
การประชมุช้ีแจง

เรื่อง 

การด าเนินการตามพระราชบญัญติั

ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

วนัที่ 15 ธนัวาคม 2551

ส านกังาน ก.พ.



จดัท าหนงัสือเวียน 12 ฉบบั

หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 9/2551 น าส่ง 3 กฎ ก.พ. / 2 ระเบยีบ / 1 ขอ้บงัคบั

ว 10/2551 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

ว 11/2551 การใชบ้งัคบัพ.ร.บ.

ว 12/2551 การเทียบต าแหน่ง

ว 13/2551 การด าเนนิการตามบทเฉพาะกาล

ว 14/2551 การรบัรองคุณวุฒิ

วันที่ 

11 ธ.ค.51



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 15/2551 หลกัเกณฑ์ วิธีการ สอบแข่งขนัเพือ่บรรจุฯ

ว 16/2551 การคดัเลือกบรรจุ

ว 17/2551 การปรบัเงินเดือน/เงินประจ าต าแหน่งเขา้

บญัชีทา้ย พ.ร.บ.

ว 18/2551 หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขการรบัเงินประจ าต าแหน่ง

ว 19/2551 อนุมติัการแต่งตั้ง (การเลือ่นระดบัครั้งแรก)

ว 20/2551 หลกัเกณฑฯ์ การศึกษา วิจยั ในต่างประเทศ



เป็นองคก์รกึง่ตุลาการ 

โดยจะเป็นผูดู้แลและรกัษา

ระบบคุณธรรม

ก.พ.ค.



กฎ ก.พ.ค.ว่าดว้ย

การอุทธรณแ์ละพจิารณา

วินิจฉยัอุทธรณ ์พ.ศ.2551

กฎ ก.พ.ค.ว่าดว้ย

การรอ้งทุกข์

และพิจารณาวินิจฉยั

เรื่องรอ้งทุกข ์พ.ศ.2551

กฎ ก.พ.ค.



การอุทธรณ ์และการรอ้งทุกข์

ที่เปล่ียนแปลงไป

การอทุธรณค์ าสั่งลงโทษ / สั่งให้

ออกบางกรณี ตาม ม.114

ต้องยื่นต่อประธาน ก.พ.ค. ภายใน 

30 วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่า

ทราบค าสั่งที่เป็นเหตุ

การร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

(ม.123 วรรคสอง)

ต้องยื่นภายใน 30 วันนับแต่

วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่ง

การร้องทุกข์

ก.พ.ค.มีอ านาจใหแ้กไ้ขหรือยกเลิกค าสัง่ และเยียวยา

ความเสียหายใหก้บัขา้ราชการไดด้ว้ย



การคุม้ครองระบบคุณธรรม

ก.พ.ค. มีอ านาจแจง้ใหห้น่วยงานผูอ้อกกฎ 

ระเบียบ หรือค าสัง่ ด าเนินการแกไ้ขหรือ

ยกเลิกไดต้ามควรแก่กรณี หากเห็นว่าไม่

สอดคลอ้งกบัระบบคุณธรรม



หนงัสือเวียน สาระของเรื่อง

ว 9/2551 น าส่ง 3 กฎ ก.พ. / 2 ระเบยีบ / 1 ขอ้บงัคบั

 กฎ ก.พ. จดัประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง

 กฎ ก.พ. ใหไ้ดร้บัเงินเดือน

 กฎ ก.พ. ใหไ้ดร้บัเงินประจ าต าแหน่ง

ระเบยีบทุนเล่าเรียน

หลวง

 ระเบยีบทุนรฐับาล

 ขอ้บงัคบัการจดัการศึกษา ฯ นกัเรียนทีศึ่กษา

ในต่างประเทศ



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 10/2551 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

ทัว่ไป วิชาการ อ านวยการ บริหาร

89
สายงาน

149
สายงาน

3
สายงาน

4
สายงาน



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 10/2551 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

สายงานวิเคราะหน์โยบายและแผน

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
(รหสั) 3-1-012

ต าแหน่งประเภท วิชาการ
สายงาน วิเคราะหน์โยบายและแผน
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

สายงานน้ีคลมุถึงต าแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั
เก่ียวกบัการศึกษา วิเคราะห ์วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เก่ียวกบันโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การบริหาร หรือความมัน่คงในระดบัประเทศ รวมถึงประเดน็ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย จดัท าแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้
เป็นข้อมลูส าหรบัก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาในระดบัประเทศ แล้วแต่กรณี  และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ช่ือต าแหน่งในสายงานและระดบั

