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แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี 
(Career Planning) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัด  อบจ. 



 

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) 
 

 

ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  หมายถึง  “เส้นทางความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติราชการที่จะไปสู่ตำแหน่งสำคัญของส่วนราชการ โดยมีการกำหนด

และแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงานในตำแหน่ง

ที ่ครองมาก่อนการเลื ่อนไปดำรงตำแหน่งสำคัญ ซึ ่งอาจจะเลื ่อนจาก

ตำแหน่งระดบัล่างสู่ตำแหน่งทีสู่งขึ้น หรือ การย้ายตำแหนง่ในระนาบเดยีวกัน” 
 

หลักการในการจัดทำแผนเส้นทางก้าวหน้า  

1. เป็นการวางแผนพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ

โดยยดึหลักความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน เพื่อเตรยีมความพรอ้ม

กำลังคนคุณภาพของส่วนราชการ  

2. เป ็นการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื ่อคัดกรองคนดีคนเก่ง โดย

พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที ่เกิดขึ้นจาก การทำงาน จากประสบการณ์ในการ

ทำงานในหน่วยงาน หรือพื้นที่ทีมีความจำเป็นสำหรับใช้เป็นประสบการณ์ในการ 

ปฏิบัติหนา้ที่เมื่อจะดำรงตำแหน่งสำคัญของส่วนราชการนั้น  

3. เป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่าง

เป็นระบบ โดยตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงาน     

ที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อให้ได้รับประสบการณ์

ในการทำงานที่หลากหลาย  

 

สำหรับการฝึกอบรมตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (ก.จ.)  กำหนด  หากตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้กำหนดหลักสูตรการอบรม  คณะกรรมการ

ขา้ราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด (ก.จ.)  อาจใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้งผูผ้่านการ

คัดเลือกไปก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (ก.จ.) ทราบ  แต่ผู้นัน้ต้องเขา้รับการฝกึอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปิดอบรม

ในหลักสูตรนั้น 
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สามารถสรุปภาพรวมทั้งหมดได้  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ความสำคัญของการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนับเป็นเครื่องมือหนึ่ง     

ที่องค์กรสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กร ต่อยอดจากการ

พัฒนารายบุคคล มุ่งเน้นพัฒนาบุคคล ให้เกิดผลลัพธ์ในระยะสั้น ในขณะที่     

การวางแผนทางเดินสายอาชีพ จะมุ่งเน้นพัฒนาบุคคลให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว 

ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ความจำเป็นรายบุคคลในส่วนของความสนใจ ค่านิยม 

ความรู้ และความสามารถ เพื่อที่จะนำไปวางแผนพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ 

และสมรรถนะที่ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน/สายงานในอนาคตได ้

 

 
 

การพัฒนารายบุคคล 
การบรหิารผล 

การปฏิบัติงาน 

การวางแผนเส้นทาง 

ในสายอาชีพ 

 

การพัฒนาองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะสั้น 

ระยะยาว 

ผลลัพธ ์

บุคคล องค์กร 

การมุ่งเน้น 



องค์ประกอบหลักในการวางแผนทางเดนิสายอาชีพ  

กระบวนการการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่สมบูรณ์นั้นประกอบด้วย

องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี ้

1. เกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งคัดเลือก ประเมินและพัฒนา  ต้องมี

การกำหนดรายละเอียดของการเลื่อนระดับตำแหน่ง เช่น จะใช้หลักเกณฑ์อะไร 

และสัดส่วนเป็นเท่าใด โดยส่วนใหญ่ให้จะใช้หลักเกณฑ์ เช่น  องค์ความรู้ ทักษะ 

สมรรถนะ หรอืจำนวนปีขัน้ต่ำของประสบการณ์ (เพื่อเป็นเกณฑ์ที่ช่วยในการพจิารณา) 

2. โครงสร้างและทางเลือกในสายอาชีพ  ต้องมกีารกำหนดโครงสร้าง

องค์กรและโครงสร้างระดับชั้นงาน เพื่อให้เกิดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ   

