ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๕

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง

กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจั
เกณ
ดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง (ฉบั
ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาร
หขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง (ฉบั
ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจั
และจงหวัด)
สิ่งที่สงมาดวย ๑. กฎ ก.พ. วาดวย
าดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง
หนง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. กฎ ก.พ. วาดวย
าดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตํําแหนง
แหน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
ดวย ก.พ. ไดออกก
ออกกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและร
และระดับตําแหนง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎ ก.พ. วาดวยกา
วยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บกษ ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๐ ก วัน ที่ ๑๓ ตุล าคม ๒๕๕๙ แลว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาด
งมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อื โปร
โปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจ
และจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงแ
หนงและคาตอบแทน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๖๓
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ลม ํ๏๏ ตอนทีไ ๕์ ก

หนຌา ํ
ราชกิจจานุบกษา

ํ๏ ตุลาคม ๎๑๑๕

กฎ ก.พ.

วาดຌวยหลักกณฑ์การจัดประภทตําหนงละระดับตําหนง (ฉบับทีไ ๐)
พ.ศ. ๎๑๑๕
อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา ๔ (๑) มาตรา ๐๑ ละมาตรา ๐๒ 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 คับตัๅงตวนั ถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป
ขຌอ ๎ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ ๏ (๎) (ช) หงกฎ ก.พ. วาดຌวยหลักกณฑ์การจัดประภท
ตําหนงละระดับตําหนง พ.ศ. ๎๑๑ํ ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน
“(ช) รองหัว หนຌา สว นราชการทีไมีฐ านะป็น กรมเมสัง กัด สํา นัก นายกรัฐ มนตรี กระทรวง
หรือ ทบวง ละอยู฿ นบัง คับ บัญ ชาของนายกรัฐ มนตรี เดຌ ก รองลขาธิก ารคณะกรรมการพิ ศษ
พืไ อ ประสานงานครงการอั น นืไ อ งมาจากพระราชดํ า ริ รองลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น ละ
ปราบปรามการฟอกงิน ละรองลขาธิการคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ”
฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๑๕
วิษณุ ครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

ลม ํ๏๏ ตอนทีไ ๕์ ก

หนຌา ๎
ราชกิจจานุบกษา

ํ๏ ตุลาคม ๎๑๑๕

หมายหตุ :- หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎ ก.พ. ฉบับนีๅ คือ ดยทีไ ก.พ. เดຌกําหนด฿หຌตําหนงรองลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ ป็นตําหนงประภทบริหาร ระดับสูง พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับหนຌาทีไละความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจละลักษณะงานของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
ละปราบปรามการทุ จ ริ ต ฿นภาครั ฐ ทีไ มี ค วามสํ า คั ญ ฿นระดั บ ชาติ  กีไ ย วขຌ อ งกั บ ความมัไ น คงของประทศ
ซึงไ มีผลกระทบดยตรงตอความชืไอมัไนขององค์กรระหวางประทศ จึงจําป็นตຌองออกกฎ ก.พ. นีๅ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลม ํ๏๏ ตอนทีไ ๕์ ก

หนຌา ๏
ราชกิจจานุบกษา

ํ๏ ตุลาคม ๎๑๑๕

กฎ ก.พ.

วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรบั งินประจําตําหนง (ฉบับทีไ ๔)
พ.ศ. ๎๑๑๕
อาศั ย อํ า นาจตามความ฿นมาตรา ๔ (๑) ละมาตรา ๑์ วรรคสามละวรรคสีไ ห ง
พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน 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) หงกฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญ
เดຌรับงินประจําตําหนง พ.ศ. ๎๑๑ํ ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน
“(ฉ) รองหั ว หนຌ า ส ว นราชการทีไ มี ฐ านะป็ น กรมเม สั ง กั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง
หรื อ ทบวง ละอยู ฿ นบั ง คั บ บั ญ ชาของนายกรั ฐ มนตรี เดຌ  ก รองลขาธิ ก ารคณะกรรมการพิ  ศษ
พืไ อ ประสานงานครงการอั น นืไ อ งมาจากพระราชดํ า ริ รองลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น ละ
ปราบปรามการฟอกงิน ละรองลขาธิการคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ”
ขຌอ ๏ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ ๏ (๏) (ค) หงกฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญ
เดຌรับงินประจําตําหนง พ.ศ. ๎๑๑ํ ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน
“(ค) หัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกรมเมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ละอยู฿นบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เดຌก ลขาธิการคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงานครงการ
อันนืไองมาจากพระราชดําริ ลขาธิการคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการฟอกงิน ละลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ”
฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๑๕
วิษณุ ครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

ลม ํ๏๏ ตอนทีไ ๕์ ก

หนຌา ๐
ราชกิจจานุบกษา

ํ๏ ตุลาคม ๎๑๑๕

หมายหตุ :- หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎ ก.พ. ฉบับนีๅ คือ ดยทีไ ก.พ. เดຌกําหนด฿หຌตําหนงลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ ป็นตําหนงประภทบริหาร ระดับสูง ฿หຌเดຌรับ
งินประจําตําหนง฿นอัตรา ๎ํ,์์์ บาท นืไองจากป็นตําหนงหัวหนຌาสวนราชการ ซึไงอยู฿นบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี มีลักษณะการขຌาสูตําหนงตกตางจากหัวหนຌาสวนราชการดยทัไวเป ตลอดจนหนຌาทีไละ
ความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจละลักษณะงานของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต
฿นภาครัฐมีความสําคัญ฿นระดับชาติทีไกีไยวขຌองกับความมัไนคงของประทศ ซึไงมีผลกระทบตอความชืไอมัไนของ
องค์กรระหวางประทศ ละเดຌกําหนด฿หຌตําหนงรองลขาธิการคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ
ป็นตําหนงประภทบริหาร ระดับสูง ฿หຌเดຌรับงินประจําตําหนง฿นอัตรา ํ๐,๑์์ บาท จึงจําป็นตຌองออก
กฎ ก.พ. นีๅ

