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หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทวชิาการ 

1.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏบิัติการหรือช านาญการ1  

ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิชาการ ซ่ึงต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามท่ีก าหนด
ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้ก าหนดต าแหน่งในลักษณะกรอบระดับต าแหน่ง เป็นต าแหน่ง
ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการได้ทุกต าแหน่ง โดยด าเนินการภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้ 

1.1 ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่ง
ระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการให้สอดคล้องตามภารกิจของส่วนราชการ  

1.2 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่ งยากของงานของต าแหน่ง 
ระดับช านาญการต้องเปล่ียนแปลงเพ่ิมสูงขึ้นในสาระส าคัญจากระดับปฏิบัติการและผ่านการ
ประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 4    

ท้ังนี้ ต าแหน่งท่ี ก.พ. จัดไว้  หรือ อ.ก.พ.กระทรวงก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการหรือช านาญการแล้ว ส่วนราชการสามารถใช้ต าแหน่งดังกล่าวตามความจ าเป็นของ
ภารกิจ เ พ่ือแต่งตั้ งผู้ มี คุณสมบั ติ  ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดับใด ระดับหน่ึงภายในกรอบระดับต าแหน่งได้ 

 

 

 

 

                                                           
1 แกไ้ขหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการหรือช านาญการ ตามหนงัสือ

ส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 40 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง  
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ขอ้ 1) โดยยกเลิกความเดิมของหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ขอ้ 1 ต าแหน่ง
ระดบัปฏิบติัการหรือช านาญการตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง  
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2.  ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการพเิศษ  

2.1  ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน 
                           2.1.1  ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่ต ่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ                
ใหก้ าหนดต าแหน่งเป็นระดบัช านาญการพิเศษไดทุ้กต าแหน่ง ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 
 (1) เป็นต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงานท่ีต ่ากวา่ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดบั 
และรายงานตรงต่อผูอ้  านวยการกอง 
  (2) เป็นงานซ่ึงต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใ้ต้บังคับบัญชา                     
ท่ีเป็นต าแหน่งประเภทวชิาการไม่นอ้ยกวา่ 4 ต าแหน่ง 
  (3) ปฏิบติังานซ่ึงตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก
ในงานวชิาการ และตอ้งตดัสินใจแกปั้ญหาท่ียากมาก 
 (4) เป็นกลุ่มงานท่ีเกิดจากการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือ        
เทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ ซ่ึงมีผลท าให้เกิดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ      
การจดัแบ่งงานดงักล่าว ตอ้งเป็นไปตาม มาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจดัแบ่งงานนั้น 
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 
 (5)  ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน           
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 4 

                            2.1.2 ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่ต ่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ             
ซ่ึงรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ งานคลัง อาจก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัช านาญการพิเศษได ้
ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 
  (1)  เป็นต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงานท่ีต ่ากวา่ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง  
1 ระดบั และรายงานตรงต่อผูอ้  านวยการกอง 
  (2) เป็นงานซ่ึงต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใ้ต้บังคับบัญชา           
ไม่นอ้ยกวา่  4  ต าแหน่ง โดยเป็นต าแหน่งประเภทวชิาการไม่นอ้ยกวา่ 2 ต าแหน่ง 
  (3) ปฏิบติังานซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก
ในงานวชิาการ และตอ้งตดัสินใจแกปั้ญหาท่ียากมาก 
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  (4) เป็นกลุ่มงานท่ีเกิดจากการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือ      
เทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ ซ่ึงมีผลท าให้เกิดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ              
การจดัแบ่งงานดงักล่าว ตอ้งเป็นไปตาม มาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจดัแบ่งงานนั้น 
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 
 (5)  ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน            
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 4 

 

 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพเิศษ (เพิม่เติม) 2 

1. ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซ่ึงเป็นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที ่
ไม่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  
ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษได้ ภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้  

(1) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารของกรม  
โดยเสนอแนะให้ค าปรึกษาแนะน าในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้การบริหารราชการของกรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบราชการ  

(2) มีหน้าท่ีก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  
(3) ปฏิบัติงานซ่ึงต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงาน 

สูงมากในงานวิชาการ และต้องตัดสินใจแก้ปัญหาท่ียากมาก  
(4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน

ท่ี ก.พ. ก าหนด  

                                                           
2 เพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ ต าแหน่งหัวหนา้ 

กลุ่มพฒันาระบบบริหารและต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 25  
ลงวนัท่ี  21 กนัยายน 2552 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
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2. ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  ซ่ึงเป็นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่ไม่มี
ฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  ให้
ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษได้ ภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้  