ที่มากขึ้นทั้งในระดับบริหาร  และระดับผูเ้ชี่ยวชาญ 

3.การบริหารผลงานและการวางแผนการพัฒนารายบุคคลที่ช่วย

สนับสนุนให้บุคลากรแต่ละรายก้าวหน้าไปตามแผนเส้นทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพได้ตามศักยภาพ  ต้องมีระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุน    

การวางแผนเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

 ระบบการบรหิารผลงาน 

 แผนการพัฒนาที่จำเป็น เช่น หลักสูตรการฝึกอบรม การเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  

 ระบบการหมุนเปลี่ยนตำแหน่งงานเพื่อได้ประสบการณ์ที่สามารถ 

พัฒนาทั้งทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น  

 ระบบการประเมินและการแต่งตั้ง 

 

 

จากรูป  ข้าราชการประเภทอำนวยการท้องถิ่น  เปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นได้โดยแต่ละระดับมีการกำหนดอายุงานที่แตกต่างกัน  
ตามระดับชั้นและวุฒิการศกึษา 

สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น  จะสามารถเปลี่ยน
สายงานไปเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในประเภทบริหารท้องถ่ิน  
ระดับต้นได้  หากมีอายุงานในระดับมากกว่า  2  ปี  เช่นเดียวกับตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถ่ินระดับกลาง  จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทบริหารท้องถิ่น  ระดับกลางได้  หากมีอายุ 
ในระดับมากกว่า  2  ปี  และตำแหนง่ประเภทอำนวยการท้องถ่ินระดับสูง  จะสามารถ
เปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทบริหารท้องถ่ิน  
ระดับสูงได้  หากมีอายุงานในระดับมากกว่า  2 ปี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเห็นว่า
ตำแหน่งประเภทอำนวยการทองถิ่น  เมื่อเข้าสู่ระบบแท่งแล้วจะไม่สามารถไป
ดำรงตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และลักษณะงานที่มี
ความหลากหลายได้ทันที  จำเป็นต้องผ่านงานและประสบการณ์ในการบริหารงาน
และลักษณะงานที่หลากหลายก่อน 

อย่างไรก็ตามการเลื่อนจากตำแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปเป็นตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ในระดับชั ้นงานเดียวกัน
สามารถดำเนินการได้หากมีอายุงานในตำแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นเวลามากกว่า  2  ปี  รวมถึงสามารถเลื่อนไปเป็นระดับชั้นงานถัดไปในตำแหน่ง
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหากครองตำแหน่งเป็นเวลามากกว่า  4  ปี  
(โดยลดให้  1  ปี  หากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท)  ในการเลื่อนเข้าสู่
ตำแหน่งประเภทบรหิารท้องถ่ิน  ระดับกลาง   

 



ประเภทอำนวยการท้องถ่ิน ประเภทบรหิารทอ้งถ่ิน 

2 ปี  

4 ปี  

4 ปี 

3 ป ีโท  

4 ปี 

3 ป ีโท  
4 ปี 

3 ป ีโท  

4 ปี  

4 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

 การแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น  (เช่น  ผู้อำนวยการกอง/

สำนัก)  เลื่อนไปประเภทบริหารท้องถิ่นให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการ                      

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ินกำหนดใหม่  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ความเชี่ยวชาญในสายอาชพี 

จริยธรรม  จริยธรรม 

เก่งงาน  เก่งงาน 

- มแีรงปรารถนาท่ีจะ 

   นำคนและทีมงาน 

- เนน้การทำงานเป็นทีม 

- เก่งการบูรณาการ 

 

- 

- มแีรงปรารถนาในการ 

  เนน้คุณภาพผลงาน 

- เนน้ความเป็นเลิศและ 

   ความเชี่ยวชาญในงาน 

- นวัตกรรม 

 

- 
ความสำเร็จ 

 

กลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มผูม้ีความเป็นเลิศใน

สายงาน/ผูเ้ชี่ยวชาญในสาย

งาน 

ระดับสูง 

ระดับกลาง 

ระดับต้น 

ฝ่าย  ระดับตน้ 

ปลัด อปท. ระดบัสูง 

รองปลัด อปท. สูง 

รองปลัด อปท. กลาง 

ปลัด อปท. ระดบักลาง 

ปลัด อปท. ระดบัต้น 

รองปลัด อปท. ต้น 



บัญชีการเทียบตำแหน่งและระดับในระบบซเีปน็ระบบแท่ง 

ของข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถ่ิน 
(ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและ

มาตรฐานของตำแหน่ง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2558  ลงวันท่ี  4  กันยายน  2558) 

ระบบซ ี ระบบแท่ง 

สายงาน ระดับ ประเภท ระดับ 
 

สายงานเริ่มตน้จาก 

ระดับ 1 และระดับ 2 

ระดับ 1-4 ทั่วไป ปฏิบัติงาน 

ระดับ 5-6 ทั่วไป ชำนาญงาน 

ระดับ 7 ทั่วไป อาวุโส 

 

สายงานเริ่มตน้จาก 

ระดับ 3 

ระดับ 3-5 วิชาการ ปฏิบตัิการ 

ระดับ 6-7 วิชาการ ชำนาญการ 

ระดับ 8 วิชาการ ชำนาญการพเิศษ 

ระดับ 9 วิชาการ เชี่ยวชาญ 
 

สายงานนักบรหิาร 
(ท่ีไม่ใช่ตำแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ระดับ 6-7 อำนวยการท้องถ่ิน ต้น 

ระดับ 8 อำนวยการท้องถ่ิน กลาง 

ระดับ 9 อำนวยการท้องถ่ิน สูง 
 

สายงานนักบรหิาร 
(ตำแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ระดับ 6-7 บรหิารท้องถ่ิน ต้น 

ระดับ 8 บรหิารท้องถ่ิน กลาง 

ระดับ 9-10 บรหิารท้องถ่ิน สูง 

 

 

 

 สำหรับประเภทวิชาการ  ขา้ราชการระดบัชำนาญการหากมีอายุงานมากกวา่  

4  ปี  สามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย  ในประเภทอำนวยการท้องถิ่น  

ระดับต้น  ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่  ก.กลาง  กำหนดได้  (ทั้งนี้ในบทเฉพาะ

กาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม  คือ  ซ ี6  และ  ซ ี7 ได้)  ในขณะที่ขา้ราชการ

ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  หากมีอายุงานมากกว่า  6  ปี  ในระดับ  

(บทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม  คือ  ซี  8  ได้ด้วย)  ก็สามารถมี

โอกาสเปลี่ยนระดับเป็นตำแหน่งในประเภทอำนวยการท้องถ่ิน  ระดับกลาง  รวมถึง

ขา้ราชการประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  หากมีอายุงานมากกว่า  8  ปี  ในระดับ  

มีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถ่ิน  ระดับสูง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
 การแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 

เลื่อนไปประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ      

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ินกำหนด  ดังนี้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากรูป  ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานสามารถมีโอกาส

เปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย  ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ ก.กลาง  กำหนดให้  

หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 10  ปี  (ทั้งนีใ้นบทเฉพาะกาลใหบ้วกอายุงานในระดบั

ซีเดิม  คือ  ซี 5  และซี 6  ได้)  ในขณะที่ข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโส  

หากมีอายุงานมากกว่า  4  ปีในระดับ  (ในบทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับ

ซีเดิม  คือ  ซี 7  ได้)  ก็สามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย  ในประเภท

อำนวยการท้องถ่ิน  ระดับต้นได้ 

การกำหนดสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน 
การกำหนดสายงานที่เก่ียวข้องเกื้อกูลกันตามหนังสือที่ มท 0809.5/ว 61 

เรื่อง  การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ของข้าราชการและพนักงานสวนท้องถ่ิน  เพื่อประกอบการวางแผนบรรจุแต่งตั้ง  
การย้าย  การโอน  การเลื่อนระดับ  และการพัฒนาของข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน  โดยแบ่งออกเป็น  8  กลุ่ม  ดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มที่ 1  กลุม่บรหิาร  อำนายการ  ธุรการ  งานสถติิ  และนิติการ 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1. เจ้าพนักงานธุรการ 

2. เจ้าพนักงานทะเบียน 

3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 

1. นักจัดการงานทั่วไป 

2. นักทรัพยากรบุคคล 

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

4. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 

 1. นิตกิร 

 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มการคลัง  การเศรษฐกิจและการพาณชิย์ 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1. เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 

