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”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘
(Ú) µ”·Àπàß‡®â“°√¡À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª ∑’Ë¡’¬»‰¡àµË”°«à“æ≈‚∑ æ≈‡√◊Õ‚∑ æ≈Õ“°“»‚∑
„π°√–∑√«ß°≈“‚À¡
¢âÕ Ú „Àâ°”Àπ¥µ”·ÀπàßÕ◊πË „πÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’‡Ë ∑’¬∫‡∑à“¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ√–¥—∫ ¯ ¥—ßπ’È
(Ò) µ”·Àπàß√ÕßºŸ∫â ß— §—∫°“√À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷πÈ ‰ª ∑’¡Ë ¬’ »‰¡àµË”°«à“æ—πµ”√«®‡Õ° „π°√¡µ”√«®
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(Ú) µ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√°ÕßÀ√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª ∑’Ë¡’¬»‰¡àµË”°«à“æ—π‡Õ° π“«“‡Õ°
π“«“Õ“°“»‡Õ° „π°√–∑√«ß°≈“‚À¡
¢âÕ Û „Àâ °.»ª. ¡’Õ”π“®µ’§«“¡·≈–«‘π‘®©—¬ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡ª√–°“»π’È
¢âÕ Ù „Àâª√–∏“π»“≈ª°§√Õß Ÿß ÿ¥√—°…“°“√µ“¡ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú¯ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙÙ
Õ—°¢√“∑√ ®ÿÃ“√—µπ
ª√–∏“π»“≈ª°§√Õß Ÿß ÿ¥
ª√–∏“π°√√¡°“√µÿ≈“°“√»“≈ª°§√Õß

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศ ก.ศป.
เรื่อง การกาหนดตาแหน่งอืน่ ในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดี
และที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ (ฉบับที่ ๒)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกาหนดตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ
ที่เทียบเท่าอธิบดี และที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
ให้สอดคล้องกับการแก้ไขตาแหน่งข้าราชการของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งให้ครอบคลุมตาแหน่งอื่น
ในหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (จ) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก.ศป. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกาหนดตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ
ที่เทียบเท่าอธิบดี และที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้
“ข้อ ๒ ให้กาหนดตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งเป็นข้าราชการ
(ก) ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการศาลยุติธรรม
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายอัยการประเภทข้าราชการธุรการ ข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการอื่นที่มีระบบการกาหนดตาแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(ข) ต าแหน่ ง ระดั บ ๘ ในสายงานบริ ห ารหรื อ สายงานวิ ช าการ หรื อ ต าแหน่ ง อื่ น
ที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นข้าราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยาและข้าราชการอื่นที่มีระบบการกาหนดตาแหน่ง
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ค) ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

(ง) ตาแหน่งรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พนักงานครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
กรุ ง เทพมหานคร พนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเมื อ งพั ท ยาและข้ า ราชการอื่ น ที่ มี ร ะบบ
การกาหนดมาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(จ) ตาแหน่ งผู้อานวยการกอง ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉ) ตาแหน่ งที่ผู้ดารงตาแหน่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ในกรณีที่เป็น
ข้าราชการทหาร
(ช) ตาแหน่งที่ผู้ดารงตาแหน่งมียศพันตารวจเอก ในกรณีที่เป็นข้าราชการตารวจ
(๒) ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งไม่เป็นข้าราชการ
(ก) ตาแหน่ งผู้อานวยการกอง ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่เป็นส่วนราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและอยู่ในกากับของรัฐ
(ข) ตาแหน่งตามตารางท้ายประกาศนี้ ในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา องค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
หน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง

การเทียบตําแหน่งตามประกาศ ก.ศป. เรือ่ ง การกําหนดตําแหน่งอืน่ ในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดี
และที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๒ (๒) (ข)
ตารางที่ ๑ ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

หน่วยงาน

ตําแหน่งทีเ่ ทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อํานวยการฝ่ายหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
การกีฬาแห่งประเทศไทย
การเคหะแห่งชาติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
องค์การเภสัชกรรม
องค์การสะพานปลา
ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการสาขาอาวุโสหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
หัวหน้าสํานักหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

D:คกก.ร่าง กม./ทั่วไป/ร่าง ก.ศป.การกําหนดตําแหน่งอื่น (ปรับแก้ของ ท.ชาญชัย) ตามมติ คกก. ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ ฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ ๒ ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

หน่วยงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การจัดการน้ําเสีย
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
องค์การสวนยาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ตําแหน่งทีเ่ ทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อํานวยการสํานักหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