(1) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงาน  
การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจนการตรวจสอบ
บัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ 
ส่วนราชการ และการบริหารความเส่ียงของส่วนราชการ รวมท้ังการรายงานผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะ  

(2) มีหน้าท่ีก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  
(3) ปฏิบัติงานซ่ึงต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมาก

ในงานวิชาการ และต้องตัดสินใจแก้ปัญหาท่ียากมาก  
(4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน

ท่ี ก.พ.ก าหนด  

ท้ังนี ้การก าหนดต าแหน่งตาม 1 และ 2 ท่ีมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการ
เพ่ิมขึน้ให้ส่วนราชการน าต าแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. ก าหนด
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี  2 กรกฎาคม 2552 
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2.2 ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณ์   

2.2.1  ต าแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และนายสัตวแพทย์3 ให้ก าหนดต าแหน่งในลักษณะ

กรอบระดับต าแหน่งเป็นต าแหน่งระดับปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษได้ 
ทุกต าแหน่ง โดยด าเนินการได้ภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้

(1)  ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษให้สอดคล้องตามภารกิจของ  
ส่วนราชการ  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่ งยากของงานของต าแหน่ง  
ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษต้องเปล่ียนแปลงเพ่ิมสูงขึ้นในสาระส าคัญจา ก 
ระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการตามล าดับและผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 4  

2.2.2  ต าแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับ 
การวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอ่ืนท่ีมีคุณค่างานเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา  
ซ่ึงต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือวิธีการใหม่ ให้ก าหนดต าแหน่ง 
ในลักษณะกรอบระดับต าแหน่งเป็นต าแหน่งระดับปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษได้
ทุกต าแหน่ง โดยด าเนินการภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้

                                                           
3

 แก้ไขหลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ ต าแหน่งส าหรับ

ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ ต าแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และนายสัตวแพทย์ และ ต าแหน่งในสายงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 40 ลงวนัท่ี  30 กนัยายน 2553  
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ขอ้ 2)  โดยยกเลิกความเดิมของหลกัเกณฑก์าร
ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ 
ต าแหน่งนายแพทย ์ทนัตแพทย ์และนายสัตวแพทย ์และต าแหน่งในสายงานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการ
ก าหนดต าแหน่ง  
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(1) ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษให้สอดคล้องตามภารกิจของ  
ส่วนราชการ  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่ งยากของานของต าแหน่ง  
ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษต้องเปล่ียนแปลงเพ่ิมสูงขึ้นในสาระส าคัญจาก 
ระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการตามล าดับและผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 4  

ท้ังนี้ ต าแหน่งตามข้อ 2.2.1 และข้อ 2.2.2 ท่ี ก.พ. จัดไว้ หรือ อ.ก.พ.กระทรวงก าหนด  
เป็นต าแหน่งระดับปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษแล้ว ส่วนราชการสามารถ  
ใช้ต าแหน่งดังกล่าวตามความจ าเป็นของภารกิจ เพ่ือแต่งตั้งผู้ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดับใดระดับหน่ึงภายใน  
กรอบระดับต าแหน่งได้  

 

   2.2.3 ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในกลุ่มงานที่ต ่ากว่าส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง  1 ระดับ อาจก าหนดให้มีต  าแหน่งระดบัช านาญการพิเศษได้กลุ่มละ       
ไม่เกิน 1 ต าแหน่ง ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

  (1) มีลกัษณะงานเก่ียวกบัการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ พฒันา ระบบ รูปแบบ วิธีการ 
มาตรฐาน หรือหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังาน 
   (2) มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่ง
เพิ่มข้ึน หรือเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดบั   
สูงข้ึน  
   (3) ปฏิบติังานซ่ึงต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน      
สูงมากในงานวชิาการ และตอ้งตดัสินใจแกปั้ญหาท่ียากมาก 
    (4) เป็นกลุ่มงานท่ีเกิดจากการจดัแบ่งงานภายในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือ      
เทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ ซ่ึงมีผลท าให้เกิดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ              
การจดัแบ่งงานดงักล่าว ตอ้งเป็นไปตาม มาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และ
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มาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจดัแบ่งงานนั้น 
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 
     (5) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน         
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 4 
 