2. เจ้าพนักงานการคลัง 

3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

4. เจ้าพนักงานพัสดุ 

1. นักวิชาการคลัง 

2. นักวิชาการเงนิและบัญชี 

3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

4. นักวิชาการพาณิชย์ 

5. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

6. นักวิชาการพัสดุ 



กลุ่มที่ 3  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการต่างประเทศ 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

2. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. นักประชาสัมพันธ์ 

2. นักพัฒนาการท่องเที่ยว 

3. นักวิเทศสัมพันธ์ 

 

กลุ่มที่ 4  กลุ่มเกษตรกรรม 
ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1. เจ้าพนักงานการเกษตร 
2. เจ้าพนักงานประมง 
3. เจ้าพนักงานสัตวบาล 
4. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 

1. นักวิชาการเกษตร 
2. นักวิชาการท่องเที่ยว 
3. นักวิชาการสวนสาธารณะ 

 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1. นักวิทยาศาสตร์ 

 

กลุ่มที่  6  กลุ่มสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1. เจ้าพนักงานเวชกรรมฟืน้ฟู 

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

3. พยาบาลเทคนิค 

4. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 

1. นักกายภาพบำบัด 

2. พยาบาลวิชาชีพ 

3. แพทย์แผนไทย 

4. นักวิชาการสาธารณสุข 

5. นักอาชีวบำบัด 

         จากรูปจะเห็นว่าข้าราชการประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  สามารถสอบแข่งขัน

มาเป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได้ และหากมีอายุงาน  2 ปี         

ในระดับสามารถสอบคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการได้  

ในขณะที่ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานสามารถสอบแข่งขันและ

สอบคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ในระดับปฏิบัติการได้เช่นเดียวกันกับ

ขา้ราชการในประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส 

 การเข้าสู่ระบบแท่ง  ตามมติของ ก.กลาง  ได้เพิ่มโอกาสให้กับข้าราชการ

ประเภททั่วไป  ในระดับอาวุโสโดยหากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วครอง

ระดับตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า  6  ปี  หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วครอง

ระดับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  สามารถสอบคัดเลือกไปสู่ตำแหน่งใน

ประเภทวิชาการ  กลุ่มตำแหน่งที่กำหนดไว้ในระดับชำนาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 ปี  

+6 ปี ป.ตรี 

+4 ปี ป.โท 

+2 ปี ป.เอก 

 

4 ปี  

6 ปี ตร ี

4 ปี โท 

ยา้ยกลุ่มต้องมี ป.ตรี + เกณฑ์อืน่ๆ  

ปวช.  6 ปี 

ปวท. 5 ปี 

ปวส. 4 ป ี

 

6 ปี  

ประเภททั่วไป  ประเภทวชิาการ 

 

 
 

1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
 การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  หรือระดับ

ชำนาญงาน  เลื่อนไปประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ให้ใช้หลักเกณฑ์และ

วิธีดำเนินการที ่คณะกรรมการกลางข้างราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น

กำหนดใหม่  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มที่  6  กลุ่มสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1. เจ้าพนักงานสุขาภบิาล 

2. โภชนาการ 

1. นักวิชาการสุขาภบิาล 

2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

3. นักโภชนาการ 

1. เจ้าพนักงานรังสกีารแพทย์ 

2. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1. นักเทคนิคการแพทย์ 

2. นักรังสีการแพทย์ 

3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1. เจ้าพนักงานเวชกรรม 1. เภสัชกร 

1. เจ้าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุข 1. ทันตแพทย์ 

1. สัตว์แพทย์ 1. นายสัตวแพทย์ 

 

กลุ่มที่  7  กลุ่มวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  และช่างเทคนิคต่างๆ 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
1. นายช่างเขียนแบบ 
2. นายช่างโยธา 
3. นายช่างสำรวจ 
4. นายช่างผังเมอืง 

1. วิศวกรโยธา 
2. สถาปนิก 
3. นักผังเมอืง 

1. นายช่างเครื่องกล 1. วิศวกรเครื่องกล 
1. นายช่างไฟฟ้า 1. วิศวกรไฟฟ้า 
 1. วิศวกรสุขาภิบาล 
1. เจ้าพนักงานประปา  
1. นายช่างศิลป์  
1. นายช่างภาพ  