ต าแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดบัของต าแหน่งดงัน้ี
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัปฏิบติัการ
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัช านาญการ
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัช านาญการพิเศษ
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัเช่ียวชาญ
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัทรงคณุวฒิุ

ตวัอย่าง



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 10/2551 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัปฏิบติัการ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
(รหสั) 3-1-012-1

ต าแหน่งประเภท วิชาการ
ช่ือสายงาน วิเคราะหน์โยบายและแผน
ช่ือต าแหน่งในสายงาน  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
ระดบัต าแหน่ง ปฏิบติัการ
หน้าท่ีความรบัผิดชอบหลกั

ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานระดบัต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบติังานเก่ียวกบัการวิเคราะหน์โยบายและการวางแผน ภายใต้การก ากบั แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในด้านต่าง ๆ ดงัน้ี

ตวัอย่าง



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 10/2551 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
(รหสั) 3-1-012-1

1. ด้านปฏิบติัการ
(1) รวบรวม วิเคราะห ์และประมวลนโยบายของรฐับาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสงัคมทัง้ในและ

ต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรปุเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การบริหาร หรือความมัน่คง

(2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ด้านการวางแผน

วางแผนการท างานท่ีรบัผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิท่ีก าหนด
3.  ด้านการประสานงาน

(1)  ประสานการท างานร่วมกนัทัง้ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิ
ตามท่ีก าหนดไว้

(2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.  ด้านการบริการ

(1) รวบรวมข้อมลู เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานโครงการ 
(2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..

ตวัอย่างนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัปฏิบติัการ



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 10/2551 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
(รหสั) 3-1-012-1

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
มีคณุวฒิุอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี
1. ได้รบัปริญญาตรีหรือคณุวฒิุอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดบัเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีส่วนราชการเจ้าสงักดัเหน็ว่าเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
2. ได้รบัปริญญาโทหรือคณุวฒิุอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดบัเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีส่วนราชการเจ้าสงักดัเหน็ว่าเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
3. ได้รบัปริญญาเอกหรือคณุวฒิุอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดบัเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีส่วนราชการเจ้าสงักดัเหน็ว่าเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติั
4. ได้รบัปริญญาหรอืคณุวฒิุอย่างอ่ืนท่ีก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งน้ีได้

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง
2. ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง
3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง

ตวัอย่างนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัปฏิบติัการ



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 10/2551 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
(รหสั) 3-1-012-2

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผน  ระดบัปฏิบติัการ  และ
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 

6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรบัผู้มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัปฏิบติัการ 
ข้อ 2 หรือข้อ 4 ท่ีเทียบได้ไม่ต า่กว่าปริญญาโท   และให้ลดเป็น 2 ปีส าหรบัผู้มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัปฏิบติัการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ท่ีเทียบได้ไม่ต า่กว่าปริญญาเอก หรือด ารง
ต าแหน่งอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต า่กว่าน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบติังาน
วิเคราะหน์โยบายและแผน  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสงักดัเหน็ว่าเหมาะสมกบัหน้าท่ี   
ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้วไมน้่อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง
2. ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง
3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง

ตวัอย่างนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัช านาญการ



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 10/2551 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
(รหสั) 3-1-012-3

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผน  ระดบัปฏิบติัการ  และ
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  หรือด ารงต าแหน่ง

อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต า่กว่าน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบติังานวิเคราะห์
นโยบายและแผน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสงักดัเหน็ว่าเหมาะสมกบัหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง
2. ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง
3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง

ตวัอย่างนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัช านาญการพเิศษ



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 10/2551 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
(รหสั) 3-1-012-4

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผน  ระดบัปฏิบติัการ  และ
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือด ารง

ต าแหน่งอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต า่กว่าน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบติังาน
วิเคราะหน์โยบายและแผน  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสงักดัเหน็ว่าเหมาะสมกบัหน้าท่ี   
ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้วไมน้่อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง
2. ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง
3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง

ตวัอย่างนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัเชี่ยวชาญ



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 10/2551 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
(รหสั) 3-1-012-5

คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผน  ระดบัปฏิบติัการ  และ
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือด ารงต าแหน่ง

อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต า่กว่าน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบติังานวิเคราะห์
นโยบายและแผน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสงักดัเหน็ว่าเหมาะสมกบัหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง
2. ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง
3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง

ตวัอย่างนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัทรงคุณวุฒิ



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 11/2551 การใชบ้งัคบัพ.ร.บ.

