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บทที่ ๑ 
บทนำ 

 
 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) คือเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน ซึ่งบุคลากร
จะสามารถก้าวหน้าได้ภายในองค์กร เส้นทางความก้าวหน้าในสายสายอาชีพจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเลื่อน
ตำแหน่ง จากระดับล่างไปจนถึงระดับสูง เช่น การเลื่อนตำแหน่งจากเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีไปจนถึงระดับ
ผู้อำนวยการกองคลัง การเลื่อนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไปจนถึงระดับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นต้น 
 
 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนจะทำให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทำงาน เพราะบุคลากร
จะรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าของตนเองในองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และทำให้บุคลากรสั่งสมความรู้ ทักษะ ผลงาน ตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้ตนเองสามารถเจริญก้าวหน้า
ตามตำแหน่งงาน/สายงานได้อย่างเหมาะสม  
  
วัตถุประสงค์ของการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 ๑. เพ่ือให้เกิดแนวทางในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของทุก
ตำแหน่งในเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
 ๒. เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีความชัดเจนในแนวทางและหลักเกณฑ์ในทางเดินก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของตน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ๓. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็นแก่การบริหารจัดการงานบุคคลแก่
คณะทำงานหรือพนักงานเทศบาลที ่เกี ่ยวข้องของเทศบาลตำบลน้ำเชี ่ยวให้สามารถนำระบบไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  
ลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  
 1. สายอาชีพในแนวดิ่ง (Vertical) เป็นการเลื่อนขั้น หรือ เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งที่สูงขึ้น แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ  
  ๑.๑ การเลื่อนข้ัน หรือ ตำแหน่ง จากระดับ “บริหาร” สู่ระดับ “บริหาร”  
  ๑.๒ การเลื่อนข้ัน หรือ ตำแหน่ง จากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “บริหาร”  
  ๑.๓ การเลื่อนข้ัน หรือ ตำแหน่ง จากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “พนักงานอาวุโส”  
 ๒. สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เป็นการโอนย้าย หรือ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ทั้งนี้ 
ตำแหน่งอาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
  ๒.๑ โอนย้าย หรือ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงานเดียวกัน  
  ๒.๒ โอนย้าย หรือ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต่างหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
บทที่ ๒ 

แนวทางการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
1) การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน 
 1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558  กำหนดให้เทศบาลมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสามัญ 
และประเภทพิเศษ แบ่งออกเป็น เทศบาลประเภทสามัญ เทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง เทศบาลประเภทพิเศษ 
และเทศบาลประเภทพิเศษ ระดับสูง ประกอบกับมติ ก.ท.จ.ตราด ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวเป็นเทศบาลประเภทสามัญ  
 โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลประเภทสามัญ ดังนี้ 
 ๑. ให้มีระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้  
  ๑.๑ ตำแหน่งปลัดเทศบาล ให้เป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง  
  ๑.๒ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล มีจำนวนไม่เกิน 2 อัตรา ให้เป็นตำแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น 
ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับกลาง ได้จำนวน 1 อัตรา ตามเงื่อนไขที่กำหนด  
  ๑.๓ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้เป็น
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับกลาง ได้ตามเงื่อนไข ที่กำหนด  
  ๑.๔ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ให้เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 ๒. ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ จะเป็นระดับใดนั้น ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ 

 2. ผังโครงสร้างส่วนราชการ (Organization Chart): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล 

กองคลัง สำนัก
ปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง กองการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

1. งานธุรการ 
2. งานทะเบียนราษฎร 
3. งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
4. งานส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
5. งานพัฒนาชุมชน 
6. งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
7. งานการเจ้าหน้าที ้
8. งานนิติการ 

1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและ

บัญชี 
3. งานพัสดุและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 
4. งานพัฒนารายได ้

1. งานธุรการ 
2. งานวิศวกรรม 
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 
5. งานสถานที่และ

ไฟฟ้าสาธารณะ 

1. งานธุรการ 
2. งานการศึกษานอก

ระบบและตาม
อัธยาศัย 

3. งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

4. งานส่งเสริม
ประเพณีศิลปวัฒ
ธรรม 

5. งานการศึกษา
ปฐมวัย 

   1. ศพด.ทต.น้ำเชี่ยว 
   2. ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์
มัสยิดอัลกุบรอ 

1. งานธุรการ 
2. งานรักษาความ

สะอาด 
3. งานป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ 
4. งานส่งเสริมสุขภาพ 
5. งานวางแผน

