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สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท�  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

 

๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง กฎ ก.พ. ว(าด)วยหลักเกณฑ�การจัดประเภทตำแหน(งและระดับตำแหน(ง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
กฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจำตำแหน(ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

สิ่งท่ีส(งมาด)วย ๑. กฎ ก.พ. ว(าด)วยหลักเกณฑ�การจัดประเภทตำแหน(งและระดับตำแหน(ง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๒. กฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจำตำแหน(ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  

ด)วย ก.พ. ได)ออกกฎ ก.พ. ว(าด)วยหลักเกณฑ�การจัดประเภทตำแหน(งและระดับตำแหน(ง 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎ ก.พ. ว(าด)วยการให)ข)าราชการพลเรือนสามัญได)รับเงินประจำตำแหน(ง  
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล(ม ๑๓๘ ตอนท่ี ๔๘ ก 
วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล)ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส(งมาด)วย โดยส(วนราชการสามารถดาวน�โหลด
ได)จาก QR code ท่ีปรากฏท)ายหนังสือฉบับนี้ 

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

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

     (หม(อมหลวงพัชรภากร เทวกุล) 
   เลขาธิการ ก.พ. 

 
 
 
 
 
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน(งและค(าตอบแทน 
กลุ(มให)คำปรึกษาแนะนำท่ี ๓ (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต(อ ๖๖๑๕ ๖๖๒๔   
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๔ 
 

 

สิ่งท่ีส(งมาด)วย 



กฎ  ก.พ. 
วาดຌวยหลกักณฑ์การจัดประภทต าหนงละระดับต าหนง  ิฉบับทีไ  ๒ี  

พ.ศ.  ๎๑๒๐ 

อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา  ๘  ิ๑ี  มาตรา  ๐๑  ละมาตรา  ๐๒  หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ก.พ.  ดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  เวຌ  
ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ กฎ  ก.พ.  นีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 
ขຌอ ๎ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ  ๏  ิ๎ี  ิฉี  ของกฎ  ก.พ.  วาดຌวยหลักกณฑ์การจัดประภท 

ต าหนงละระดับต าหนง  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ซึไงกຌเขพิไมติมดยกฎ  ก.พ.  วาดຌวยหลักกณฑ์การจัดประภท 
ต าหนงละระดับต าหนง  ิฉบับทีไ  ๑ี  พ.ศ.  ๎๑๒ํ  ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน   

ิฉี  รองหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกรม฿นส านักนายกรัฐมนตรี  ละอยู฿นบังคับบัญชา 
ขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรี  เดຌก  รองลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  รองลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รองผูຌอ านวยการส านักขาวกรองหงชาติ   รองผูຌอ านวยการส านักงบประมาณ  รองลขาธิการ 
สภาความมัไนคงหงชาติ  รองลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  รองลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการ 
พลรือน  รองลขาธิการสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  รองลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ  รองลขาธิการคณะกรรมการสงสริมการลงทุน  รองลขาธิการส านักงานทรัพยากรนๅ าหงชาติ  
ละรองผูຌอ านวยการส านักงานคณะกรรมการนยบายทีไดินหงชาติ 

฿หຌเวຌ  ณ  วนัทีไ  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๎๑๒ไ 
วิษณุ  ครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

หนา   
เลม      ตอนท       ก ราชกจจานุเบกษา    กรกฎาคม   

สิ่งที่สงมาดຌวย ๑



หมายหตุ  :ู  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎ  ก.พ.  ฉบับนีๅ   คือ  ดยทีไ  ก.พ.  เดຌก าหนด฿หຌต าหนง 
รองผูຌอ านวยการส านักงานคณะกรรมการนยบายทีไดินหงชาติ   ป็นต าหนงประภทบริหาร  ระดับสูง   
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหนຌาทีไละความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจละลักษณะงานของส านักงาน 
คณะกรรมการนยบายทีไดินหงชาติ  ฿นการป็นหนวยงานดຌานการบริหารจัดการทีไดินละทรัพยากรดิน 
ของประทศ  จึงจ าป็นตຌองออกกฎ  ก.พ.  นีๅ 

หนา   
เลม      ตอนท       ก ราชกจจานุเบกษา    กรกฎาคม   



กฎ  ก.พ. 
วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงนิประจ าต าหนง  ิฉบับทีไ  ํ๎ี  