ผูบ้งัคบับญัชาสัง่แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งตาม 

พ.ร.บ.ใหม่ (ค าสัง่จดัคนลง)

รัฐมนตรี หรือ
ผู้รับมอบหมาย

ปลดักระทรวง อธิบดี

สนง.รัฐมนตรี สป.กระทรวง กรม



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 11/2551 การใชบ้งัคบัพ.ร.บ.

ใหจ้ดัคนลงตามบญัชีจดัขา้ราชการพลเรือนสามญั

เขา้ประเภท สายงาน และระดบั

ในต าแหน่ง

เลขที่เดิม

แต่ใหค้ าสัง่แต่งตั้ง(จดัคนลง)

มีผลยอ้นหลงั 11 ธนัวาคม 2551

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

10 ม.ค.52



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 11/2551 การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.

ในการจดัคนลงครั้งแรก ก.พ. อนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

ผูมี้คุณสมบติัต่างไปจาก spec บางสายงานดงันี้

กรณีผูใ้ดเคยไดร้บัยกเวน้

คุณสมบติัตาม 

ม.56 วรรคสองเดิม

กรณี ก.พ. ปรบั spec ใหม่โดย

ก าหนดวุฒิสูงกว่าทีก่ าหนดไว้

เดิม

กรณี spec เดิม 

ก าหนดใหใ้ชวุ้ฒิ ป.ตรี 

หรือไม่ตอ้งใช้

กรณีไม่มีวุฒิ ป.ตรี ใหล้ง

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

(ผอ.เฉพาะดา้น) ได้



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 11/2551 การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.

ทั้งนี้  หากตรวจสอบพบความคลาดเคลือ่นใน

ขอ้เท็จจริงของบญัชี 1 / บญัชี 2

โดยส่วนราชการตรวจพบ และแจง้ ส านกังาน ก.พ.

หรือ ส านกังาน ก.พ. ตรวจพบ

ส านกังาน ก.พ. จะปรบัปรุงต่อไป



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 12/2551 การเทียบต าแหน่ง

การเทียบการด ารงต าแหน่งเป็น

ขา้ราชการพลเรือนสามญั

ในระดบัต่าง ๆ 

ตาม พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2535

การด ารงต าแหน่งเป็นขา้ราชการ

พลเรือนสามญั

ในประเภทและระดบั

ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551

เท่ากบั

ดงันี้



ระดบัต าแหน่งตาม พ.ร.บ.35 ระดบัต าแหน่งตาม พ.ร.บ.51

ระดบั 1-4 ประเภททั่วไป ปฏบิัติงาน (O1)

ระดบั 5-6 ประเภททั่วไป ช านาญงาน (O2)

ระดบั 7-8 ประเภททั่วไป อาวุโส (O3)

ระดบั 9 ขึ้นไป ประเภททั่วไป ทกัษะพิเศษ (O4)

ระดบั 3-5 ของสายงานเร่ิม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ ปฏบิัติการ (K1)

ระดบั 6-7 ของสายงานเร่ิม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ ช านาญการ (K2)

ระดบั 8 ของสายงานเร่ิม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ ช านาญการพิเศษ(K3)

ระดบั 9 ของสายงานเร่ิม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ เช่ียวชาญ (K4)

ระดบั 10-11 ของสายงานเร่ิม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ ทรงคุณวุฒิ (K5)



ต าแหน่งตาม พ.ร.บ.35 ต าแหน่งตาม พ.ร.บ.51

ระดบั 8 ตาม ม.4 แห่ง พรฎ.ก าหนดต าแหน่งข้าราชการ

พลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงูและประเภท

บริหารระดับกลาง พ.ศ.2535 ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

(เช่น ผอ.กอง )

ประเภท

อ านวยการ

ต้น

(M1)

ระดบั 9 ตาม ม.3 (7) (8) (9)  แห่ง พรฎ.ก าหนด

ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร

ระดับสงูและประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ.2535 ที่

ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (เช่น ผอ.ส านัก )

ประเภท

อ านวยการ

สงู

(M2)

ระดบั 9 ที่ด ารงต าแหน่ง รอง หน.สรก.ระดับกรมหรือ

ระดับจังหวัด หรือเทยีบเท่า 

ประเภทบริหาร ต้น

(S1)