สาธารณสุข 
6. งานสุขาภิบาลและ

อนามัย 
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3. ผังโครงสร้างตำแหน่งงาน (Position Chart) : 
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 4. โครงสร้างอายุพนักงานเทศบาล 

 
 ๕. โครงสร้างประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง 

 
 
 6. ภารกิจอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ 
  (1) สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย การแบ่งส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย งานธุรการ(งานบริหารทั่วไป
และงานกิจการสภาเทศบาล) งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน
พัฒนาชุมชน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ และงานนิติการ  
  (2) กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงิน
อื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท งาน
ทะเบียนคุมเงินรายไดแ้ละรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับ
การพัสดุของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย การแบ่งส่วนราชการของกองคลัง ประกอบด้วย 
งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัฒนารายได ้
 
 



6 
 (๓) กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ 
น้ำมันเชื ้อเพลิง  และงานที่เกี ่ยวข้องหรือตามที่ได้ร ับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานส่วนราชการของกองช่าง 
ประกอบด้วย งานธุรการ งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานผังเมือง งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  
 (๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
ป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งาน
ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย งานธุรการ งานรักษาความสะอาด  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งาน
ส่งเสริมสุขภาพ  งานวางแผนสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
 (๕) กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งาน
โรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ประกอบด้วย งานธุรการ งานการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย  งานกิจรรมเด็กและเยาวชน  งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  งานการศึกษาปฐมวัย  
  ๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภาษี เอกสารการเบิกจ่าย 
เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งาน
ตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2) การวิเคราะห์งาน 
 การจัดกลุ่มงาน ตามอัตรากำลังที่กำหนดในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)  แบ่งตามบัญชี
กลุ่มประเภทตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของตำแหน่งประเภทเดียวกัน และงานที่
เกี ่ยวข้องเกื้อกูลของตำแหน่งประเภททั่วไป กับตำแหน่งประเภทวิชาการของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหาร อำนวยการ ธุรการ งานสถิติและนิติการ 
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1. เจ้าพนักงานธุรการ  
    (สำน ักปล ัด เทศบาล/กองสาธารณส ุ ขและ
สิ่งแวดล้อม) 
2. เจ้าพนักงานทะเบียน 

1. นักจัดการงานทั่วไป  
2. นักทรัพยากรบุคคล 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 

- 1. นิติกร 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มการคลัง การเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

1. นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวไม่ได้กำหนดตำแหน่งสาย
งานประเภทวิชาการในแผนอัตรากำลัง (นักวิชการ
จัดเก็บรายได้) 

 
กลุ่มที่ 7 กลุ่มวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่างๆ 

ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
1. นายช่างโยธา 
 

เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวไม่ได้กำหนดตำแหน่งสายงาน
ประเภทวิชาการในแผนอัตรากำลัง (วิศวกรโยธา) 

1. นายช่างไฟฟ้า เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวไม่ได้กำหนดตำแหน่งสายงาน
ประเภทวิชาการในแผนอัตรากำลัง (วิศวกรไฟฟ้า) 

 
กลุ่มที่ 8 กลุ่มการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา สังคมและการพัฒนาชุมชน 

ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
- 1. นักวิชาการศึกษา 
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวไม่ได้กำหนดตำแหน่งสายงาน
ประเภททั่วไปในแผนอัตรากำลัง (เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน) 

1. นักพัฒนาชุมชน 

1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวไม่ได้กำหนดตำแหน่งสายงาน
ประเภทวิชาการในแผนอัตรากำลัง (นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) 

