ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหน/งอย/างอื่นเท/ากับการดํารงตําแหน/งข0าราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)
อ0างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
สิ่งที่ส/งมาด0วย

๑. หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหน/งอย/างอื่นเท/ากับการดํารงตําแหน/งข0าราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหน/งข0าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
๒. หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหน/งอย/างอื่นเท/ากับการดํารงตําแหน/งข0าราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหน/งพนักงานส/วนท0องถิ่น

ตามหนังสือที่อ0างถึง แจ0ง มติ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหน/งอย/างอื่น
เท/ากับการดํารงตําแหน/งข0าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาเพื่อส/วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ได0บัญญัติให0ปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน/งของข0าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากเดิมจําแนกตําแหน/ง
ตามมาตรฐานกลาง ๑๑ ระดั บ เป@ น จํ า แนกตํ า แหน/ งตามกลุ/ มลั ก ษณะงาน และคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส/วนท0องถิ่น (ก.ถ.) ได0มีมติให0ปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน/งของข0าราชการหรือพนักงานส/วนท0องถิ่น
ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส/วนท0องถิ่น (ฉบับที่ ๔) และที่แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
ดังนั้น เพื่อให0 หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตํ าแหน/งฯ ตามหนังสื อที่อ0างถึง สอดคล0อง
กับข0อเท็จจริงในปDจจุบันและเป@นประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการ ก.พ. จึงมีมติให0ยกเลิก
การเทียบตําแหน/งข0าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตําแหน/งพนักงานส/วนท0องถิ่นตามหนังสือที่อ0างถึง
และให0 ใช0ห ลั กเกณฑและเงื่ อนไขการเที ย บตํ า แหน/ งข0า ราชการพลเรื อนในสถาบัน อุ ดมศึ กษาและตํ าแหน/ ง
พนักงานส/วนท0องถิ่นเท/ากับการดํารงตําแหน/งข0าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามสิ่งที่ส/งมาด0วย ๑ และ ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต/อไป ทั้งนี้ ได0แจ0งให0กรมและจังหวัดทราบด0วยแล0ว
ขอแสดงความนับถือ
(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน/งและค/าตอบแทน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต/อ ๖๖๓๒ และ ๖๖๖๓
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗

สิ่งที่ส'งมาดวย ๑
หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนงอยางอื่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
--------------------------------------ตารางการเทียบตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก) ตําแหน'งวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก' ตําแหน'งดังต'อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย3
(๒) รองศาสตราจารย3
(๓) ผูช'วยศาสตราจารย3
(๔) อาจารย3
(๕) ตําแหน'งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงประเภทวิชาการ
ศาสตราจารย3 (ปตน. ๑๕,๖๐๐)
ทรงคุณวุฒิ (ปตน. ๑๕,๖๐๐)
ศาสตราจารย3 (ปตน. ๑๓,๐๐๐)
ทรงคุณวุฒิ (ปตน. ๑๓,๐๐๐)
รองศาสตราจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐)
เชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐)
ชํานาญการพิเศษ
ผูช'วยศาสตราจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐)
เชี่ยวชาญ
ผูช'วยศาสตราจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐)
ชํานาญการพิเศษ
ผูช'วยศาสตราจารย3 (ปตน. ๓,๕๐๐)
ชํานาญการ
อาจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐)
เชี่ยวชาญ
อาจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐)
ชํานาญการพิเศษ
อาจารย3 (ปตน. ๓,๕๐๐)
ชํานาญการ
อาจารย3ปฏิบัติงานมาแลวไม'นอยกว'า
ชํานาญการ
๔ ป@ สําหรับวุฒิปริญญาโท
๒ ป@ สําหรับวุฒิปริญญาเอก
อาจารย3ปฏิบัติงานนอยกว'า
ปฏิบัติการ
๔ ป@ สําหรับวุฒิปริญญาโท
๒ ป@ สําหรับวุฒิปริญญาเอก
กรณีตําแหน'งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หาก ก.พ.อ. กําหนดเปBนระดับใด ใหเทียบกับตําแหน'งหลักขางตน
หมายเหตุ - ปตน. หมายถึง เงินประจําตําแหน'ง

๒
(ข) ตําแหน'งประเภทผูบริหาร ไดแก'
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหนาหน'วยงานที่เรียกชื่ออย'างอื่นที่มีฐานะเทียบเท'าคณะ
(๕) ผูช'วยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหน'วยงานที่เรียกชื่ออย'างอื่นที่มีฐานะเทียบเท'าคณะ
(๗) ผู อํ า นวยการสํ า นั กงานอธิ การบดี ผู อํ า นวยการสํ า นั กงานวิ ทยาเขต ผู อํ า นวยการกอง
หรือหัวหนาหน'วยงานที่เรียกชื่ออย'างอื่นที่มีฐานะเทียบเท'ากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๘) ตําแหน'งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
กรณี ที่ ๑ ตํ า แหน' ง บริ ห ารวิ ช าการ ใหเที ย บตํ า แหน' ง กั บการเปB นขาราชการพลเรื อนสามั ญ
โดยพิ จารณาจากตําแหน'งหลั กทางวิชาการก'อน แลวจึงพิ จารณาจากการดํ ารงตํ าแหน' งหรือเคยดํ ารงตํ าแหน' ง
ทางการบริหารประกอบ ดังนี้
ตําแหนง
ทางการบริหาร
ตําแหนง
วิชาการ
- ศาสตราจารย3 (ปตน. ๑๕,๖๐๐)
- ศาสตราจารย3 (ปตน. ๑๓,๐๐๐)