 

 ต าแหน่งประเภทวิชาการส าหรับผู้ทีอ่ยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง
4 

ให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ
เป็นระดับช านาญการพิเศษได้ ภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้

(1)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่ งยากของงานของต าแหน่ง
เปล่ียนแปลงเพ่ิมสูงขึน้ในสาระส าคัญจากระดับช านาญการและผ่านการประเมินคุณภาพงานของ
ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนด  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552  

(2) ให้ก าหนดต าแหน่งเป็นการเฉพาะคราวเพ่ือแต่งตั้งผู้ ท่ีอยู่ ในระบบข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงท่ีผ่านการพัฒนาและมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรนถะ และมีผลงานท่ีมี
คุณภาพสูงเป็นท่ีประจักษ์ตามเง่ือนไขหลักของกรอบการส่ังสมประสบการณ์ในระบบข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง และเม่ือผู้ด ารงต าแหน่งพ้นไปให้ก าหนดต าแหน่งเป็นระดับเดิม  

(3) ส่วนราชการต้องไม่มีต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษว่าง  

ท้ังนี้ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นการเฉพาะคราวดังกล่าวมีผลท าให้
ค่าใช้จ่ายบุคคลเพ่ิมสูงขึน้ ให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการโดยไม่ต้องยุบเลิกต าแหน่ง
ว่างมีเงิน  

 

                                                           
4

 เพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการส าหรับผูท่ี้อยูใ่นระบบขา้ราชการ
ผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 40 ลงวนัท่ี  30 กนัยายน 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
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 ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน5 

ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ซ่ึง เป็นต าแหน่งส าห รับผู้ ปฏิบั ติงาน 
ท่ีมีประสบการณ์ ให้ก าหนดต าแหน่งในลักษณะกรอบระดับต าแหน่ง เป็นต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษได้ทุกต าแหน่ง โดยด าเนินการภายใต้เง่ือนไข 
ดังนี ้ 

(1)  ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ให้สอดคล้องกับภารกิจของ  
ส่วนราชการ  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานของต าแหน่งระดับ
ช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ ต้องเปล่ียนแปลงเพ่ิมสูงขึ้นในสาระส าคัญจากระดับ
ปฏิบัติการ และระดับช านาญการ ตามล าดับ  

(3) ผ่านการประเมินคุณภาพของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. 
ก าหนดในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2552 

ต าแหน่งท่ี อ.ก.พ.กระทรวง ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับปฏิบัติการหรือช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษแล้ว ส่วนราชการสามารถใช้ต าแหน่งดังกล่าวตามความจ าเป็นของภารกิจ  
เพ่ือแต่งตั้งผู้ มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งในระดบัใดระดบัหน่ึงภายในกรอบระดบัต าแหน่งได ้ 
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 เพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในตามหนังสือ
ส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 29 ลงวนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2554  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนด
ต าแหน่งประเภทวิชาการ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)  
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3. ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับเช่ียวชาญ   

3.1 ระดับกระทรวง อาจก าหนดให้มีต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญในส านกังาน 
ปลดักระทรวงไดต้ามภารกิจ 4  ดา้น  ดา้นละ 1 ต าแหน่ง ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี   

        3.1.1 ด้านพฒันาระบบบริหาร  
  (1) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาเกี่ยวกบั
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการ ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงาน เกี่ยวกบัการพฒันา
ระบบราชการ ประสาน และด าเนินการเกี่ยวกบัการพฒันาระบบราชการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ  
ในส านักงานปลดักระทรวง และกระทรวง 
  (2) เป็นต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบตัิงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในทางวิชาการ  ตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหาในทางวิชาการ
ท่ียากและซบัซอ้นมาก และมีผลกระทบในวงกวา้ง 
  (3) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างาน             
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 
 

 3.1.2  ด้านตรวจสอบภายใน6  

(1)  เ ป็นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ มตรวจสอบภายในท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวง  
แบ่งส่วนราชการหรือเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญในงานด้านตรวจสอบ
ภายใน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในทางวิชาการ  
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 
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 แกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญดา้นตรวจสอบ
ภายในส่วนราชการระดบักระทรวง ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 16 ลงวนัท่ี  9  ตุลาคม 2555  
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ระดับกระทรวง  
ดา้นตรวจสอบภายใน โดยยกเลิกความเดิมของหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 
2552 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง 
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มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษา

