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กฎ  ก.ร. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๓)  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๑๐๑   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก.ร.  จึงออกกฎ  ก.ร.  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ร.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป   
ข้อ ๒ ตําแหน่งประเภทบริหาร  ได้แก่  ตําแหน่งที่มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารงาน 

ในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  รองหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ผู้ช่วยหัวหน้า 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  หรือตําแหน่งอ่ืนที่  ก.ร.  กําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทบริหารตามหลักเกณฑ์
ในกฎ  ก.ร.  นี้ 

ข้อ ๓ ตําแหน่งประเภทบริหาร  มี  ๒  ระดับ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  ได้แก่  ตําแหน่งดังต่อไปนี้   
 (ก) ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ได้แก่  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

และผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภา 
 (ข) ตําแหน่งอ่ืนที่  ก.ร.  กําหนดเป็นตําแหนง่ประเภทบริหารระดับต้น   
(๒) ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ได้แก่  ตําแหน่งดังต่อไปนี้   
 (ก) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ได้แก่  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และเลขาธิการ

วุฒิสภา   
 (ข) รองหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ได้แก่  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

และรองเลขาธิการวุฒิสภา   
 (ค) ตําแหน่งอ่ืนที่  ก.ร.  กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง   
ข้อ ๔ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ได้แก่  ตําแหน่งที่มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารงาน

ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานักหรือผู้อํานวยการกลุ่มงาน  หรือตําแหน่งอ่ืนที่  ก.ร.  
กําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการตามหลักเกณฑ์ในกฎ  ก.ร.  นี้ 

ข้อ ๕ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  มี  ๒  ระดับ  ดังต่อไปนี้   
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(๑) ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  ได้แก่   
 (ก) ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มงาน 
 (ข) ตําแหน่งอ่ืนที่  ก.ร.  กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น 
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ได้แก่   
 (ก) หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก   
 (ข) ตําแหน่งอ่ืนที่  ก.ร.  กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง   
ข้อ ๖ ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ได้แก่  ตําแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทาง 

วิชาการ  ซ่ึง  ก.ร.  กําหนดว่าต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น   
โดยมีการจําแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก  หรือตําแหน่งอ่ืนที่  
ก.ร.  กําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการตามกฎ  ก.ร.  นี้   

ข้อ ๗ ตําแหน่งประเภทวิชาการ  มี  ๕  ระดับ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ได้แก่  ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  

โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ   
(๒) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ได้แก่  ตําแหน่งดังต่อไปนี้   
 (ก) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ 

และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก   
 (ข) ตําแหน่งสําหรับหัวหน้างาน  ซ่ึงต้องกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ  
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก   

(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ได้แก่  ตําแหน่งดังต่อไปนี้   
 (ก) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  

ประสบการณ์  และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
 (ข) ตําแหน่งสําหรับหัวหน้างาน  ซ่ึงต้องกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความชํานาญงานสูงมากในงาน
วิชาการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก   

(๔) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ได้แก่  ตําแหน่งที่ต้องดําเนินการศึกษา  วิจัย   
ส่ังสมความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ  เพื่อให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้  กํากับ  แนะนํา  
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และสอน  ฝึกอบรม  หรือเผยแพร่ความรู้ในระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้   

 (ก) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  
ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมาก  และมีผลกระทบในวงกว้าง   
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 (ข) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ซ่ึงใช้ความรู้  
ความสามารถ  ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก  และมีผลกระทบในวงกว้าง   

 (ค) ตําแหน่งสําหรับหัวหน้างาน  ซ่ึงต้องกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ  
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก  และมีผลกระทบในวงกว้าง 

(๕) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ได้แก่  ตําแหน่งที่ต้องดําเนินการศึกษา  วิจัย  
ส่ังสมความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง  ๆ  เพื่อให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้  และสอน  
ฝึกอบรม  หรือเผยแพร่ความรู้ในระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  และระดับชาติ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงมีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  
และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ  เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ 
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  และมีผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบาย
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาหรือระดับชาติ 