ระดบั 10-11 ที่ด ารงต าแหน่ง หน.สรก.ระดับ

กระทรวง/กรม/จังหวัด หรือเทยีบเท่า

ประเภทบริหาร สงู

(S2)



ว 13/2551 การด าเนินการตามบทเฉพาะกาล

การน า

กฎหมายตาม 

พ.ร.บ. 2535

มาใชบ้งัคบั

(เฉพาะคราว)

ทัว่ไป

วิชาการ

อ านวยการ

บริหาร

ว 16/38
ว 22/40

ว 22/40

ว 9/44 ว 13/49

ว 22/40

ว 16/38
ว 10/48

ข้ึน O4

ข้ึน O3

ว 34/47 ขึน้ O2

ข้ึน K4-K5

ขึน้ K2-K3

ปลดั กท. /รองปลดัฯ/

ผวจ. /เทียบเท่า ฯลฯ   

รองอธิบดี



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 13/2551 การด าเนนิการตามบทเฉพาะกาล

การ

ด าเนนิการ

เรือ่งวินยั

กรณีทีต่อ้งส่ง

เรือ่งให ้

อ.ก.พ.สามญั

กรณี ผวจ. / อธิบดี

สัง่แต่งตั้ง คกก.

สอบสวน

กรณี นายกรฐัมนตรี /

รมต. / ปลดักระทรวง

หรือเทียบเท่า

สัง่ตั้ง คกก.สอบสวน

ส่งให ้อ.ก.พ.จงัหวดั / 

อ.ก.พ.กรม

ส่งให ้อ.ก.พ.

กระทรวง หรือ 

อ.ก.พ.กรมทีท่ าหนา้ที ่

อ.ก.พ.กระทรวง



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 13/2551 การด าเนนิการตามบทเฉพาะกาล

การด าเนนิการ

ทางวินยั

(อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการตาม 

พ.ร.บ.2535)

เรือ่งการพกัราชการหรือ

ออกจากราชการไวก่้อน

ใหด้ าเนนิการ ตาม ม.101 และ 103

เรือ่งการอุทธรณแ์ละรอ้งทุกข์



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 14/2551 การรบัรองคุณวุฒิ

การก าหนด

หลกัเกณฑ ์วิธีการ

รบัรองคุณวุฒิ
การก าหนด

อตัราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิ



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 15/2551 หลกัเกณฑ์ วิธีการ สอบแข่งขนัเพือ่บรรจุฯ

ก าหนดหลกัเกณฑ ์/วิธีการ/ หลกัสูตร

- สอบ 3 ภาค

- การข้ึนบญัชี /การยกเลิกบญัชี/การน ารายช่ือฯ 

กรณีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการตาม 

ว 15/2535

ใหด้ าเนินการต่อไปจน

แลว้เสร็จ

บญัชีสอบแข่งขนัทีย่งั

ไม่หมดอาย ุก็ใหเ้ป็นบญัชีตาม 

ว 15/2551

ตามต าแหน่งใหม่



หนงัสือเวียน สาระของเรื่อง

ว 16/2551 การคดัเลือกบรรจุ

มี 6 กรณี (หลกัการเดิม)

1. บรรจุนกัเรียนทุน

2. บรรจุผูจ้บจากหลกัสูตรที ่ก.พ.อนุมติัใหส่้วนราชการจดั

3. บรรจุผูม้ีวุฒิที ่ก.พ.จะก าหนด (วุฒิคดัเลือก)

4. บรรจุผูไ้ปรบัราชการทหารฯ (มารายงานตวัไม่ทนั)

5. บรรจุผูม้ีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถเขา้ปฏิบติัหนา้ทีไ่ดใ้น

ก าหนดเวลา

6. กรณีอ่ืนที ่ก.พ. อนุมติั



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 17/2551 หลกัเกณฑ/์วิธีการปรบัเงินเดือนและเงิน

ประจ าต าแหน่งเขา้ตามบญัชีทา้ย พ.ร.บ.ฯ

• ไม่กระทบ สิทธิประโยชน ์ของขา้ราชการที่ไดร้บัอยูก่่อน

วนัที่ 11 ธ.ค. 51

หลกัการ

• ไม่กระทบ ตอ่งบประมาณหรือกระทบนอ้ยท่ีสุด



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 17/2551 หลกัเกณฑ/์วิธีการปรบัเงินเดือนและเงิน

ประจ าต าแหน่งเขา้ตามบญัชีทา้ย พ.ร.บ.ฯ

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

1. ไดร้บัเงินเดือนตามบญัชีทา้ย พ.ร.บ.ฯ ตามประเภทต าแหน่ง 
สายงาน และระดบัต าแหน่ง ตามประกาศการจดัต าแหน่ง และกฎ 