 การวิเคราะห์งานมีส ่วนสำคัญอย่างยิ ่งสำหรับการเลือกหรือกำหนดงานที ่จำเป็นในการสร้าง
ประสบการณ์สำคัญก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเป้าหมาย ผู้บังคับบัญชาควรจะพิจารณาจากลักษณะงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตำแหน่งเป้าหมาย โดยดูจากคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่ง เพื่อจะได้ทราบว่าผู้ที่จะมาดำรง
ตำแหน่งเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องสั่งสมประสบการณ์หน้าที่งานในตำแหน่งใด สังกัดหน่วยงานใดมาก่อนบ้าง นอกจากนี้
ควรพิจารณาโครงสร้างตำแหน่ง สายการบังคับบัญชา รวมทั้งศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หรือ เอกสารการจัดส่วนราชการ
หรือผังโครงสร้างองค์กร เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าควรจะดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามลำดับก่อนหลังอย่างไร และต้อง
อยู่ในแต่ละตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าไร จึงจะเพียงพอที่จะสั่งสมประสบการณ์  หรือสร้างผลงานสำคัญในตำแหน่ง
นั้นๆ แหล่งข้อมูลที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาสามารถหาข้อมูลได้ คือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่ง
เป้าหมายปัจจุบันและในอดีต หรือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในส่วนราชการ โดย
ไม่ควรคำนึงถึงตัวบุคคลในปัจจุบันมากเกินไป และโปรดระวังการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะไม่
ทำให้หลงทางคือ ไม่ควรคิดว่าทุกคนควรมีโอกาสเท่ากัน แต่ให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นจริงๆ และพึงระลึกอยู่
เสมอว่าคำถามท่ีถูกต้องที่ต้องการหาคำตอบคือ “การที่ผู้ดำรงตำแหน่งเป้าหมายจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องผ่านการสั่งสมประสบการณ์ และเรียนรู้งานใด ที่ใด เป็นระยะเวลาเท่าใด” มิใช่การ
ตอบคำถามที่ว่า “ใครสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้บ้าง” เนื่องจากคำตอบของคำถามหลังนั้น
สามารถดูได้จากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้อยู่แล้ว 
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๓) มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 รูปแบบการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ใช้วิธี Role Profiling เป็น ๓ ส่วน คือ 
 ๑. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) เป็นการกำหนดว่าตำแหน่งงานนั้นๆ จะต้อง
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านใดบ้างจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของงานประจำตำแหน่ง อันเป็นการสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน โดยครบถ้วน 
  เน้นการเขียนสรุปงานและขอบเขตความรับผิดชอบที่จำเป็นในงาน รายละเอียดตามคำบรรยาย
ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม ครอบคลุม มีความชัดเจนของแต่ละตำแหน่ง  
 ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Knowledge and Experience) เป็นการกำหนดว่าตำแหน่งงานนั้นจะต้องมี
คุณวุฒิ เช่น วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในระดับใดที่จำเป็นและเพียงพอแก่การปฏิบัติงานประจำตำแหน่งให้
สัมฤทธิ์ผล ไม่ต่ำหรือสูงเกินความจำเป็นของระดับงานในตำแหน่ง 
 ๓. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง (Skills and Competencies) เป็น
การกำหนดว่าตำแหน่งงานต่างๆ ต้องการความรู้ทักษะ และสมรรถนะแบบใดที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลงาน
ที่ดี  เน้นการกำหนดโดยระบุกว้างๆ ดังนี้ 
  (๑) ความรู้ที่จำเป็นเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง(ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน) คือความรู้
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง โดย ก.ถ. กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีข้อมูลหรือ
ความรู้ที่จำเป็นต่างๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น นักทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความที่
จำเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางงานที่ รับผิดชอบ) ความรู้
เรื่องการจัดการความรู้ ความรู้เรื่องการจัดระบบองค์กร ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ความรู้เรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
  (๒) ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง(ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน) คือ การนำองค์
ความรู้มาใช้จนเกิดเป็นความชำนาญและคล่องแคล่ว หรือขีดความสามารถท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่พัฒนามา
จากการสั่งสมประสบการณ์และการฝึกฝน เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดเป็นทักษะมากกว่าความรู้ เนื่องจาก
ต้องการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องิ่นสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้อย่างเหมาะสมกับผู้รับบริการ จึง
กำหนดเป็นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  (๓) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง(สมรรถนะที่จำเป็นประจำสายงาน)  คือ
ลักษณะเชิงพฤติกรรม บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ภาพลักษณ์ภายใน อุปนิสัยและแรงผลักดันเบื ้องลึก และ
แสดงออก ที่แสดงในรูปพฤติกรรมที่ทำให้บุคคลสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นในองค์กร ซึ่งสมรรถนะได้กำหนดเป็น
สมรรถนะหลักที่ทุกคนในองค์กรต้องมี คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ความเข้าใจใน
องค์กรและระบบงาน การบริการที่เป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีม นอกจากนั้นยังมีสมรรถนะประจำสายงาน เช่น 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล มีลักษณะประจำสายงาน คือ การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก การคิดวิเคราะห์ 
การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ และความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของง าน ส่วนในสาย
งานผู้บริหารก็ยังต้องมีสมรรถนะประจำผู้บริหาร คือ การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
ความสามารถในการพัฒนาคม การคิดเชิงกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

 



