลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ผูຌ อํ า นวยการสํ า นั ก ข า วกรองห ง ชาติ
ผูຌอํานวยการสํานักงบประมาณ ลขาธิการสภาความมัไนคงหงชาติ ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ลขาธิการคณะกรรมการสงสริมการลงทุน ละลขาธิการ
สํานักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ”
฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ๎๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๒ํ
วิษณุ ครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

ลม ํ๏๑ ตอนทีไ ํ๐ ก

หนຌา ๑
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.) เดຌมีคาํ สัไง
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
ผูຌอํ านวยการสํ านั ก งานบริห ารจั ด การทรั พ ยากรนๅํ าห งชาติ ป็ น ลขาธิ ก ารสํ านั ก งานทรัพ ยากรนๅํ าห งชาติ
จึงจําป็นตຌองออกกฎ ก.พ. นีๅ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ลม ํ๏๑ ตอนทีไ ํ๓ ก

หนຌา ํ
ราชกิจจานุบกษา

ํ๒ มีนาคม ๎๑๒ํ

กฎ ก.พ.

วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรบั งินประจําตําหนง (ฉบับทีไ ํํ)
พ.ศ. ๎๑๒ํ
อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา ๔ (๑) ละมาตรา ๑์ วรรคสามละวรรคสีไ หงพระราชบัญญัติ
ระบี ย บขຌ า ราชการพลรื อ น พ.ศ. ๎๑๑ํ ก.พ. ดยอนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรี จึ ง ออกกฎ ก.พ. เวຌ
ดังตอเปนีๅ
ขຌอ ํ กฎ ก.พ. นี฿ๅ หຌ฿ชຌบงั คับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป
ขຌอ ๎ ฿หຌ พิไ ม ความต อ เปนีๅ ป็ น ํ๎๓. ของตํ าหน งประภทวิ ช าการ ระดั บ ชีไ ย วชาญ
฿นบัญชีกําหนดสายงานทีไมีสทิ ธิเดຌรับงินประจําตําหนงทຌายกฎ 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.

ลม ํ๏๑ ตอนทีไ ํ๓ ก

หนຌา ๎
ราชกิจจานุบกษา

ํ๒ มีนาคม ๎๑๒ํ

หมายหตุ :- หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎ ก.พ. ฉบับนีๅ คือ ดยทีไ ก.พ. เดຌกาํ หนด฿หຌสายงานวิศวกรรมรังวัด
ระดั บ ชีไ ย วชาญ ป็ น สายงานละระดั บ ทีไ มี สิ ท ธิ เดຌ รั บ งิน ประจํ า ตํ าหน งประภทวิ ช าการ ประกอบกั บ
ตามมาตรา ๑์ วรรคสีไ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ บัญญัติ฿หຌผูຌดํารงตําหนง
ประภท฿ด สายงาน฿ด ระดั บ ฿ด จะเดຌ รั บ งิ น ประจํ า ตํ า หน ง ฿หຌ ป็ น เปตามทีไ กํ า หนด฿นกฎ ก.พ.
จึงจําป็นตຌองออกกฎ ก.พ. นีๅ