ก.พ. ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไดร้บัเงินเดือน พ.ศ. 2551

2. ไดร้บัเงินเดือนยงัไม่ถึงขั้นต  า่ของระดบัตามบญัชีทา้ย พ.ร.บ.ฯ ใหไ้ดร้บั
เงินเดือนไม่ต า่กว่าขั้นต  า่ชัว่คราว



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 17/2551 หลกัเกณฑ/์วิธีการปรบัเงินเดือนและเงิน

ประจ าต าแหน่งเขา้ตามบญัชีทา้ย พ.ร.บ.ฯ

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

3. กรณีท่ีเงินเดือนยงัไม่ถึงขั้นต า่ของระดบัตามบญัชีทา้ย พ.ร.บ.ฯ ไดร้บั การปรบั

เงินเดือนปีละครัง้ในวนัท่ี 1 ต.ค. จนถึงขั้นต า่ของระดบั 
• ปรบัครัง้แรกวนัท่ี 1 ต.ค. 52 
• อตัราการปรบัเท่ากบัครึง่หน่ึงของความตา่งระหว่างอตัราเงินเดือนของผูน้ั้นกบั

อตัราเงินเดือนขั้นต า่ของระดบัต าแหน่ง สูงสุดรอ้ยละ 10 ของเงินเดอืน

4. ใหข้า้ราชการที่ไดร้บัเงินประจ าต  าแหน่งตามพ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจ าต  าแหน่ง 
พ.ศ. 2538 และมีสิทธิไดร้บัเงินประจ าต  าแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการ
พลเรอืนสามญัไดร้บัเงินประจ าต  าแหน่ง พ.ศ. 2551 ไดร้บัเงินประจ าต  าแหน่งในอตัรา
ที่ไดร้บัอยูเ่ดิมก่อนวนัที่ ก.พ. ประกาศจดัต าแหน่ง



22,220

7,940

ประเภทวชิาการ
ระดบัปฏบิตักิาร

13,400

ระดบั 5

22,220
............
............
13,400
............
............
10,190

ระดบั 4

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ

18,190
............
............
10,660
............
............
8,320

14,800
............
............
8,500
............
............
6,800

10,660
8,500

ระดบั 3

1. ไดร้บัเงินเดือนตามบญัชีทา้ย พ.ร.บ.ฯ ตามประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดบั
ต าแหน่ง ตามประกาศการจดัต าแหน่ง และกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรอืน

สามญัไดร้บัเงินเดือน พ.ศ. 2551

ตวัอย่าง

6,800

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ



ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ

ตวัอย่าง

36,020

12,530
ประเภทวชิาการ
ระดบัช านาญการ

ระดบั 6

27,500
............
............
............
............
............
12,880
12,530

12,880
14,330

ขัน้ต า่ชัว่คราว

ขัน้ต า่

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ (ตอ่)

2. ไดร้บัเงินเดือนยงัไม่ถึงขั้นต า่ของระดบัตามบญัชีทา้ย พ.ร.บ.ฯ ใหไ้ดร้บั
เงินเดือนไม่ต า่กว่าขั้นต  า่ชัว่คราว



ขั้นสูง 36,020

12,530
K 2ระดบั 6

27,500
............
............
............
............
12,880

12,530

12,880

ขั้นต ่า 14,330

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ (ตอ่)

10 ธ.ค. 51   11 ธ.ค. 51    1 เม.ย. 52                 1 ต.ค. 52

ขึน้เงนิเดอืน
3% ของ
คา่กลาง 
(20,350)

14,330

36,020

ค่ากลาง 20,350

13,500

12,530

14,330

20,350 ค่ากลาง

14,120

12,530

14,230 2. ปรับโดยบวกครึง่หนึง่ของความตา่ง 
(14,330 – 14,120) /2 =105

36,020

1. ขึน้เงนิเดอืน 3% ของ
คา่กลาง (20,350)

ให้ปรบัต่อไปทุกวนัท่ี 1 ต.ค. 
จนกว่าเงินเดือนจะถึง 14,330

3. กรณีท่ีเงินเดือนยงัไม่ถึงขั้นต  า่ของระดบัตามบญัชีทา้ย พ.ร.บ.ฯ ไดร้บั
การปรบัเงินเดือนปีละครั้งในวนัท่ี 1 ต.ค. จนถึงขั้นต  า่ของระดบั 