9 

บทที่ ๓ 
การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
 แผนผังทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) หมายถึง แผนผังเส้นทางการดำรงตำแหน่งไปสู่ 
ตำแหน่งเป้าหมาย ทั้งในแนวดิ่ง (การเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น) และในแนวนอน (การย้ายเลขที่ตำแหน่ง  ย้าย
สำนัก/กอง หรือการสับเปลี ่ยนหมุนเวียนงานโดยการมอบหมายงานใหม่) โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อการสั ่งสม
ประสบการณ์และผลงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป้าหมาย  
 ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) หมายถึง ตำแหน่งสุดท้ายที ่เป็นเป้าหมายในการจัดทำทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในองค์กร และต้องใช้ระยะเวลา  ในการเรียนรู้
และสั่งสมประสบการณ์พอสมควรก่อนเข้าสู่ตำแหน่งเป้าหมายนี้  
 ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) หมายถึง ตำแหน่งต่างๆ ที่กำหนดไว้ในทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ เพ่ือวางแผนให้ผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหน่งเป้าหมายได้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งเหล่านั้น ตามลำดับที่
กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้นั้นได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งเป้าหมายต่อไป 

 บุคคลที่มีส่วนร่วมในการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารส่วนราชการ    
2) ผู้บังคับบัญชาของผู้ดำรงตำแหน่งเป้าหมาย และผู้ดำรงตำแหน่งเป้าหมาย 3) หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 4) พนักงาน
เทศบาล โดยมีบทบาทหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 

ผู้มีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ 
ผู้บริหาร 1. เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนับให้มีการจัดทำทางก้าวหน้าในสายอาชีพใน

ส่วนราชการ 
2. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและผลักดันทางก้าวหน้าในสายอาชีไปสู ่การ

ปฏิบัติ  
3.  เป็นผู ้สร้างและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรต่างๆ เช่น การ

สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร ใน
ส่วนราชการ 

ผู้บังคับบัญชาของผู้ดำรงตำแหน่ง
เป ้าหมาย  และผ ู ้ดำรงตำแหน่ง
เป้าหมาย 

1.  เป็นผู ้ร่วมให้ความเห็นในการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานการเจ้าหน้าที่  

2.  เป็นผู้ร่วมผลักดันทางก้าวหน้าในสายอาชีพไปสู่การปฏิบัติ  
3.  เป็นผู้สอนแนะงาน (Career Coach) ให้แก่ผู้มีศักยภาพที่จะทดแทน 

ตำแหน่ง (Successor) 
คณะทำงานและหน่วยงานการ
เจ้าหน้าที ่

1.  เป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อมูลและนำเสนอให้ผู้บริหารส่วนราชการ มี
ความเขา้ใจเห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  

2. เป็นผู้จัดหาเครื่องมือและจัดกิจกรรมสำ หรับรวบรวมและวิเคราะห์  
ข้อมูลในการจัดทำทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  

3.  สร้างความเข้าใจให้ข้าราชการในส่วนราชการเกี่ยวกับแนวคิด  และ
หลักการเรื่องการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  

4.  ติดตามประเมินผลผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ ในการนำทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพไปใช้ปฏิบัติในส่วนราชการ  
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ผู้มีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ 
 5.  วางหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่ง ให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.กำ หนด และสนับสนุนส่งเสริม การใช้
ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและวัฒนธรรมการหมุนเวียนงาน 

พนักงานเทศบาล 1.  เรียนรู้และทำความเข้าใจแนวคิด และหลักการวางแผนทางก้าวหน้า  
ในสายอาชีพ  

2. แสวงหาโอกาสและพัฒนาตนเองตามความสนใจให้มีคุณสมบัติ  ตาม
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ส่วนราชการวางไว 

 
แผนผังทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 1) แบบดั้งเดิม (Traditional Career Path) เป็นการกำหนดเส้นทางความเติบโตในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง 
(Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนตำแหน่งในสายงานเดิม หรืออยู่ในหน่วยงานเดิม ดังตัวอย่างในแผนภาพต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) แบบเปิดหรือแบบเครือข่าย (Network Career Path) เป็นการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า ทั้งใน
ลักษณะแนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical) และแนวระนาบ (Horizontal) มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ในระดับเดียวกัน
จนมั่นใจในความรู้ความสามารถแล้วจึงเลื่อนในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติกรเชี่ยวชาญ 

นิติกรชำนาญการพิเศษ 

นิติกรชำนาญการ 

นิติกรปฏิบัติการ 

ข้อดี 
* มีความชัดเจนในทางก้าวหน้าสายอาชีพ 
* สะสมความเชี่ยวชาญในเชิงลึก 
* เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีจำนวนสายงานไม่มาก 
ข้อเสีย 
* ไม่เปิดโอกาสการเรียนรู้งานด้านอื่น 
* ไม่ค่อยจูงใจเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถ 
* ไม่พัฒนาขีดความสามารถบุคคลให้เป็นผู้บริหาร 
 