หัวหน้าสํานักหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ตารางที่ ๓ ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนที่ตงั้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

หน่วยงาน

ตําแหน่งทีเ่ ทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อํานวยการสํานักหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

คุรุสภา
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้อํานวยการฝ่ายหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าสํานักหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
หัวหน้าฝ่ายหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

D:คกก.ร่าง กม./ทั่วไป/ร่าง ก.ศป.การกําหนดตําแหน่งอื่น (ปรับแก้ของ ท.ชาญชัย) ตามมติ คกก. ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ ฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ ๔ ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนที่ตงั้ ขึน้ โดยพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ลําดับที่

หน่วยงาน

๑.
๒.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
สํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(องค์การมหาชน)
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ตําแหน่งทีเ่ ทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อํานวยการสํานักหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ผู้อํานวยการฝ่ายหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ผู้อํานวยการกลุ่มหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
หัวหน้าสํานักหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
หัวหน้าฝ่ายหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
หัวหน้ากลุ่มงานหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
ผู้จัดการฝ่ายหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
ผู้จัดการสายงานหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

D:คกก.ร่าง กม./ทั่วไป/ร่าง ก.ศป.การกําหนดตําแหน่งอื่น (ปรับแก้ของ ท.ชาญชัย) ตามมติ คกก. ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ ฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ ๕ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ลําดับที่
๑.
๒.

หน่วยงาน
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตําแหน่งทีเ่ ทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อํานวยการสํานักหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
ผู้อํานวยการฝ่ายหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ตารางที่ ๖ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอืน่ ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

หน่วยงาน

ตําแหน่งทีเ่ ทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อํานวยการสํานักหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
ผู้อํานวยการฝ่ายหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ผู้อํานวยการกองหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มงานหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

D:คกก.ร่าง กม./ทั่วไป/ร่าง ก.ศป.การกําหนดตําแหน่งอื่น (ปรับแก้ของ ท.ชาญชัย) ตามมติ คกก. ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ ฉบับสมบูรณ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๖ ก

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศ ก.ศป.
เรื่อง การกําหนดตําแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดี
และที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘
(ฉบับที่ ๓)
โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกําหนดตําแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ
ที่เทียบเท่าอธิบดี และที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ ง (๔) (จ) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก.ศป. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความในตารางการเทียบตําแหน่งตามข้อ 2 (๒) (ข) ท้ายประกาศ ก.ศป.
เรื่อง การกําหนดตําแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดีและที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น
(๑) ลําดับที่ ๒๒ ของตารางที่ ๑ ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
(๒) ลําดับที่ ๗ ของตารางที่ ๒ ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) ลําดับที่ ๑๐ ของตารางที่ ๓ ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
(๔) ลําดับที่ ๑๙ ของตารางที่ ๔ ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) ลําดับที่ ๓ ของตารางที่ ๕ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(๖) ลําดับที่ ๑๐ ของตารางที่ ๖ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง

การเทียบตาแหน่งตามประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกาหนดตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดี
และที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒ (๒) (ข)
ตารางที่ ๑ ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
ลาดับที่
๒๒.

หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจอื่นที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

ตาแหน่งที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อานวยการฝ่าย ผู้จัดการสาขาอาวุโส
หัวหน้าสานัก ผู้อานวยการสานัก
หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ตารางที่ ๒ ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ลาดับที่
๗.

หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจอื่นที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖

ตาแหน่งที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อานวยการฝ่าย ผู้จัดการสาขาอาวุโส
หัวหน้าสานัก ผู้อานวยการสานัก
หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ตารางที่ ๓ ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนที่ตงั้ ขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
ลาดับที่
๑๐.

หน่วยงาน
องค์การมหาชนอื่นที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

ตาแหน่งที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการฝ่าย
หัวหน้าสานัก ผู้จัดการฝ่าย ผูจ้ ัดการสายงาน
หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ตารางที่ ๔ ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ลาดับที่
๑๙.

หน่วยงาน
องค์การมหาชนอื่นที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ตาแหน่งที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการฝ่าย
หัวหน้าสานัก ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการสายงาน
หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ตารางที่ ๕ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ลาดับที่
๓.

หน่วยงาน
หน่วยงานอื่นที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ตาแหน่งที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการฝ่าย
หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ตารางที่ ๖ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอืน่ ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ลาดับที่
๑๐.

หน่วยงาน
หน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ตาแหน่งที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการฝ่าย
ผู้อานวยการกอง หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