พ.ศ.  ๎๑๒๐ 

อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา  ๘  ิ๑ี  ละมาตรา  ๑์  วรรคสามละวรรคสีไ   
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ก.พ.  ดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี   
จึงออกกฎ  ก.พ.  เวຌ  ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ กฎ  ก.พ.  นีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 

ขຌอ ๎ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ  ๏  ิ๎ี  ิจี  ของกฎ  ก.พ.  วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการ 

พลรือนสามัญเดຌรับงินประจ าต าหนง   พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ซึไงกຌเขพิไมติมดยกฎ  ก.พ.  วาดຌวย 

การ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินประจ าต าหนง   ิฉบับทีไ  ํ์ี  พ.ศ.  ๎๑๒ํ  ละ฿หຌ฿ชຌ 
ความตอเปนีๅทน   

ิจี  รองหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกรม฿นส านักนายกรัฐมนตรี  ละอยู฿นบังคับบัญชา 
ขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรี  เดຌก  รองลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  รองลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รองผูຌอ านวยการส านักขาวกรองหงชาติ   รองผูຌอ านวยการส านักงบประมาณ  รองลขาธิการ 

สภาความมัไนคงหงชาติ  รองลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  รองลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการ 

พลรือน  รองลขาธิการสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  รองลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ  รองลขาธิการคณะกรรมการสงสริมการลงทุน  รองลขาธิการส านักงานทรัพยากรนๅ าหงชาติ  
ละรองผูຌอ านวยการส านักงานคณะกรรมการนยบายทีไดินหงชาติ 

ขຌอ ๏ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ  ๏  ิ๏ี  ิขี  ของกฎ  ก.พ.  วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการ 

พลรือนสามัญเดຌรับงินประจ าต าหนง   พ.ศ.  ๎๑๑ํ  ซึไงกຌเขพิไมติมดยกฎ  ก.พ.  วาดຌวย 

การ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินประจ าต าหนง  ิฉบับทีไ  ํ์ี  พ.ศ.  ๎๑๒ํ  ละ฿หຌ฿ชຌ 
ความตอเปนีๅทน 

หนา   
เลม      ตอนท       ก ราชกจจานุเบกษา    กรกฎาคม   

สิ่งที่สงมาดຌวย ๒



ิขี  หัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกรม฿นส านักนายกรัฐมนตรี   ละอยู฿นบังคับบัญชา 

ขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรี  เดຌก  ลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูຌอ านวยการส านักขาวกรองหงชาติ   
ผูຌอ านวยการส านักงบประมาณ  ลขาธิการสภาความมัไนคงหงชาติ  ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน  ลขาธิการสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ   
ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ลขาธิการคณะกรรมการสงสริมการลงทุน  ลขาธิการ
ส านักงานทรัพยากรนๅ าหงชาติ  ละผูຌอ านวยการส านักงานคณะกรรมการนยบายทีไดินหงชาติ 

 

฿หຌเวຌ  ณ  วนัทีไ  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๎๑๒ไ 

วิษณุ  ครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

หนา   
เลม      ตอนท       ก ราชกจจานุเบกษา    กรกฎาคม   



หมายหตุ  :ู  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎ  ก.พ.  ฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไ  ก.พ.  เดຌก าหนด฿หຌต าหนงผูຌอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการนยบายทีไดินหงชาติ  ป็นต าหนงประภทบริหาร  ระดับสูง  ฿หຌเดຌรับงินประจ า 
ต าหนง฿นอัตรา  ๎ํ,์์์  บาท  นืไองจากป็นต าหนงหัวหนຌาสวนราชการ  ซึไงอยู฿นบังคับบัญชา 
ของนายกรัฐมนตรี   มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจละลักษณะงานของส านักงาน 
คณะกรรมการนยบายทีไดินหงชาติทีไมีความส าคัญ฿นการป็นหนวยงานดຌานการบริหารจัดการทีไดิน  
ละทรัพยากรดินของประทศ  ละเดຌก าหนด฿หຌต าหนงรองผูຌอ านวยการส านักงานคณะกรรมการนยบาย  
ทีไดินหงชาติ  ป็นต าหนงประภทบริหาร  ระดับสูง  ฿หຌเดຌรับงินประจ าต าหนง฿นอัตรา  ํ๐,๑์์  บาท   
จึงจ าป็นตຌองออกกฎ  ก.พ.  นีๅ 

หนา   
เลม      ตอนท       ก ราชกจจานุเบกษา    กรกฎาคม   


