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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๐  วรรคสามและวรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภท   สายงาน   

และระดับตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้  และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาวใหมีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนง 

(๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใด  หากไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบั ติหนาที่อื่นและมิไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยู   ไมมีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนงตั้งแตวันที่ไมไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยู  เวนแตในกรณีที่ 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไปและไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่อื่นที่มีลักษณะ 

เปนงานวิชาชีพหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะดานเหมือนหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยูเดิม  ใหไดรับ

เงินประจําตําแหนงในอัตราเดิมของตําแหนงตอไป 
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(๓) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง   

และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นไมเต็มเดือนในเดือนใด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงสําหรับ

เดือนนั้นตามสวนจํานวนวันที่ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาว 

(๔) ข า ร าชการพล เ รื อนสามัญซึ่ ง ได รั บแต งตั้ ง ให ดํ า ร งตํ า แหน งที่ มี สิ ทธิ ได รั บ 

เงินประจําตําแหนง  และไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นเกินหนึ่งตําแหนง  ใหไดรับเงินประจําตําแหนง

สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว 

(๕) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทเดียวกันที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดปฏิบัติหนาที่หลัก

ในตําแหนงที่ตนไปปฏิบัติหนาที่  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามอัตราเดิมของตนตอไป 

 ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  

ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่  หรือรักษาราชการแทน  หรือรักษาการในตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนงตางประเภทกัน  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราของตําแหนงเดิมตอไปนับแต 

วันที่เขาปฏิบัติหนาที่หลักในตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่  หรือรักษาราชการแทน  หรือ

รักษาการในตําแหนง  แลวแตกรณี  แตทั้งนี้ตองไมเกินหกเดือน 

(๖) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบั ติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศตามระเบียบ   ก .พ .   วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

พัฒนาขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา

ของตําแหนงเดิมตอไป 

ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานตามบัญชี

กําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงทายกฎ  ก.พ.  นี้  ในตําแหนงประเภทใด  ระดับใด   

ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญในอัตรา  

ดังนี้ 

(๑) ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๑๐,๐๐๐  บาท 

(๒) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ดังตอไปนี้  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  

๑๔,๕๐๐  บาท 
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 (ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการตาม  (๓)  (ข)  (ค)  

(ง)  และ  (จ) 

 (ข) ผูวาราชการจังหวัด 

 (ค) เอกอัครราชทูตที่ เปนหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต  หัวหนาคณะผูแทนถาวร 

แหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ  หัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก  

และเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 

 (ง) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง  ไดแก  รองปลัดกระทรวง  และ 

รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (จ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี  และอยูใน 

บังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี   ไดแก   รอง เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ ายบริหาร   

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   รองผูอํ านวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ   รองผูอํ านวยการ 

สํานักงบประมาณ  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   

รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ  และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 (ฉ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  

หรือทบวง  และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  ไดแก  รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (ช) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ  และขึ้นตรง 

ตอรัฐมนตรี   ไดแก   รองเลขาธิการสภาการศึกษา   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (ซ) หัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือ 

ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี  ไดแก  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา   เลขาธิการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ  และเลขาธิการสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

 (ฌ) ผูตรวจราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง 
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 (ญ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่  ก.พ.  กําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา

เดียวกันนี้ 

(๓) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ดังตอไปนี้  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  

๒๑,๐๐๐  บาท   

 (ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง  ไดแก  ปลัดกระทรวง  และปลัด 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

 (ข) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี  และอยูในบังคับบัญชา 

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  ไดแก  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 (ค) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง   

หรือทบวง   และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี   ไดแก   เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (ง) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ  และขึ้นตรงตอรัฐมนตรี  

ไดแก  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (จ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่  ก.พ.  กําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนง

ในอัตราเดียวกันนี้ 

(๔) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน   ใหไดรับ เงินประจํ าตํ าแหนงในอัตรา   