 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ
การ 

นักวิชาการพัสดุชำนาญ
การ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 

ข้อดี ข้อเสีย 
* ส่งเสริมการเรียนรู้งานด้านอ่ืน  * มีความยุ่งยากในการจัดกลุ่มงาน 
* ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และ       ที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
   ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
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 3) แบบคู ่ขนาน (Dual Career Path) เป็นการกำหนดเส้นทางความเติบโตในแนวตั ้งหรือแนวดิ่ง 
(Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนตำแหน่งตามสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งสายงานด้านบริหาร หรือสายงาน เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกเส้นทางของตนได้ เช่น ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ก็สามารถ
โยกย้ายสับเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งในสายบริหารได้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อดี     ข้อเสีย 
  * มีทางเลือกตามความถนัด  * ประเภททั่วไป ต้องใช้ระยะเวลาครองตำแหน่งนาน 
           ทำให้ขาดความกระตือรือร้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติกรเชี่ยวชาญ 

นิติกรชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (สูง) 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (กลาง) 

นิติกรชำนาญการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ต้น) 

นิติกรปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ต้น) 



ปวช. 6 ปี 
ปวท. 5 ป ี
ปวส. 4 ป ี

ซี 5-6 +ชง.= 6ป ี
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บทที่ 4 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
เส้นความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ๑. การเลื่อนระดับ  
  (1) ประเภทท่ัวไป 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อาวุโส 

ปฏิบัติงาน 

ชำนาญงาน 

 

อาวุโส 

- สายงานช่าง ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา 7ว โดยอนุโลม 
- สายงานอื่น ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มี
หลักเกณฑ์รองรับ 
 
ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งที ่กำหนดเป็นตำแหน่งผู ้ปฏิบัติงานที ่มี
ประสบการณ์ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 
2 (นอกระดับควบ) โดยอนุโลม 
 



ป.ตรี 6 ป ี
ป.โท  4 ป ี
ป.เอก 2 ปี 

6-7 + ชก. = 4 ป ี

8 + ชกพ. = 2 ป ี
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   เลื่อนระดับโดยการประเมิน  
   (1.1) ระดับปฏิบัติงาน เลื่อนเป็น ระดับชำนาญงาน 
    - ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. 
    - ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวท. 
    - ไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. 
    (หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 58 ลงวันที่ 11 
ธันวาคม 2558) 
   (1.2) ระดับชำนาญงาน เลื่อนเป็น ระดับอาวุโส 
    - ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1/2 ไม่ต่ำกว่า
ระดับ 5 และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน โดยมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี (ลักษณะงานเดียวกันกับตำแหน่งที่
จะแต่งตั้ง) 
    - ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าระดับ 
6 และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน โดยมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  (ลักษณะงานเดียวกันกับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง) 
    (หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 122 ลงวันที่ 27 
ตุลาคม 2559 เรื่อง  แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยประเมินระดับอาวุโสในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ 
(อบต.2)) 
   - สายงานช่าง ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา 7ว 
โดยอนุโลม   1. ปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับอาวุโส ส่งค่างาน ปริมาณงานย้อนหลัง 
   2. มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
   3. มีระยะเวลาขั้นต่ำที่ดำรงตำแหน่งที่จะเลื่อนระดับ 
   4. มีอัตราเงินเดือนตามท่ีกำหนด 
   - สายงานอื่น ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ 
 
  (2) ประเภทวิชาการ 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติการ 

ชำนาญการ 

 

อาวุโส 

 - สายงานวิทยาศาสตร์ฯ และนิติการ 
   ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
นอกระดับควบขั้นสูงของสายงานวิทยาศาสตร์ฯและสาย
งานนิติการ พ.ศ.2557 โดยอนุโลม 
- สายงานอื่น ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่มี
หลกัเกณฑ์รองรับไว้ 

ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งที ่กำหนดเป็นตำแหน่งผู ้ปฏิบัติงานที ่มี
ประสบการณ์ ของสายงานที่เริ ่มต้นจากระดับ 3 (นอก
ระดับควบ) โดยอนุโลม 
 