4. ใหข้า้ราชการที่ไดร้บัเงินประจ าต  าแหน่งตามพ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจ าต  าแหน่ง พ.ศ. 2538 และมี
สิทธิไดร้บัเงินประจ  าต  าแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไดร้บัเงินประจ า

ต  าแหน่ง พ.ศ. 2551 ไดร้บัเงินประจ  าต  าแหน่งในอตัราที่ไดร้บัอยูเ่ดิมก่อนวนัที่ ก.พ. ประกาศจดัต าแหน่ง

ระดบั 11 21,000
ประเภทบริหาร

ระดบั 10 14,500

ระดบั 9 10,000

ระดบั 8 5,600

ระดบั 11 15,600

ระดบั 10 13,000

ระดบั 9 9,900

ระดบั 8 5,600

ระดบั 7 3,500

ประเภทวช. /ชช.

ระดบัสูง 10,000

ระดบัต้น 5,600

ประเภทอ านวยการ

ระดบัสูง 21,000
14,500

ระดบัต้น 10,000

ประเภทบริหาร

ทรงคุณวุฒิ 15,600
13,000

เช่ียวชาญ 9,900

ช านาญการพเิศษ 5,600

ช านาญการ 3,500

ทกัษะพเิศษ  9,900

ประเภทวิชาการ (เฉพาะสายงานทีก่ าหนด)

ประเภททัว่ไป
(เฉพาะสายงานทีก่ าหนด)

ได้รับตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการที ่ก.พ. ก าหนด 
(ว 18/51)

ปัจจุบัน ใหม่



หนงัสือเวียน สาระของเรื่อง

ว 18/2551 หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขการรบัเงินประจ าต าแหน่ง

K2

K5

ด ารงต าแหน่ง K2 หรือเทียบเท่า มาแลว้

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

ผ่านการประเมินคุณสมบติัและผลงาน

โดยส่วนราชการ

ด ารงต าแหน่ง K5 หรือเทียบเท่า มาแลว้

ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี

ผ่านการประเมินคุณสมบติัและผลงาน

โดย ก.พ.



ก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

ในระดบัต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. 2535 มาใชเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะ

ส าหรบัต าแหน่งได ้เป็นการเฉพาะคราว

เฉพาะการแต่งตั้งในครั้งแรกของแต่ละบุคคล กรณี

การเลือ่น
การยา้ยไปด ารงต าแหน่งต่างประเภท

ต าแหน่งทีใ่ชห้ลกัเกณฑก์ารเลือ่น

ว19/2551 อนุมติัการแต่งตั้ง (การเลือ่นระดบัครั้งแรก)

หรือ



ปฏบิตักิาร

ทรงคุณวุฒิ

เชีย่วชาญ

ช านาญการพเิศษ

ช านาญการ

บริหาร

วิชาการ

ปฏบิตังิาน

ทกัษะพเิศษ

อาวุโส

ช านาญงาน

ทัว่ไป
50,550

ระดบัตน้ 
25,390

7,940

22,220
14,330

36,020
21,080

50,550
29,900

59,770
41,720

66,480

4,630

48,220

18,190
10,190

33,540
15,410

47,450

59,770

59,770
ระดบัสงู 
31,280

64,340
ระดบัตน้ 
48,700

66,480
ระดบัสงู 
53,690

3 ปี ถงึ 
MP K3

1 ปี

อ านวยการ

2 ปี ถึง 
MP K4

4 ปี ถึง MP
K2

ตรี 6 ปี
โท 4 ปี
เอก 2 ปี

ปวช. 6 ปี
ปวท. 5 ปี
ปวส. 4 ปี

6 ปี ถึง
MP O2

1 ปี

ถึงขั้น
สูง O3 *

*

2 ปี

2 ปี

*1 ปี

เดมิ ใหม่

2 ปี

1 ปี

1 ปี

เดมิ

1 ปี

ใหม่

1 ปี

1-2 ปี

เดมิ ใหม่

ใหม่เดมิ



หนงัสือเวียน สาระของเรือ่ง

ว 20/2551 หลกัเกณฑฯ์ การศึกษา วิจยั ในต่างประเทศ

ใหน้ าระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการให้

ขา้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวิจยั 

และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

มาใชบ้งัคบั



Download

กฎ ก.พ.

ระเบียบ ก.พ. ขอ้บงัคบั ก.พ.

หนงัสือเวียน ก.พ.

กฎ ก.พ.ค

www.ocsc.go.th



ถาม ตอบ

ขอบคุณ