๕,๖๐๐  บาท 

(๕) ตํ าแหนงประเภทอํ านวยการระดับสูง   ใหไดรับ เงินประจํ าตํ าแหนงในอัตรา   

๑๐,๐๐๐  บาท 

(๖) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ที่มีประสบการณ  ทักษะ  และสมรรถนะ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๓,๕๐๐  บาท 
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(๗) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  
๕,๖๐๐  บาท 

(๘) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา   
๙,๙๐๐  บาท 

(๙) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  
๑๓,๐๐๐  บาท 

(๑๐) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ที่มีประสบการณ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๑๕,๖๐๐  บาท   

(๑๑) ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา   
๙,๙๐๐  บาท 

ขอ ๔ การกําหนดประเภทตําแหนง   สายงาน   ระดับ   และจํานวนตําแหนงที่ไดรับ 
เงินประจําตําแหนงเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูแลวในวันกอนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  ตองไดรับความเห็นชอบจาก  
ก.พ.  กอน 

ขอ ๕ กรณีอื่นนอกจากที่ไดกําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  ใหเสนอ  ก.พ.  พิจารณาอนุมัติ 
เปนราย  ๆ  ไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 



 

บัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง 
ทายกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับตน  ไดแก 

๑. สายงานบริหาร 
๒. สายงานบริหารการทูต 
๓. สายงานบริหารงานปกครอง 

 
ตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับสูง  ไดแก 

๑. สายงานบริหาร 
๒. สายงานบริหารการทูต 
๓. สายงานบริหารงานปกครอง 
๔. สายงานตรวจราชการกระทรวง 

 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน  ไดแก 
๑. สายงานอํานวยการ 
๒. สายงานอํานวยการเฉพาะดาน 

 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  ไดแก 
๑. สายงานอํานวยการ 
๒. สายงานอํานวยการเฉพาะดาน 
๓. สายงานตรวจราชการกรม 

 
ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ    ไดแก 

๑. สายงานปฏิบัติงานชางศิลปกรรม 
๒. สายงานนาฏศิลป 
๓. สายงานดุริยางคศิลป 
๔. สายงานคีตศิลป 



๒ 

 

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  ไดแก 
๑. สายงานกายภาพบําบัด 
๒. สายงานทันตแพทย 
๓. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
๔. สายงานแพทย 
๕. สายงานนายสัตวแพทย 
๖. สายงานเทคนิคการแพทย 
๗. สายงานเภสัชกรรม 
๘. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๙. สายงานวิศวกรรมไฟฟา 
๑๐. สายงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
๑๑. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๑๒. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร 
๑๓. สายงานสถาปตยกรรม 
๑๔. สายงานฟสิกสรังสี 
๑๕. สายงานรังสีการแพทย 
๑๖. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๑๗. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร 
๑๘. สายงานวิศวกรรมปโตรเลียม 
๑๙. สายงานวิศวกรรมโลหการ 
๒๐. สายงานชีววิทยารังสี 
๒๑. สายงานนิวเคลียรเคมี 
๒๒. สายงานนิวเคลียรฟสิกส 
๒๓. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๒๔. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 
๒๕. สายงานกิจกรรมบําบัด 
๒๖. สายงานเวชศาสตรการสื่อความหมาย 



๓ 
 

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ไดแก 
๑. สายงานการขาว 
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล 
๓. สายงานการผังเมือง 
๔. สายงานวิเคราะหผังเมือง 
๕. สายงานสืบสวนสอบสวน 
๖. สายงานกีฏวิทยา 
๗. สายงานเจาหนาที่คดีพิเศษ 
๘. สายงานคุมประพฤติ 
๙. สายงานวิชาการปฏิรูปที่ดิน 
๑๐. สายงานจิตวิทยา 
๑๑. สายงานนักเดินเรือ 
๑๒. สายงานตรวจสอบบัญชี 
๑๓. สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๔. สายงานวิชาการศุลกากร 
๑๕. สายงานวิชาการแผนที่ภาพถาย 
๑๖. สายงานนิติการ 
๑๗. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา 
๑๘. สายงานนิติวิทยาศาสตร 
๑๙. สายงานโบราณคดี 
๒๐. สายงานภัณฑารักษ 
๒๑. สายงานพัฒนาการกีฬา 
๒๒. สายงานพัฒนาการทองเที่ยว 
๒๓. สายงานพัฒนาระบบราชการ 
๒๔. สายงานพัฒนาสังคม 
๒๕. สายงานภูมิสถาปตยกรรม 
๒๖. สายงานวิเคราะหงบประมาณ 
๒๗. สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 