เชี่ยวชาญ 
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   เลื่อนระดับโดยการประเมิน  
   (2.1) ระดับปฏิบัติการ เลื่อนเป็น ระดับชำนาญการ 
    - ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
    - ไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท 
    - ไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาเอก 
    * การได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  สายงานนิติการ 
    1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
     - กำหนดว่า “ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) มีสิทธิได้รับเงินประจำ
ตำแหน่ง 
    (หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 
มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) และฯ) 
    2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น  เรื ่อง 
กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 
เมษายน 2547 
     - กำหนดว่า “ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป ซึ่ง
ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ” 
 
 
 



ป.ตรี 6 ป ี
ป.โท  4 ป ี
ป.เอก 2 ปี 
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    3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2559 เรื่อง การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (2.2)  ระดับ ชำนาญการ เลื่อนเป็น ระดับชำนาญการพิเศษ 
    - ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ 
6 และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี  (ลักษณะงานเดียวกันกับตำแหน่งที่ จะ
แต่งตั้ง) 
    * สายงานวิทยาศาสตร์ฯ และนิติการ 
    1. ปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น 
    2. มีคุณวุฒิ คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    3. มีระยะเวลาขั้นต่ำที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อน 
    4. มีอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
    5. อปท.ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานจากบัญชีกรรมการที่ ก.กลางกำหนด 
    6. เสนอผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี/เกณฑ์ผ่าน 2 ใน 3 

* สายงานอ่ืน ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์รองรับไว้ 

   (2.3)  ระดับ ชำนาญการพิเศษ เลื่อนเป็น ระดับเชี่ยวชาญ 
    - ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ 
8ว หรือ 8วช. และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  (ลักษณะงานเดียวกัน
กับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 
 หมายเหตุ  แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับประเภททั่วไป เป็นระดับอาวุโส และประเภท
วิชาการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ  อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์  เบื้องต้นมีแนวทางดังนี้ 
 1. สอบผ่านข้อเขียนจากส่วนกลาง 
 2. ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี 
 3. ทำผลงานย้อนหลัง 2 ปี 3 ผลงาน ให้หน่วยงานที่ ก.กลางกำหนด เป็นผู้ตรวจ ผ่าน 2 ใน 3 
 4. ปรับปรุงตำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการ 

1. ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
2. ผ่านการประเมินบุคคลและการประเมินผลงานตาม
หลักเกณฑ์การเลื ่อนระดับและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง
สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงของสายงานวิทยาศาสตร์ฯ และ
นิติการ พ.ศ.2557 (7วช) โดยอนุโลม 
 

ชำนาญการ 



2 ปี 

2 ปี 

4 ปี 

4/3 ปี 
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  (3) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  
   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผอ.กลาง 

หน.ฝ่าย (ต้น) 
(หน.ฝ่าย 6/7) 

ผอ.ต้น 
(ผอ.กอง 6/7) 

 

 

 

อาวุโส 

 ผอ.กอง (ต้น) ขึ้น ผอ.กอง (กลาง) 
(ผอ.กอง 7 + ผอ.กอง (ต้น) = 2 ปี) 
(หน.ส่วน 7 + ผอ.กอง (ต้น) = 4 ปี/3 ปี) 
(ผอ.กอง 6/หน.ส่วน 6 + ผอ.กอง (ต้น) = 6 ปี/5 ปี) 

หน.ฝ่าย(ต้น) ขึ้น ผอ.กอง(ต้น) 
(หน.ฝ่าย 7+ หน.ฝ่าย(ต้น) = 2 ปี) 
(หน.ฝ่าย 6 + หน.ฝ่าย (ต้น) = 4 ปี/3 ปี) 
 