เก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหารงาน การเงิน และการบัญชี รวมท้ังติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง และกระทรวงในภาพรวม โดยรับผิดชอบ
งานขึน้ตรงต่อปลัดกระทรวง  

 (2) ในกรณีของส านักงานปลัดกระทรวงขนาดใหญ่ ท่ีมีภาระ ปริมาณ และความ
รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในท้ังระดับกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวงจ านวนมาก 
มีความยุ่งยากสูง ให้สามารถก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน 
เพ่ิมอีก 1 ต าแหน่งได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของกระทรวง และต้องแยก
ผู้ รับผิดชอบงานการตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวงออกจากกัน 
ให้ชัดเจน ภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้ 

(2.1) เป็นต าแหน่งท่ีก าหนดในกลุ่มตรวจสอบภายในท่ีปรากฏตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการ ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงขนาดใหญ่ ท่ีมีแผน/โครงการและงบประมาณ 
และหน่วยรับตรวจในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงจ านวนมาก ท้ังในราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนกลางท่ีไปตั้งในภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

(2.2) เป็นต าแหน่งท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในทางวิชาการ ในการตัดสินใจ การใช้ความคิด และการแก้ไขปัญหาในทางวิชาการท่ี
ยากและซับซ้อน  

(2.3) มีผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มตรวจสอบภายในท่ีเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ หรือระดับช านาญการพิเศษ สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 
หรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สายงานวิชาการบัญชี และสายงานวิชาการการเงินและบัญชี  
ท่ีปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ไม่น้อยกว่า 4 ต าแหน่ง และระดับส านักงาน
ปลัดกระทรวง ไม่น้อยกว่า 4 ต าแหน่ง  

(3) ในกรณีท่ีมีการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญด้านตรวจสอบ
ภายใน เพ่ิมอีก 1 ต าแหน่งตาม (2) ให้ก าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน ของแต่ละต าแหน่ง ดังนี ้ 

(3.1) ให้ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน  
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  
ในภาพรวม มีบทบาทหน้าท่ีในฐานะหัวหน้ากลุ่ มท่ีต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการ  
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ปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา รวมท้ังศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ  
การตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานของกระทรวงในภาพรวมต่อปลัดกระทรวง  

(3.2) ให้ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน  
ท่ีก าหนดเพ่ิมอีก 1 ต าแหน่งตาม (2) รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในระดับส านักงาน
ปลัดกระทรวง ขึน้ตรงต่อหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในตาม (3.1) มีบทบาทหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ 
เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ท้ังการตรวจสอบทางการเงิน  
การด าเนินงาน การบริหาร การปฏิบัติตามข้อก าหนด ระบบงานสารสนเทศ และการตรวจสอบ
พิเศษอ่ืนๆ รวมท้ังติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง  

(4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน
และให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การยุบเลิกต าแหน่งท่ี ก.พ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 1007 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552  

 
 

3.1.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล7   

กระทรวง  อาจก าหนดให้ มีต าแหน่งประ เภทวิชาการ  ระดับ เ ช่ี ยวชาญ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ จ านวน 1 ต าแหน่ง ภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้ 

(1) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ และ
ยุทธศ าสต ร์การพัฒนา คุณภาพ ชี วิต ข้ าราชการ  ก ารว างแผนก าลั งคน  การก าหนด  
 

                                                           
7

 แกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในส่วนราชการระดบักระทรวง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 29 ลงวนัท่ี   
22 พฤศจิกายน 2554  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
โดยยกเลิกความเดิมของหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1007 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง 
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แผนการสร้างทางก้าวหน้าในสายงานต่างๆ รวมท้ังการศึกษา  วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา
หลักเกณฑ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
รวมท้ังให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลและการ
จัดท ารายงานประจ าปีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง  

(2) เป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญในงานโดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในทางวิชาการ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา 
ในทางวิชาการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง  

(3) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน  
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 

ท้ังนี้ การก าหนดต าแหน่งจะต้องพิจารณาถึงปริมาณงาน ความเหมาะสม และ

ประสิทธิภาพของงานในส่วนราชการเป็นหลักด้วย ในกรณีงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานปลัดกระทรวง อยู่ในส านักบริหารกลาง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน และ
ต าแหน่งผู้ อ านวยการเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ให้ก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในส านักบริหารกลาง หรือส่วนราชการ
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ได้ หรือกรณีต าแหน่งผู้อ านวยการเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น 
ให้ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังกัดส่วนกลาง 

