ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๙

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง

หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)
อางถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
สิ่งที่สงมาดวย ๑. หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ย วชาญ
ดา นการบริห ารทรัพยากรบุคคล ระดับกระทรวง
๒. หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกรม
๓. หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ดานตรวจสอบภายใน ระดับกรม
๔. หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตามหนัง สือ ที่อา งถึง ๑ – ๔ แจงมติ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนด
ตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑอื่น ๆ
และตารางแสดงคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ มาเพื่อสวนราชการทราบและ
ถือปฏิบัติ ความแจงแลว นั้น
บัดนี้ ก.พ. ไดพจิ ารณาเห็นวา เพื่อใหการกําหนดตําแหนงเปนไปอยา งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญ ญัติระเบีย บขา ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก.พ. จึงมีมติปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ดังนี้
๑. ยกเลิกหลักเกณฑ แ ละเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิ ชาการ ระดับ เชี่ย วชาญ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในสวนราชการระดับกระทรวง ที่กําหนดใน ขอ ๓.๑.๓ ในสิ่งที่สงมาดวย
ของหนังสือที่อางถึง ๑ และใหใชหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ แทน

/๒. กําหนด...

-๒๒. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ ยวชาญ ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และดานตรวจสอบภายใน ระดับกรม เพิ่มเติม ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ และ ๓ ตามลําดับ
๓. การกําหนดตําแหนง ประเภทวิชาการ สําหรับตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ใหใช
หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง ตามสิ่งที่สงมาดวย ๔
ทั้งนี้ หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่มไิ ดมีการปรับปรุงแกไข ยังคงใหถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือที่อางถึง ๑ – ๔ แลวแตกรณี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
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

หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตํา แหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ดา นการบริหารทรัพ ยากรบุคคล ระดับกระทรวง
กระทรวง อาจกํา หนดใหมตี ํา แหนง ประเภทวิช าการ ระดับ เชี่ย วชาญ ดา นการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลได จํานวน ๑ ตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
๑) มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ขาราชการ การวางแผนกําลังคน การกําหนดแผนการสรางทางกาวหนาในสายงานตางๆ รวมทั้งการศึกษา
วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาหลักเกณฑดานการบริหารทรัพ ยากรบุคคล การบริหารจัดการความรู และสราง
องคความรูใหม รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ย วกับการบริห ารทรัพยากรบุค คล การติด ตามประเมินผลและ
การจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มคี วามเชี่ยวชาญในงานโดยใชความรูความสามารถ
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิช าการ ตองตัดสินใจหรือแกปญ หาในทางวิชาก ารดา นบริห าร
ทรัพยากรบุคคลที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง
๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน ที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ ๕ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ทั้ง นี้ การกํา หนดตํา แหนง จะตอ งพิจ ารณาถึง ปริม าณงาน คว ามเหมาะสม และ
ประสิท ธิภ าพของงาน ในสว นราชการ เปน หลัก ดว ย ในกรณีงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวง อยูในสํานักบริหารกลาง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และตําแหนงผูอํานวยการ
เปนตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในสํานักบริหารกลาง หรือสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่น ได หรือกรณีตําแหนงผูอํานวยการ
เปน ตํา แหนง ประเภทอํา นวยการระดับ ตน ใหกํา หนดตํา แหนง ประเภทวิช าการ ระดับ เชี่ย วชาญ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังกัดสวนกลาง

สิ่งที่สงมาดวย ๒

หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารทรัพ ยากรบุคคล ระดับกรม
กรม อาจกําหนดใหมีตําแหนง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดา นการบริหารทรัพยากร
บุคคลได จํานวน ๑ ตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
๑) มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ขาราชการ การวางแผนกําลังคน การกําหนดแผนการสรางทางกาวหนาในสายงานตางๆ รวมทั้งการศึกษา
วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาหลักเกณฑดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความรู และสราง
องคความรูใหม รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ย วกับการบริห ารทรัพยากรบุค คล การติด ตามประเมินผลและ
การจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มคี วามเชี่ยวชาญในงานโดยใชความรูความสามารถ
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิช าการ ตองตัดสินใจหรือแกปญ หาในทางวิชาการดา นบริห าร
ทรัพยากรบุคคลที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง
๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน ที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ ๕ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ทั้งนี้ การกําหนดตํา แหนงดังกลา ว จะตอ งพิจ ารณาถึง ปริมาณงาน ความเหมาะสม และ
ประสิทธิภาพของงานในสว นราชการเปนหลักดว ย และตองเปนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสํานัก
บริห ารกลาง หรือ สวนราชการที่เรีย กชื่ออยา งอื่น ที่หัว หนาสวนราชการเปนตําแหนง ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง

สิ่งที่สงมาดวย ๓

หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ดานตรวจสอบภายใน ระดับกรม
กรม อาจกําหนดใหมตี ําแหนงประเภทวิช าการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานตรวจสอบภายในได จํานวน
๑ ตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
๑) เปนตําแหนงในหนวยงานที่ระบุไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
๒) เปน ตํา แหนง ที่มหี นา ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ ในการศึกษา วิเ คราะห เสนอแนะ และ
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการดําเนินงานของกรม
๓) เปนตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ไมมีฐานะเปน
กองหรือสวนราชการที่มฐี านะเทียบกองที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
มีลักษณะงานดานการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน เปนงานที่ตองใชความสามารถประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการในการตัดสินใจ การใชความคิด และการแกไขปญหา รวมทั้งการมีอิสระในการ
คิด ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบตอคุณภาพและผลกระทบที่เกิดจากการทํางาน ที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอ
หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ซึ่งเปนส ว นราชการขนาดใหญ มีแผน/โครงการและงบประมาณ
จํานวนมาก มีหนว ยรับตรวจทั้งในราชการบริหารสว นกลาง หรือหนว ยรับ ตรวจราชการบริห ารสว นกลางที่
ไปตั้งในภูมิภาค หรือหนว ยรับตรวจในราชการบริห ารสว นภูมิภาค
๔) เปนตําแหนงที่ปฏิบัติงานซึ่งตอง มีความรูความสามารถทางวิชาการ ซึ่งตองกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับ บัญ ชาที่เปนตําแหนง ประเภทวิช าการ สายงานวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก สายงานวิชาการบัญชี และสายงานวิชาการการเงินและบัญชี ไมนอย
กวา ๔ ตําแหนง
๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน ที่ ก.พ. กําหนด
ในเอกสารแนบ ๕ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่สงมาดวย ๔

หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง นักวิช าการตรวจสอบภายใน
ตํา แหนง นักวิช าการตรวจสอบภายใ น ซึ่ง เปน ตําแหนง สําหรับ ผูป ฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ
ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญ
การพิเศษไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังนี้
๑) กําหนดหนาที่แ ละความรับ ผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ใหสอดคลองกับภารกิจของสวนราชการ
๒) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงานของตําแหนงระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ ตองเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ
ตามลําดับ
๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนด
ในเอกสารแนบ ๔ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ตําแหนงที่ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
แลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพื่อแตงตั้งผูมคี ุณสมบัติความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับ ใดระดับ หนึ่งภายใน
กรอบระดับตําแหนงได