ผอ. สูง 

 หน.ฝ่าย(ต้น) ขึ้น ผอ.กอง(กลาง) 
(หน.ฝ่าย 7+ หน.ฝ่าย(ต้น) = 4 ปี/3 ปี) 
(หน.ฝ่าย 6 + หน.ฝ่าย (ต้น) = 6 ปี/5 ปี) 
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   เลื่อนระดับโดยการคัดเลือก 
   (3.1) หัวหน้าฝ่าย (ระดับต้น) เป็น ผู้อำนวยการกอง (ระดับต้น) 
    - หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 7) และหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
    - หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 6) และหัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)  ระดับต้น) รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี /ปริญญาโท ลดเป็น 3 ปี 
   (3.2) หัวหน้าฝ่าย (ระดับต้น) เป็น ผู้อำนวยการกอง (ระดับกลาง) 
    - หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 7) และหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี/ปริญญาโท ลดเป็น 3 ปี 
    - หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 6) และหัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)  ระดับต้น) รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี /ปริญญาโท ลดเป็น 5 ปี 
   (3.3) ผู้อำนวยการกอง (ระดับต้น) เป็น ผู้อำนวยการกอง (ระดับกลาง) 
    - ผู ้อำนวยการกอง (นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที ่จะแต่งตั ้ง) ระดับ 7 และ
ผู้อำนวยการกอง(นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)  ระดับต้น) รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
    - หัวหน้าส่วน (นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 7 และผู้อำนวยการ
กอง(นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)  ระดับต้น) รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี/ปริญญาโท ลดเป็น 3 ปี 
    - หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน (นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 6) 
และผู้อำนวยการกอง (นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)  ระดับต้น)  รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี/ปริญญาโท ลด
เป็น 5 ปี 
    * ต้องปฏิบัติงานในลักษณะงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   (3.4) ผู้อำนวยการกอง (ระดับกลาง) เป็น ผู้อำนวยการกอง (ระดับสูง) 
    - ผู้อำนวยการกอง (นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)  ระดับ 8) หรือ 
ผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)  ระดับ 8) และ ผู้อำนวยการกอง (นักบริหารงาน...(ใน
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับกลาง) หรือผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงาน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)  ระดับกลาง) 
รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 
    * ต้องปฏิบัติงานในลักษณะงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

4 ปี 

4 ปี 

4 ปี/ 3 ป ี

4 ปี/ 3 ป ี
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  (4) ประเภทบริหารท้องถิ่น (รอง/ปลัด) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปลัด (สูง) 

รองปลัด (สูง) 

ปลัด (กลาง) 

รองปลัด (กลาง) 

ปลัด (ต้น) 
(ปลัด 6/7) 

 

รอง (ต้น) 
(รอง 6/7) 

 

รอง(ต้น) ขึ้น ปลัด(ต้น) 
(รอง 7+ รอง(ต้น) = 2 ปี) 
(รอง 6 + รอง (ต้น) = 4 ปี/3 ปี) 
 

รอง(ต้น) ขึ้น รอง (กลาง) 
(รอง 7+ รอง(ต้น) = 4 ปี/3 ปี) 
(รอง 6 + รอง (ต้น) = 6 ปี/5 ปี) 
 

ปลัด (ต้น) ขึ้น รอง (กลาง) 
(ป.7 + ป.ต้น) = 2 ปี 
(ป.6 + ป.ต้น) = 6/5 ป ี
 

รอง (กลาง) ขึ้น ปลัด (กลาง) 
(รอง 8 + รอง กลาง) = 2 ปี 

ปลัด (ต้น) ขึ้น ปลัด (กลาง) 
(ป.7 + ป.ต้น) =4/3 
(ป.6 + ป.ต้น) = 8/7 
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   เลื่อนระดับโดยการคัดเลือก 
   (4.1) รองปลัด (ระดับต้น) เป็น ปลัด (ระดับต้น) 
     - รองปลัด ระดับ 7 และรองปลัด (ระดับต้น) รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
    - รองปลัด ระดับ 6 และรองปลัด (ระดับต้น) รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี/ป.โท 3 ป ี
   (4.2) รองปลัด (ระดับต้น) เป็น รองปลัด (ระดับกลาง) 
    - รองปลัด ระดับ 7 และ รองปลัด ระดับต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี/ป.โท 3 ป ี
    - รองปลัด ระดับ 6 และ รองปลัด ระดับต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี/ป.โท 5 ปี 
   (4.3) ปลัด (ระดับต้น) เป็น รองปลัด (ระดับกลาง) 
    - ปลัด ระดับ 7 และ ปลัด ระดับ ต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
    - ปลัด ระดับ 6 และ ปลัด ระดับ ต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี/ป.โท 5 ปี 
          (4.4) ปลัด (ระดับต้น) เป็น ปลัด (ระดับกลาง) 
    - ปลัด ระดับ 7 และ ปลัด ระดับ ต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี/ป.โท 3 ป ี
    - ปลัด ระดับ 6 และ ปลัด ระดับ ต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 8 ปี/ป.โท 7 ปี 
          (4.5) รองปลัด (ระดับกลาง) เป็น ปลัด (ระดับกลาง) 
    - รองปลัด ระดับ 8 และ รองปลัด ระดับ กลาง รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
   (4.6) ปลัด (ระดับกลาง) เป็น รองปลัด (ระดับสูง) 
    - ปลัด ระดับ 8 และ ปลัด ระดับกลาง รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
   (4.7) รองปลัด (ระดับกลาง) เป็น รองปลัด (ระดับสูง) 
    - รองปลัด ระดับ 8 และ รองปลัด ระดับ กลาง รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 
   (4.8) ปลัด (ระดับกลาง) เป็น ปลัด (ระดับสูง) 
    - ปลัด ระดับ 8 และ ปลัด ระดับกลาง รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
   (4.8) รองปลัด (ระดับสูง) เป็น ปลัด (ระดับสูง) 
    - รองปลัด ระดับ 9 และรองปลัด ระดับสูง รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 ปี 