 (ข) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ซ่ึงมีความรู้  
ความสามารถ  ประสบการณ์  และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ  เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  และมีผลกระทบ
ในวงกว้างระดับนโยบายส่วนราชการสังกัดรัฐสภาหรือระดับชาติ 

ข้อ ๘ ตําแหน่งประเภททั่วไป  ได้แก่  ตําแหน่งซ่ึงมิใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร  ประเภท
อํานวยการ  และประเภทวิชาการ  แต่เป็นตําแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเน้นการใช้ทักษะ  ฝีมือในการ
ปฏิบัติงาน  โดยมีการจําแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก  และใน
กรณีที่เห็นสมควร  ก.ร.  จะกําหนดว่าตําแหน่งใดต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ของตําแหน่งนั้นด้วยก็ได้  หรือตําแหน่งอ่ืนที่  ก.ร.  กําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภททั่วไปตาม 
กฎ  ก.ร.  นี้   

ข้อ ๙ ตําแหน่งประเภททั่วไป  มี  ๔  ระดับ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ได้แก่  ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 

ซ่ึงปฏิบัติงานตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ   
(๒) ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ได้แก่  ตําแหน่งดังต่อไปนี้   
 (ก) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ 

และความชํานาญงาน  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก   
 (ข) ตําแหน่งสําหรับหัวหน้างาน  ซ่ึงต้องกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความชํานาญงาน  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ 
หรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก   
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(๓) ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ได้แก่  ตําแหน่งดังต่อไปนี้   
 (ก) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ 

และความชํานาญงานค่อนข้างสูง  ในงานเทคนิคเฉพาะด้าน  หรืองานที่ใช้ทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก   

 (ข) ตําแหน่งสําหรบัหัวหน้างาน  ซ่ึงต้องกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความชํานาญงานค่อนข้างสูง  มีงาน 
ในความรับผิดชอบที่หลากหลาย  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก   

(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ได้แก่  ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ
พิเศษเฉพาะตัว  โดยมีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ  
ในงานที่ใช้ทักษะและความชํานาญเฉพาะตัวสูงมาก  ปฏิบัติงานที่ต้องคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร  ให้  ก.ร.  มีอํานาจกําหนดให้ตําแหน่ง
อ่ืนใดนอกจากที่กําหนดไว้แล้วในกฎ  ก.ร.  นี้  เป็นตําแหน่งประเภทใด  ระดับใด  ตามกฎ  ก.ร.  นี้  ก็ได้ 

ข้อ ๑๑ การปฏิบัติงานใดที่จะเป็นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง  หรือต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความชํานาญงานที่ยุ่งยาก  
ซับซ้อน  หรือต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา  หรือมีผลกระทบของงาน  ในระดับใด  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงดํารงตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ  
ระดับ  ๙  ระดับ  ๑๐  หรือระดับ  ๑๑  ตามมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมอยู่แล้ว  ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ร.  นี้ใช้บังคับ  และได้รับ 
การจัดเข้าสู่ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  หรือระดับทรงคุณวุฒิ  ตามกฎ  ก.ร.  นี้  ให้ถือว่า
ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกฎ  ก.ร.  นี้แล้ว 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

พลเอก  ธีรเดช  มีเพียร 
ประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภา 

ประธาน  ก.ร. 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ร.  ฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาตรา  ๒๖  บัญญัติให้ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญมี  ๔  ประเภท  ได้แก่  ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  และตําแหน่งประเภททั่วไป   
และมาตรา  ๒๗  กําหนดระดับตําแหน่งในแต่ละประเภทตําแหน่งดังกล่าวไว้ด้วย  สําหรับการจัดประเภท
ตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน  กฎ  ก.ร.  ดังน้ัน  เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การจัด
ตําแหน่งและระดับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.ร.  น้ี 