 

การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท 

ระดับเชีย่วชาญ 

ระดับชำนาญการพิเศษ 

ระดับปฏิบัตกิาร 

ระดับชำนาญการ 
ระดับอาวุโส 

ระดับชำนาญงาน 

ระดับชำนาญงาน 



4 ปี  + 

3 ปี โท +  

สมรรถนะ 

 

กลุ่มที่  7  กลุ่มวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  และช่างเทคนิคต่างๆ 
*ใช้เฉพาะการเกือ้กูลของประเภททั่วไป  กับตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1. นายช่างเขียนแบบ 

2. นายช่างโยธา 

3. นายช่างสำรวจ 

4. นายช่างผังเมอืง 

5. นายช่างเครื่องกล 

6. นายช่างไฟฟ้า 

7. เจ้าพนักงานประปา 

1. นักจัดการการช่าง 

 

กลุ่มที่ 8 กลุม่การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  กีฬา  สังคม   
และการพัฒนาชุมชน 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
1. เจ้าพนักงานหอ้งสมุด 
2. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 

1. บรรณารักษ์ 
2. นักวิชาการศกึษา 
3. นักวิชาการวัฒนธรรม 
4. นักสันทนาการ 
5. นักพัฒนาการกีฬา 
6. ภัณฑารักษ์ 

1. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1. นักพัฒนาชุมชน 
2. นักสังคมสงเคราะห์ 

1. เจ้าพนักงานเทศกิจ 
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 

1. นักจัดการเทศกิจ 
2. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

4. ตำแหน่งประเภทอำนวยบริหารท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนระดับจะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

ทักษะ  ประสบการณ์  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผล

ที่ก่อใหเ้กดิผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

ระดับสูง 

ระดับกลาง 

ระดับต้น 

4 ปี + สมรรถนะ 



4 ปี  หรือ 

3  ป ีโท + การคัดเลือก 

 

3. ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
ปรับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใหม่ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง  

จาก 2  ปี  เป็น  4  ปี  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เดิมและสอดคล้องกับ

ระยะเวลาการเลื่อนระดับของประเภทบรหิารท้องถ่ิน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนระดับจะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

ทักษะ  ประสบการณ์  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผล

ที่ก่อใหเ้กดิผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

การแบ่งสมรรถนะ 
สมรรถนะหลัก  คือ  สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและทุกระดับตำแหน่ง

จำเป็นต้องมี 

สมรรถนะประจำผู้บริหาร  คือ  สมรรถนะที่ตำแหน่งประเภทบริหารและ

อำนวยการ  ต้องมีในฐานะผูน้ำที่มีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะประจำสายงาน  คือ  สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับตำแหน่ง/

สายงานต่างๆ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ได้ดีย่ิงขึ้น 

 

1. สมรรถนะหลัก เป็นสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วม

ของขา้ราชการส่วนท้องถ่ินทุกคนที่จำเป็นต้องมี ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 

(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 

(3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

(4) การบรกิารเป็นเลิศ 

(5) การทำงานเป็นทีม 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร เป็นสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

ตำแหน่งประเภทบรหิารท้องถ่ิน และประเภทอำนวยการท้องถ่ิน จำเป็นต้องมีใน

ฐานะผูน้ำหรือผูบ้ังคับบัญชา ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก่ 

(1) การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 

(2) ความสามารถในการเป็นผูน้ำ 

(3) ความสามารถในการพัฒนาคน 

(4) การคิดเชิงกลยุทธ ์

ระดับสูง 

ระดับกลาง 

ระดับต้น 

4 ปี + การคัดเลือก 



+6 ปี ป.ตร ี

+4 ปี ป.โท 

+2 ปี ป.เอก 

 

3. สมรรถนะประจำสายงาน เป็นสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะ     

แต่ละตำแหน่ง/สายงาน เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่ง/สายงาน

ใด มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง/สายงานนั้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้กำหนดสมรรถนะประจำสายงาน 