    3.1.4 ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
            (1) ส านกังานปลดักระทรวงมีภารกิจหลกัในการเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
ในระดบักระทรวง หรือรับผิดชอบในการจดัท าแผนแม่บทเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีทุกกรมในกระทรวงตอ้ง
น าไปเป็นแนวทางปฏิบติั  
    (2)  เป็นต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบตัิงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในทางวิชาการ  ตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหาในทางวิชาการ
ท่ียากและซบัซอ้นมาก และมีผลกระทบในวงกวา้ง 
    (3) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน         
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 

                     ทั้งน้ี ในกรณีงานดา้นนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านกังานปลดักระทรวง อยู่ในส านกั
นโยบายและยุทธศาสตร์ หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน และต าแหน่งผูอ้  านวยการเป็นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ ระดบัสูง ให้ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ ดา้นนโยบายและ
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ยุทธศาสตร์ ในส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนได้  หรือกรณี 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัตน้ ให้ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัเช่ียวชาญ ดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์ สังกดัส่วนกลาง ส านกังานปลดักระทรวง  

3.2 ระดับกรม  อาจก าหนดใหมี้ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญได ้ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

 3.2.1 สังกดัส่วนกลาง  

   (1) เป็นต าแหน่งท่ีปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องใช้ผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ               
ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูงเก่ียวกบัทฤษฎี หรือหลกัวชิาอนัเก่ียวขอ้งกบังาน 

    (2) เป็นต าแหน่งท่ีรับผิดชอบงานวิชาการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง ซ่ึงส่งผล   
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการปฏิบติังานโดยรวมของส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 

   (2.1) งานพฒันาระบบ หรือการก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์รูปแบบ หรือวธีิการ  

   (2.2) งานดา้นการศึกษา วเิคราะห์ วจิยัเฉพาะดา้น 

   (2.3) งานใหค้ าปรึกษา แนะน าในศาสตร์หรือสาขาเฉพาะ ทั้งต่อผูบ้ริหารในระดบักรม
หวัหนา้ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง  บุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

   (2.4) งานอนุรักษ ์และฟ้ืนฟตูามภารกิจ 

   (2.5) งานอ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งปฏิบติัโดยผูมี้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์สูง และมีความเช่ียวชาญและผลงานเป็นท่ียอมรับในวงการดา้นนั้น 

    (3) เป็นการบูรณาการงาน ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ในภาพรวมของกรม เพื่อให้บรรลุตาม
นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาระดบักรม  

    (4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างาน     
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 
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 3.2.2 สังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ที่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

  (1 )  เป็นต าแหน่งท่ีปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และ 
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องใช้ผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูงเก่ียวกบัทฤษฎี หรือหลกัวชิาอนัเก่ียวขอ้งกบังาน  

   (2) เป็นต าแหน่งท่ีรับผดิชอบงานวชิาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงส่งผลอยา่งมี
นยัส าคญัต่อการปฏิบติังานโดยรวมของส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 

    (2.1)  งานพฒันาระบบ หรือการก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์รูปแบบ หรือวธีิการ  

   (2.2)  งานดา้นการศึกษา วเิคราะห์ วจิยัเฉพาะดา้น 

   (2.3)  งานใหค้  าปรึกษา แนะน าในศาสตร์หรือสาขาเฉพาะ ทั้งต่อผูบ้ริหารในระดบักรม
หวัหนา้ส่วนราชการระดบักอง หรือเทียบเท่ากอง  บุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    (2.4)  งานอนุรักษ ์และฟ้ืนฟตูามภารกิจ 

    (2.5) งานอ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งปฏิบติัโดยผูมี้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์สูง และมีความเช่ียวชาญและผลงานเป็นท่ียอมรับในวงการดา้นนั้น 

    (3) เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ในงานเฉพาะด้านของส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง 
หรือเทียบกอง หรือเป็นการบูรณาการงานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ในภาพรวมของส่วนราชการท่ีมีฐานะ 
เป็นกองหรือเทียบกอง เพื่อใหบ้รรลุตามนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาระดบักรม  

   (4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างาน     
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 

                      3.2.3 สังกัดส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ไปตั้งในภูมิภาค และมีหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  

