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สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพษิณโุลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

 

          ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

เรียน  (เวยีน กระทรวง กรม และจงัหวัด) 
 

อางถึง    ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๘/ว ๑๗  ลงวันที ่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
   ๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๘/ว ๒๕  ลงวันที ่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
  ๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๘/ว ๔๐  ลงวนัที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
  ๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๘/ว ๑๗  ลงวนัที ่๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๔ 
          

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
                    ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ระดับกระทรวง  
                ๒. หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
                          ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกรม 
                ๓. หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
                     ดานตรวจสอบภายใน ระดับกรม 
 ๔. หลกัเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน      

 

        ตามหนังสือที่อางถึง  ๑ – ๔  แจงมติ  ก.พ. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนด
ตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวชิาการ และประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑอื่น ๆ 
และตารางแสดงคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงขาราชการพลเรือนสามญั  มาเพื่อสวนราชการทราบและ   
ถือปฏิบัต ิความแจงแลว  นั้น 

 

   บัดนี้ ก.พ. ไดพจิารณาเห็นวา เพื่อใหการกําหนดตําแหนงเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก.พ. จงึมีมติปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวชิาการ ดังนี ้
 ๑. ยกเลิกหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในสวนราชการระดับกระทรวง ที่กําหนดใน ขอ ๓.๑.๓ ในสิ่งที่สงมาดวย
ของหนังสือที่อางถึง ๑ และใหใชหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ แทน 
 
 

/๒. กําหนด... 
 



 
- ๒ - 

 
                 ๒.  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และดานตรวจสอบภายใน ระดับกรม เพิ่มเติม ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ และ ๓ ตามลําดับ                     
                 ๓. การกําหนดตําแหนง ประเภทวชิาการ สําหรับตําแหนงนักวชิาการตรวจสอบภายใน  ใหใช
หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง ตามสิ่งที่สงมาดวย ๔                                               
         ทั้งนี ้หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่มไิดมีการปรับปรุงแกไข ยังคงใหถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที ่ก.พ. กําหนดตามหนังสือที่อางถึง ๑ – ๔ แลวแตกรณี 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัต ิทั้งนี ้ไดแจงใหกรมและจงัหวัดทราบดวยแลว 

 
  

             ขอแสดงความนับถือ 
 
                               

 

                                                               (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
                                                                        เลขาธิการ ก.พ. 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๗๒ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๗๗ 
 ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๘๑๓๖  
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๙ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



    สิ่งที่สงมาดวย ๑ 

    หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ              
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกระทรวง 

    กระทรวง อาจกําหนดใหมตีําแหนง ประเภทวิชาการ ระดับ เชี่ยวชาญ  ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได จํานวน ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังน้ี 
    ๑) มหีนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วเิคราะห เพื่อเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนยุทธศาสตรการพฒันาขาราชการ และยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพ
ชีวติขาราชการ การวางแผนกําลังคน การกําหนดแผนการสรางทางกาวหนาในสายงานตางๆ รวมทั้งการศึกษา 
วเิคราะห ปรับปรุง พฒันาหลักเกณฑดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารจดัการความรู และสราง         
องคความรูใหม รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมนิผลและ 
การจดัทาํรายงานประจาํปเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง 
  ๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มคีวามเชี่ยวชาญในงานโดยใชความรูความสามารถ  
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวชิาการ  ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาก ารดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง 

  ๓) ผานการประเมนิคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมนิคางาน  ที่ ก.พ. 
กําหนดในเอกสารแนบ ๕ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

  ทั้งน้ี  การกําหนดตําแหนง จะตอ งพิจารณาถึงปริมาณงาน  คว ามเหมาะสม  และ
ประสิทธิภาพของงาน ในสวนราชการ เปนหลักดว ย  ในกรณงีานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ       
สํานักงานปลัดกระทรวง อยูในสํานักบริหารกลาง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน และตําแหนงผูอํานวยการ
เปนตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ใหกําหนดตําแหนงประเภทวชิาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในสํานักบริหารกลาง หรือสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอ่ืน ได หรือกรณตีําแหนงผูอํานวยการ
เปนตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ                
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังกัดสวนกลาง  

 

 

 

 

 