อธิการบดี

รองอธิการบดี

คณบดี/หัวหนา
หนวยงานที่เทียบเทา
คณะ

ประเภทบริหาร
ประเภทบริหาร
ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง
ระดับตน
ระดับสูง
(ปตน. ๑๔,๕๐๐)
- รองศาสตราจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐) ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทอํานวยการ
- ผูช'วยศาสตราจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐)
ระดับตน
ระดับสูง
ระดับสูง
- อาจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐)
- รองศาสตราจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐) ประเภทอํานวยการ ประเภทอํานวยการ ประเภทอํานวยการ
- ผูช'วยศาสตราจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐)
ระดับตน
ระดับตน
ระดับตน
- อาจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐)
กรณีตําแหน'งอื่นที่ ก.พ.อ. กําหนด หาก ก.พ.อ. กําหนดเปBนระดับใด ใหเทียบกับตําแหน'งหลักขางตน
หมายเหตุ :
๑) ปตน. หมายถึง เงินประจําตําแหน'ง
๒) ตํา แหน' งผู ช'ว ยอธิการบดี และตํ าแหน' งรองคณบดี ไม' มีในโครงสรางตํา แหน'งของขาราชการ
พลเรือนสามัญ จึงใหเทียบตามตําแหน'งทางวิชาการที่ดํารงอยู'ตามหลักเกณฑ3และเงื่อนไขการเทียบตําแหน'งฯ
ของตําแหน'งวิชาการ

๓
กรณีที่ ๒ ตําแหน'งบริหารทั่วไป
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงประเภทผูบริหาร
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
- เงินประจําตําแหน'ง ๑๐,๐๐๐ บาท
- เงินประจําตําแหน'ง ๕,๖๐๐ บาท

ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ

อํานวยการสูง
อํานวยการตน

(ค) ตําแหน'งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับตําแหนง
ระดับตําแหนง
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (เงินประจําตําแหน'ง ๑๓,๐๐๐ บาท) ระดับทรงคุณวุฒิ (เงินประจําตําแหน'ง ๑๓,๐๐๐ บาท)
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไป
ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับตําแหนง
ระดับตําแหนง
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติงาน
------------------------------------------

สิ่งที่ส(งมาดวย ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนงอยางอื่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
--------------------------------------๑. กรณีตําแหน(งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ใหเทียบการดํารงตําแหน(งเท(ากับ
ตําแหน(งในประเภทและระดับที่ดํารงตําแหน(งอยู(
๒. กรณีตําแหน(งประเภทบริหารทองถิ่น และประเภทอํานวยการทองถิ่น ใหเป4นไปตาม
ตารางการเทียบตําแหน(งพนักงานส(วนทองถิ่นในสายงานนักบริหารงานต(าง ๆ ดังนี้
ตารางการเทียบตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นในสายงานนักบริหารงานตาง ๆ
พนักงานสวนทองถิ่น
ตําแหนง
ระดับ
ประเภทบริหารทองถิ่น
สูง
ในสายงานนักบริหารงานทองถิ่น กลาง
ตน
ประเภทอํานวยการทองถิ่น
ในสายงานนักบริหารงานต(าง ๆ

สูง
กลาง
ตน

ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง
ระดับตน
ระดับสูง
ระดับตน
-

ขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทวิชาการ
*ระดับเชี่ยวชาญ
*ระดับชํานาญการพิเศษ
*ระดับชํานาญการ
*ระดับชํานาญการ
*ระดับเชี่ยวชาญ
*ระดับชํานาญการพิเศษ
*ระดับชํานาญการ
*ระดับชํานาญการ

ประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส
**ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน
ระดับอาวุโส
**ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน

หมายเหตุ * เฉพาะผู ที่ ไ ดรั บ การบรรจุ แ ละแต( ง ตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหน( ง ประเภทวิ ช าการหรื อ สายงาน
ที่เริ่มตนจากระดับ ๓ หรือไดรับการแต(งตั้งใหดํารงตําแหน(งประเภทวิชาการหรือสายงาน
ที่เริ่มตนจากระดับ ๓ โดยวิธีการสอบแข(งขัน
** เฉพาะผูที่เคยดํารงตําแหน(งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือผูที่เคยดํารงตําแหน(งระดับ ๗
ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหน(งจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน(ง
ตามที่ ก.พ. กําหนด
-----------------------------------