และระดับความคาดหวังไว้แล้ว โดยจะนำสมรรถนะประจำสายงานในมาตรฐาน

กำหนดตำแหน่งมาใส่ในแบบประเมิน อย่างน้อย 3 สมรรถนะ โดยสมรรถนะ

ดังกล่าวมีทั้งหมด 22 สมรรถนะ ได้แก ่

(1) การคิดวเิคราะห ์

(2) การค้นหาและการจัดการฐานขอ้มูล 

(3) การแก้ไขปัญหาแบบมอือาชีพ 

(4) ศลิปะการโนม้น้าวจูงใจ 

(5) การใหค้วามรูแ้ละการสร้างสัมพันธ ์

(6) การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 

(7) การบรหิารความเสี่ยง 

(8) การบรหิารทรัพยากร 

(9) การวางแผนและการจดัการ 

(10) การวเิคราะห์และการบูรณาการ 

(11) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

(12) การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์

(13) การสรา้งใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

(14) ความคิดสรา้งสรรค ์

แนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนระดับจะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

ทักษะ  ประสบการณ์  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผล

ที่ก่อใหเ้กดิผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับเชี่ยวชาญ 

ระดับชำนาญการพเิศษ 

ระดับปฏิบัตกิาร 

2 ปี + สมรรถนะ 

ระดับชำนาญการ 

4 ปี + สมรรถนะ 



 2.2 ระดับชำนาญการ  เลื่อนขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ  และระดับ

ชำนาญการพิเศษ  เลื่อนขึ้นระดับเชี่ยวชาญ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ ้น  ผู ้นั ้นจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ

ตำแหน่งที่คณะกรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดไว้ใน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของระดับที่จะแต่งตั้งและมีความเหมาะสม  โดยคำนึงถึงความรู้  

ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ  ซึ่งจะต้องเป็น

ผลงานที่ประจักษ์ในความสามารถ  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (15) การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 

(16) การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 

(17) การสั่งสมความรูแ้ละความเชี่ยวชาญสายอาชพี 

(18) การควบคุมและจัดการสถานการณอ์ย่างสรา้งสรรค์ 

(19) จิตสำนึกและรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

(20) ความเขา้ใจพืน้ที่และการเมืองท้องถิ่น 

(21) สรา้งสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน 

(22) ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอยา่งสรา้งสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลัก 

มี  5  สมรรถนะ 

สมรรถนะประจำผู้บริหาร 

มี  4  สมรรถนะ 

สมรรถนะประจำสายงาน 

 มี  22  สมรรถนะ 

 

สมรรถนะ 

ผู้ขอประเมนิตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้บังคับบัญชาประเมนิคุณลักษณะ ผู้อำนวยการฯ 

ยื่นแบบประเมินพรอ้มผลงาน ผลงานย้อนหลัง 

ไม่เกิน 3 ปี 

คณะกรรมการประเมินผลงาน ประเมนิผลงาน 

เลื่อนและแต่งต้ัง 
ไม่ก่อนยื่นผลงาน/

คณะกรรมการพิจารณา

ให้ผ่านผลงาน 

1. กรอบอัตรากำลังกำหนดเป็น

ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 

2. มคีุณสมบัตติรงตาม

คุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

3. มรีะยะเวลาขั้นต่ำในสายงาน 



สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัตงิาน 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
2.1 ระดับปฏิบัติการ  เลื่อนขึ้นระดับชำนาญการ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อน

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม

สำหรับตำแหน่งที่คณะกรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของระดับที่จะแต่งตั้งและมีความเหมาะสม  โดยคำนึงถึง

ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ  ซึ่งจะต้อง

เป็นผลงานที่ประจักษ์ในความสามารถ  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำ 

ผู้บรหิาร 

สมรรถนะ 

ประจำสายงาน 

1. มุ่งสัมฤทธิ ์

2. การยดึมั่นในความ

ถูกต้องและจรยิธรรม 

3. ความเข้าใจใน

องค์กรและระบบงาน 

4. การบรกิารเป็นเลิศ 

5. การทำงานเป็นทีม 

1. การเป็นผู้นำในการ

เปลี่ยนแปลง 

2. ความสามารถใน

การเป็นผู้นำ 

3. ความสามารถใน

การพัฒนาคน 

4. การคิดเชงิกลยุทธ ์

ทุกประเภท 

กำหนดอยา่งนอ้ย 

3  สมรรถนะ 

ผู้ขอประเมนิตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้บังคับบัญชาประเมนิคุณลักษณะ ผู้อำนวยการฯ 