สิ่งที่สงมาดวย ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกรม                           

    กรม อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวชิาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลได จาํนวน ๑ ตําแหนง  ภายใตเงื่อนไข ดังน้ี 
     ๑) มหีนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วเิคราะห เพื่อเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนยุทธศาสตรการพฒันาขาราชการ และยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพ
ชีวติขาราชการ การวางแผนกําลังคน การกําหนดแผนการสรางทางกาวหนาในสายงานตางๆ รวมทั้งการศึกษา 
วเิคราะห ปรับปรุง พฒันาหลักเกณฑดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารจดัการความรู และสราง         
องคความรูใหม รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  การติดตามประเมนิผลและ  
การจดัทาํรายงานประจาํปเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
           ๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มคีวามเชี่ยวชาญในงานโดยใชความรูความสามารถ  
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวชิาการ  ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง 

  ๓) ผานการประเมนิคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมนิคางาน  ที่ ก.พ. 
กําหนดในเอกสารแนบ ๕ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

  ทั้งน้ี การกําหนดตําแหนงดังกลาว จะตองพิจ ารณาถึงปริมาณงาน ความเหมาะสม และ
ประสิทธิภาพของงานในสวนราชการเปนหลักดวย และตองเปนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสํานัก
บริหารกลาง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน  ที่หัวหนาสวนราชการ เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ  
ระดับสูง  

 

 

 

 

 

 

 
 



สิ่งที่สงมาดวย ๓ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
ดานตรวจสอบภายใน ระดับกรม                                              

 กรม อาจกําหนดใหมตีําแหนงประเภทวชิาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานตรวจสอบภายในได จาํนวน    
๑ ตําแหนง  ภายใตเง่ือนไข ดังน้ี 

   ๑) เปนตําแหนงในหนวยงานที่ระบุไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  
 ๒) เปนตําแหนงที่มหีนาที่และความรับผิดชอบ  ในการศึกษา  วิเคราะห  เสนอแนะ และ            
ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน  
ผลการดําเนินงานของกรม  
   ๓) เปนตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ไมมีฐานะเปน
กองหรือสวนราชการที่มฐีานะเทยีบกองที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทยีบเทา 
มลีักษณะงานดานการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน เปนงานที่ตองใชความสามารถประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญในทางวชิาการในการตัดสินใจ การใชความคิด และการแกไขปญหา รวมทั้งการมอีิสระในการ
คิด ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบตอคุณภาพและผลกระทบที่เกิดจากการทาํงาน ที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอ
หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทยีบเทา ซ ึ่งเปนสวนราชการขนาดใหญ มีแผน/โครงการและงบประมาณ
จํานวนมาก มีหนวยรับตรวจทั้งในราชการบริหารสวนกลาง หรือหนวยรับตรวจราชการบริหารสวนกลางที่
ไปตั้งในภูมิภาค หรือหนวยรับตรวจในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
   ๔) เปนตําแหนงที่ปฏิบัติงานซึ่งตอง มีความรูความสามารถทางวชิาการ ซึ่งตองกํากับ  แนะนํา 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาที่เปนตําแหนงประเภทวิชาการ  สายงานวชิาการตรวจสอบ
ภายในหรือสายงานอ่ืนที่เก่ียวของ ไดแก สายงานวชิาการบัญช ีและสายงานวิชาการการเงินและบัญช ีไมนอย
กวา ๔ ตําแหนง 
            ๕) ผานการประเมนิคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมนิคางาน ที ่ก.พ. กําหนด
ในเอกสารแนบ ๕ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สิ่งที่สงมาดวย ๔ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการกาํหนดตําแหนงนักว ิชาการตรวจสอบภายใน 

      ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มปีระสบการณ       
ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญ
การพเิศษไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังน้ี 

      ๑) กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพเิศษ ใหสอดคลองกับภารกิจของสวนราชการ  
                ๒) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงานของตําแหนงระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ ตองเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ
ตามลําดับ 

      ๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมนิคางานที ่ก.พ. กําหนด
ในเอกสารแนบ ๔ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

      ตําแหนงที ่อ.ก.พ. กระทรวง กําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพเิศษ
แลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ  เพื่อแตงตั้งผูมคีุณสมบัติความรู
ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับใดระดับหน่ึงภายใน
กรอบระดับตําแหนงได 

  

 

 

 

 

 

 
 
 