  (1) เป็นต าแหน่งท่ีปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องใช้ผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ               
ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูงเก่ียวกบัทฤษฎี หรือหลกัวชิาอนัเก่ียวขอ้งกบังาน 
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    (2) เป็นงานวจิยัและพฒันา 
     (3) เป็นการศึกษา วิจยั ในงานเฉพาะดา้นของส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 

หรือเป็นการบูรณาการงาน ศึกษา วิจยั ในภาพรวมของส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง เพื่อให้
บรรลุตามนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาระดบักรม 
  (4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างาน    
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 
 

 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกรม8 

กรม อาจก าหนดให้มีต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ จ านวน 1 ต าแหน่ง ภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้ 

(1) มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิ เคราะห์ เพ่ือเสนอแนะ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ การวางแผนก าลังคน การก าหนด
แผนการสร้างทางก้าวหน้าในสายงานต่างๆ รวมท้ังการศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาหลักเกณฑ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมท้ัง  
ให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลและการจัดท า
รายงานประจ าปีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม  

(2) เป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญในงานโดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในทางวิชาการ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง  

(3) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน  
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5  ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 

 
 

                                                           
8

 เพ่ิมเติมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระดบักรมตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 29 ลงวนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2554   
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) แทน  
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ท้ังนี ้การก าหนดต าแหน่งดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงปริมาณงาน ความเหมาะสม 
และประสิทธิภาพของงานในส่วนราชการเป็นหลักด้วย และต้องเป็นงานด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคลในส านักบริหารกลาง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ท่ีหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

 

 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน ระดับกรม9 

กรม อาจก าหนดให้มีต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านตรวจสอบ
ภายในได้ จ านวน 1 ต าแหน่ง ภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้ 

(1) เป็นต าแหน่งในหน่วยงานท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  
(2) เป็นต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ 

และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการด าเนินงานของกรม  

(3) เป็นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานท่ี
ไม่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองท่ีรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อหัวหน้า  
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า มีลักษณะงานด้านการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน 
เป็นงานท่ีต้องใช้ความสามารถประสบการณ์และความเช่ียวชาญในทางวิชาการในการตัดสินใจ  
การใช้ความคิด และการแก้ไขปัญหา รวมท้ังการมีอิสระในการคิด ในการปฏิบัติงานและ
รับผิดชอบต่อคุณภาพและผลกระทบท่ีเกิดจากการท างาน ท่ีรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อหัวหน้า  
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ซ่ึงเป็นส่วนราชการขนาดใหญ่ มีแผน/โครงการและ
งบประมาณจ านวนมาก มีหน่วยรับตรวจทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง หรือหน่วยรับตรวจ

ราชการบริหารส่วนกลางไปต้ังในภูมิภาค หรือหน่วยรับตรวจในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 
 

                                                           
9

 เพ่ิมเติมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ ดา้นตรวจสอบ
ภายใน  ระดับกรมตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 29 ลงวนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2554  เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)  
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(4) เป็นต าแหน่งท่ีปฏิบัติงานซ่ึงต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซ่ึงต้อง

ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาท่ีเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  
สายงานวิชาการตรวจสอบภายในหรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สายงานวิชาการบัญชี และ  
สายงานวิชาการการเงินและบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 ต าแหน่ง  

(5) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน  
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวันท่ี  
2 กรกฎาคม 2552 

 

 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านพฒันาระบบบริหาร ระดับกรม10 

ระดับกรม อาจก าหนดให้มีต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านพัฒนา
ระบบบริหารได้ จ านวน 1 ต าแหน่ง ภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้ 

1) เป็นหน่วยงานท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ โดยหัวหน้าหน่วยงาน
รับผิดชอบงานขึน้ตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า  

2) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่ผู้บริหารเก่ียวกับยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การติดตาม ประเมินผล และจัดท า
รายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ ประสานและด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ
ร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในส่วนราชการ  

3) มีภารกิจหลากหลาย และมีปริมาณงานด้านพัฒนาระบบบริหารจ านวนมาก  
4) เป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญโดยได้รับมอบอ านาจให้มี

ความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการพัฒนาระบบบริหาร ต้องตัด สินใจหรือ
แก้ปัญหาท่ียากและซับซ้อนมาก รวมท้ังต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 ต าแหน่ง  
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 เพ่ิมเติมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ ดา้นการพฒันา
ระบบบริหาร  ระดับกรมตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี  นร 1008 / ว 18 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2555   
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ ดา้นพฒันาระบบบริหาร 
ระดบักรม 
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5) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน  