๔ 
 

๒๘. สายงานประเมินราคาทรัพยสิน 
๒๙. สายงานวิชาการอุตสาหกรรม 
๓๐. สายงานวิชาการสงเสริมการลงทุน 
๓๑. สายงานวิเทศสัมพันธ 
๓๒. สายงานวิชาการพลังงาน 
๓๓. สายงานเจาหนาที่จัดผลประโยชน 
๓๔. สายงานวิชาการกษาปณ 
๓๕. สายงานวิชาการเกษตร 
๓๖. สายงานวิชาการขนสง 
๓๗. สายงานวิชาการคลัง 
๓๘. สายงานวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 
๓๙. สายงานวิชาการเงินและบัญชี 
๔๐. สายงานวิชาการตรวจสอบบัญชี 
๔๑. สายงานตรวจสอบภาษี 
๔๒. สายงานวิชาการทรัพยากรธรณี 
๔๓. สายงานวิชาการทัณฑวิทยา 
๔๔. สายงานวิชาการที่ดิน 
๔๕. สายงานธรณีวิทยา 
๔๖. สายงานวิชาการบัญชี 
๔๗. สายงานประชาสัมพันธ 
๔๘. สายงานวิชาการประมง 
๔๙. สายงานวิชาการปาไม 
๕๐. สายงานวิชาการผลิตภัณฑอาหาร 
๕๑. สายงานวิชาการพัฒนาชุมชน 
๕๒. สายงานวิชาการพาณิชย 
๕๓. สายงานวิชาการภาษี 
๕๔. สายงานวิชาการมาตรฐาน 
๕๕. สายงานวิชาการยุติธรรม 



๕ 
 

๕๖. สายงานวิชาการแรงงาน 
๕๗. สายงานวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน 
๕๘. สายงานวิชาการโรคพืช 
๕๙. สายงานวิชาการละครและดนตรี 
๖๐. สายงานวิชาการวัฒนธรรม 
๖๑. สายงานวิทยาศาสตรการแพทย 
๖๒. สายงานวิชาการศาสนา 
๖๓. สายงานวิชาการศึกษา 
๖๔. สายงานวิทยาจารย 
๖๕. สายงานวิชาการศึกษาพิเศษ 
๖๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ 
๖๗. สายงานวิชาการสงเสริมการเกษตร 
๖๘. สายงานวิชาการสถิติ 
๖๙. สายงานวิชาการสรรพสามิต 
๗๐. สายงานวิชาการสรรพากร 
๗๑. สายงานวิชาการสหกรณ 
๗๒. สายงานวิชาการสัตวบาล 
๗๓. สายงานวิชาการสาธารณสุข 
๗๔. สายงานโภชนาการ 
๗๕. สายงานวิชาการสิ่งแวดลอม 
๗๖. สายงานวิชาการอาหารและยา 
๗๗. สายงานวิชาการอุทกวิทยา 
๗๘. สายงานวิทยาศาสตร 
๗๙. สายงานวิทยาศาสตรนิวเคลียร 
๘๐. สายงานวิเทศสหการ 
๘๑. สายงานวิศวกรรม 
๘๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ 
๘๓. สายงานสถิติ 



