
 
 
 

 
ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๕ 

เรื่อง กฎ ก.พ. ว�าด�วยหลักเกณ
กฎ ก.พ. ว�าด�วยการให�ข�าร

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจ

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. กฎ ก.พ. ว�าด�วย
๒. กฎ ก.พ. ว�าด�วย

ด�วย ก.พ. ได�ออกก
พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎ ก.พ. ว�าด�วยกา
ซ่ึงได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด

จึงเรียนมาเพ่ือโปร

 

 
 
 
 
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน�งแ
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๖๓   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๔ 

 
 

 
 
 

 
สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท�  จัง

๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

เกณฑ�การจัดประเภทตําแหน�งและระดับตําแหน�ง (ฉบับ
ห�ข�าราชการพลเรือนสามัญได�รับเงินประจําตําแหน�ง (ฉบับ

และจังหวัด) 

�าด�วยหลักเกณฑ�การจัดประเภทตําแหน�งและระดับตําแหน�ง 
�าด�วยการให�ข�าราชการพลเรือนสามัญได�รับเงินประจําตําแหน

�ออกกฎ ก.พ. ว�าด�วยหลักเกณฑ�การจัดประเภทตําแหน�งและร
�วยการให�ข�าราชการพลเรือนสามัญได�รับเงินประจําตําแหน�ง
บกษา ฉบับกฤษฎีกา เล�ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๙๐ ก วันที่ ๑๓
�งมาด�วย 

ื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต�อไป ท้ังนี้ ได�แจ�งให�กรมและจ

ขอแสดงความนับถือ 

(นางเมธินี  เทพมณี) 
เลขาธิการ ก.พ. 

หน�งและค�าตอบแทน 

 
จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน�ง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ําแหน�ง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และระดับตําแหน�ง (ฉบับท่ี ๔) 
แหน�ง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล�ว  

และจังหวัดทราบด�วยแล�ว 



 หนຌา   ํ 
ลม   ํ๏๏   ตอนทีไ   ๕์   ก ราชกิจจานุบกษา ํ๏   ตลุาคม   ๎๑๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

กฎ  ก.พ.   
วาดຌวยหลักกณฑ์การจัดประภทตําหนงละระดับตําหนง  (ฉบับทีไ  ๐) 

พ.ศ.  ๎๑๑๕ 
 

 

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฿ชຌบังคับตัๅงตวนัถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 
ขຌอ ๎ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ  ๏  (๎)  (ช)  หงกฎ  ก.พ.  วาดຌวยหลักกณฑ์การจัดประภท

ตาํหนงละระดับตําหนง  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 
“(ช) รองหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกรมเมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง   

หรือทบวง  ละอยู฿นบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  เดຌก  รองลขาธิการคณะกรรมการพิศษ 

พืไอประสานงานครงการอันนืไองมาจากพระราชดําริ  รองลขาธิการคณะกรรมการป้องกันละ
ปราบปรามการฟอกงิน  ละรองลขาธิการคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ” 

 

฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๎๑๑๕ 

วษิณุ  ครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



 หนຌา   ๎ 
ลม   ํ๏๏   ตอนทีไ   ๕์   ก ราชกิจจานุบกษา ํ๏   ตลุาคม   ๎๑๑๕ 
 

 

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎ  ก.พ.  ฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไ  ก.พ.  เดຌกําหนด฿หຌตําหนงรองลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ  ป็นตําหนงประภทบริหาร  ระดับสูง  พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับหนຌาทีไละความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจละลักษณะงานของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
ละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐทีไมีความสําคัญ฿นระดับชาติกีไยวขຌองกับความมัไนคงของประทศ   
ซึไงมีผลกระทบดยตรงตอความชืไอมัไนขององค์กรระหวางประทศ  จึงจําป็นตຌองออกกฎ  ก.พ.  นีๅ 



 หนຌา   ๏ 
ลม   ํ๏๏   ตอนทีไ   ๕์   ก ราชกิจจานุบกษา ํ๏   ตลุาคม   ๎๑๑๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

กฎ  ก.พ.   
วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินประจําตําหนง  (ฉบับทีไ  ๔) 

พ.ศ.  ๎๑๑๕ 
 

 

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

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

เดຌรับงินประจําตําหนง  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 
“(ฉ) รองหัวหนຌาสวนราชการทีไ มีฐานะป็นกรมเมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง   

หรือทบวง  ละอยู฿นบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  เดຌก  รองลขาธิการคณะกรรมการพิศษ 
พืไอประสานงานครงการอันนืไองมาจากพระราชดําริ  รองลขาธิการคณะกรรมการป้องกันละ
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. 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



 หนຌา   ๐ 
ลม   ํ๏๏   ตอนทีไ   ๕์   ก ราชกิจจานุบกษา ํ๏   ตลุาคม   ๎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 