ท่ี ก.พ. ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 
ท้ังนี้ เม่ือมีการก าหนดต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ส่วนราชการควรพิจารณาก าหนดช่ือต าแหน่งเป็นนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือต าแหน่งท่ีสอดคล้องกับลักษณะงานด้านพัฒนาระบบบริหารและมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  

 

4. ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  

4.1  ระดับกระทรวง   ก าหนดใหมี้ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัทรงคุณวุฒิได ้ภายใตเ้ง่ือนไข 
ดงัน้ี 

     4.1.1 ส่วนราชการมีภารกิจหลักเก่ียวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนางานวิชาการท่ียากและ 
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดบัประเทศ 
 4.1.2 เป็นการบูรณาการงานศึกษาวิจยัในภาพรวมของกระทรวง เพื ่อให้บรรลุตาม
นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาระดบัประเทศ 
 4.1.3 ตอ้งพิจารณาตามแผนงานหลกัเพื่อปฏิบติัภารกิจดา้นวิจยัและพฒันาท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และส่งผลกระทบต่อทิศทางและเป้าหมายของประเทศ 
 4.1.4 ให้จดัท าแผนการก าหนดต าแหน่งผูท้รงคุณวุฒิล่วงหน้าเป็นแผน 4 ปี ตามภารกิจใน
ภาพรวมของกระทรวง (รวมส่วนราชการในสังกดั) 
 4.1.5 ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน               
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 
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             4.2   ระดับกรม ก าหนดใหมี้ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัทรงคุณวฒิุได ้ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

4.2.1  ส่วนราชการมีภารกิจหลักเก่ียวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนางานวิชาการท่ียากและ
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับประเทศ หรือมีภารกิจเก่ียวกับการสร้างสรรค์หรือพัฒนางานศิลปะในด้านต่างๆ ซ่ึงเป็นงาน
ท่ีมีลักษณะงานเฉพาะ และเป็นงานท่ีมีคุณค่าหรือโดดเด่น ต้องอาศัยประสบการณ์ ทักษะและ
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีต้องมีการส่ังสมมาเป็นระยะเวลานาน จนสร้า งผลงานให้เป็น 

ท่ีประจักษ์ในความสามารถและเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ11  

4.2.2  เป็นการบูรณาการงานศึกษาวิจยัในภาพรวมของกรม เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การพฒันาระดบัประเทศ 

4.2.3  ตอ้งพิจารณาตามแผนงานหลกัเพื่อปฏิบติัภารกิจดา้นวิจยัและพฒันาท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม
และส่งผลกระทบต่อทิศทางและเป้าหมายของประเทศ  

4.2.4 ให้จดัท าแผนการก าหนดต าแหน่งผูท้รงคุณวุฒิล่วงหน้าเป็นแผน 4 ปี ตามภารกิจ
ในภาพรวมของกรมท่ีสอดคลอ้งกบัภาพรวมของกระทรวง 

4.2.5  ผา่นการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างาน ท่ี ก.พ. 
ก าหนดในเอกสารแนบ 5 
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 แก้ไขความในข้อ 4.2.1 ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดบัทรงคุณวุฒิ ระดบักรม ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 25 ลงวนัท่ี  8 กนัยายน 2554  เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ ระดบักรม โดยยกเลิกความเดิม
ในขอ้ 4.2.1 ของหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ ระดบักรม  
ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2555 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการ
ก าหนดต าแหน่ง 
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5. ต าแหน่งอืน่ที ่ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 

            ต าแหน่งทีป่รึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (ยกเลกิ) 12
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 ยกเลิกหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งท่ีปรึกษาประจ า
ส านกันายกรัฐมนตรี ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1008.3.1 / 85 ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 เร่ือง
การก าหนดต าแหน่ง โดยน ากรอบต าแหน่งดังกล่าวไปรวมกับกรอบต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายขา้ราชการประจ า ดา้นยุทธศาสตร์และการวางแผน (ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการ 
ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ) เป็นกรอบเดียวกัน และก าหนด 
เป็นต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจ า (ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการ 
ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับทรงคุณวุ ฒิ) เพ่ือปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์  
การวางแผน การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและยาเสพติด และภารกิจพิเศษ และยกเลิกความเดิมของ
หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ             
ต าแหน่งท่ีปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 
กรกฎาคม 2555 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง 