๖ 
 

๘๔. สายงานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
๘๕. สายงานสังคมสงเคราะห 
๘๖. สายงานสัตววิทยา 
๘๗. สายงานสํารวจดิน 
๘๘. สายงานอักษรศาสตร 
๘๙. สายงานภาษาโบราณ 
๙๐. สายงานวรรณศิลป 
๙๑. สายงานอาลักษณ 
๙๒. สายงานอุตุนิยมวิทยา 
๙๓. สายงานวิชาการชางศิลป 
๙๔. สายงานจิตรกรรม 
๙๕. สายงานมัณฑนศิลป 
๙๖. สายงานประติมากรรม 
๙๗. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙๘. สายงานกายภาพบาํบัด 
๙๙. สายงานทันตแพทย 
๑๐๐. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
๑๐๑. สายงานแพทย 
๑๐๒. สายงานนายสัตวแพทย 
๑๐๓. สายงานเทคนิคการแพทย 
๑๐๔. สายงานเภสัชกรรม 
๑๐๕. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๑๐๖. สายงานวิศวกรรมไฟฟา 
๑๐๗. สายงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
๑๐๘. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๑๐๙. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร 
๑๑๐. สายงานสถาปตยกรรม 
๑๑๑. สายงานฟสิกสรังสี 



๗ 
 

๑๑๒. สายงานรังสีการแพทย 
๑๑๓. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๑๑๔. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร 
๑๑๕. สายงานวิศวกรรมปโตรเลียม 
๑๑๖. สายงานวิศวกรรมโลหการ 
๑๑๗. สายงานชีววิทยารังสี 
๑๑๘. สายงานนิวเคลียรเคมี 
๑๑๙. สายงานนิวเคลียรฟสิกส 
๑๒๐. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๑๒๑. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 
๑๒๒. สายงานกิจกรรมบําบัด 
๑๒๓. สายงานเวชศาสตรการสื่อความหมาย 

 
ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ   ไดแก 

๑. สายงานการขาว 
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล 
๓. สายงานการผังเมือง 
๔. สายงานวิชาการศุลกากร 
๕. สายงานนิติการ 
๖. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา 
๗. สายงานโบราณคดี 
๘. สายงานนักพัฒนาระบบราชการ 
๙. สายงานวิเคราะหงบประมาณ 
๑๐. สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๑. สายงานวิชาการสงเสริมการลงทุน 
๑๒. สายงานวิชาการเกษตร 
๑๓. สายงานวิชาการขนสง 
๑๔. สายงานวิชาการคลัง 



๘ 
 

๑๕. สายงานวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 
๑๖. สายงานวิชาการบัญชี 
๑๗. สายงานวิชาการประมง 
๑๘. สายงานวิชาการปาไม 
๑๙. สายงานวิชาการพาณิชย 
๒๐. สายงานวิชาการภาษี 
๒๑. สายงานวิชาการมาตรฐาน 
๒๒. สายงานวิชาการแรงงาน 
๒๓. สายงานวิชาการละครและดนตรี 
๒๔. สายงานวิทยาศาสตรการแพทย 
๒๕. สายงานวิชาการศึกษา 
๒๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ 
๒๗. สายงานวิชาการสรรพสามิต 
๒๘. สายงานวิชาการสรรพากร 
๒๙. สายงานวิชาการสาธารณสุข 
๓๐. สายงานวิชาการอาหารและยา 
๓๑. สายงานวิทยาศาสตร 
๓๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ 
๓๓. สายงานอักษรศาสตร 
๓๔. สายงานประติมากรรม 
๓๕. สายงานทันตแพทย 
๓๖. สายงานแพทย 
๓๗. สายงานนายสัตวแพทย 
๓๘. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๓๙. สายงานสถาปตยกรรม 
๔๐. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๔๑. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๔๒. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ .   ๒๕๕๑   มาตรา   ๕๐   วรรคสามและวรรคสี่   บัญญัติวา   ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับ 
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  และผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ 
ในอัตราใด  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 

 
 


	กฎ  ก.พ. 
	ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 
	พ.ศ.  ๒๕๕๑ 