ยื่นแบบประเมินพรอ้มผลงาน ผลงานย้อนหลัง 

ไม่เกิน 2 ปี 

คณะกรรมการประเมินผลงาน - ประเมนิผลงาน 

เลื่อนและแต่งต้ัง ไม่ก่อนวันท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาให้ผ่านผลงาน 

1. มคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบัติ 

เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

2. มีระยะเวลาขั้นต่ำในสายงาน

ตามท่ีกำหนด 

3. เงินเดอืนขัน้ต่ำสุดของระดบั

ชำนาญการ 



6 ปี ปวช. 

+5 ปี ปวท. 

+4 ปี ปวส. 

+สมรรถนะ 

 

แนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนระดับจะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

ทักษะ  ประสบการณ์  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผล

ที่ก่อใหเ้กดิผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หลักการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันของประเภททั่วไป

และประเภทวิชาการ 

1. ระยะเวลา 
2. อัตราเงนิเดือนไม่ต่ำกว่าขัน้ต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง 

3. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกดำเนินการทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคฑัณฑ์ 

4. ผูป้ระเมินคุณลักษณะ  คือ  ผูบ้ังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงปลัด อปท. 

 

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป 
1.1 ระดับปฏิบัติงาน  เลื่อนขั้นระดับชำนาญงาน  การคัดเลือกเพื่อเลื่อน

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

เหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่คณะกรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(ก.จ.) กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของระดบัทีจ่ะแต่งตั้งและมีความเหมาะสม  

โดยคำนึงถึงความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  ความประพฤติ ประวัติการรับ

ราชการ  ซึ่งจะต้องเป็นผลงานที่ประจักษ์ในความสามารถ 

 

 

 

 

 
 

การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดยีวกนั 

ระดับอาวุโส 

ระดับชำนาญงาน 

ระดับปฏิบัตงิาน 

6 ปี + สมรรถนะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ระดับชำนาญงาน  เลื่อนขึ้นระดับอาวุโส  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม

สำหรับตำแหน่งที่คณะกรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของระดับที่จะแต่งตั้งและมีความเหมาะสม  โดยคำนึงถึง

ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ  ซึ่งจะต้อง

เป็นผลงานที่ประจักษ์ในความสามารถ  ดังนี ้

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ 

เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

2. มีระยะเวลาข้ันต่ำในสายงาน

ตามท่ีกำหนด 

3. เงินเดอืนขัน้ต่ำสุดของระดบั

ชำนาญงาน 

4. มีผลการประเมินการปฏิบตัิ

ราชการในระดบัปฏิบัติงานย้อนหลัง

ไม่ต่ำกว่าระดบัดี  6 ครั้ง 

ผู้ขอประเมนิตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้บังคับบัญชาประเมนิคุณลักษณะ ผู้อำนวยการฯ 

ยื่นแบบประเมินพรอ้มผลงาน 
ผลงานย้อนหลัง 

ไม่เกิน 2 ปี 

คณะกรรมการประเมินผลงาน - ประเมนิผลงาน 

เลื่อนและแต่งต้ัง 
ไม่ก่อนวันท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาให้ผ่านผลงาน 

ผู้ขอประเมนิตรวจสอบคุณสมบัติ

และจัดทำขอปรับปรงุตำแหน่ง 

ผู้บังคับบัญชาประเมนิคุณลักษณะ 

1. มคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบัติ 

เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

2. มีระยะเวลาขั้นต่ำในสายงาน

ตามท่ีกำหนด 

3. เงินเดอืนขัน้ต่ำสุดของระดบั

อาวุโส 

ผู้อำนวยการฯ 

ยื่นแบบประเมินพรอ้มผลงาน 
ผลงานย้อนหลัง 

ไม่เกิน 2 ปี 

คณะกรรมการประเมินผลงาน  ประเมนิผลงาน 

เลื่อนและแต่งต้ัง 
ไม่ก่อนวันท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาให้ผ่านผลงาน 