4 ปี 

ป.ตรี 6 ปี/ ป.โท 4 ปี/ป.เอก 2 ปี 

ปวช. 6 ปี/ปวท 5 ปี/ปวส. 4 ปี 

6 ปี 

6 ปี 
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 ๒. การเปลี่ยนประเภท ระดับ (ย้ายสายงาน) 
  (1) จากประเภทท่ัวไป เป็น ประเภท วิชาการ 
   
ย้ายกลุ่มได้ต้องมีวุฒิ ป.ตรี + เกณฑ์อ่ืนๆ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

       ประเภทท่ัวไป  ประเภทวิชาการ  
 

 
    
 
 
 

ระดับเชี่ยวชาญ (9) 

ระดับชำนาญการพิเศษ (8) 

ระดับชำนาญการ (6-7) 

ระดับปฏิบัติการ (3-5) 

ระดับอาวุโส (7) 

ระดับปฏิบัติงาน (1-4) 

ระดับชำนาญงาน (5-6) 2 ปี สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก 

ป.ตรี 6 ปี/ป.โท 4 ปี สอบคัดเลือก 



4 ปี 2 ปี 

4 ปี 

2 ป ี

2 ปี 

ป.ตรี 6ป/ีป.โท 4 ปี/ป.เอก 2 ป ี5-6+ ชง. =8 ป ี

6 ปี 
ปวช. 6 ปี/ปวท. 5 
ปี/ปวส. 4 ปี 

8 ปี 

6 ปี 

4 ปี 

10 ปี 
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   ใช้วิธีสอบคัดเลือก 
   (1.1) ประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส  เป็นประเภทวิชาการ ระดับ 
ปฏิบัติการ 
    - ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 หรือระดับ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
   (1.2) ประเภททั่วไป ระดับ อาวุโส เป็นประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ 
    - ดำรงตำแหน่งระดับ 7ว ในสายงานเริ ่มต้นจากระดับ 2 และประเภททั่วไป  
ระดบัอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี/ป.โท 4 ปี  
    
  (2) จากประเภทท่ัวไป หรือประเภทวิชาการ เป็น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระดับเชี่ยวชาญ (9) ระดับสูง (ผอ.สำนัก) 

ระดับชำนาญการพิเศษ (8) ระดับกลาง (ผอ.กอง) 

ระดับชำนาญการ (6-7) ระดับต้น(ผอ.กอง) ระดับอาวุโส (7) 

ระดับปฏิบัติการ (3-5) ระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย) ระดับชำนาญงาน (5-6) 

ระดับปฏิบัติงาน (1-4) 

7ว +อาวุโส = 4 ป ี
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   ใช้วิธีสอบคัดเลือก 
   (2.1) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น (หัวหน้า
ฝ่าย) 
    - ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  รวมกันไม่น้อยกว่า 8 ปี 
   (2.2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย) 
    - ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7ว ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส  รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 
   (2.3) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ ่น ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่าย)  
    - ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6ว ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 
   (2.4) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นอำนวยการท้องถิ่น ระดับ กลาง 
    - ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 8ว ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี 
   (2.5) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เป็นอำนวยการท้องถิ่น ระดับ สูง 
    - ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 9วช หรือ 9ชช ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 
และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ รวมกันไม่น้อยกว่า 8 ปี 
 
 
 



4/3 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

4 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

4/3 ปี 

4/3 ปี 

4/3 ปี 

4 ปี 

2 ปี 
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  (3) จากประเภทอำนวยการท้องถิน่ เป็น ประเภทบริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปลัด (สูง) 

ผอ.กอง (สูง) 

ปลัด (กลาง) 

รอง (สูง) 

ผอ.กอง (กลาง) 

ผอ.กอง (ต้น) 

รอง (กลาง) 

ปลัด (ต้น) 

รอง (ต้น) 

หน.ฝ่าย (ต้น) 
ผอ.กอง (ต้น) ไป รอง ต้น 

ผอ.กอง 7 + ผอ.กอง(ต้น) = 2 ปี 
หน.ส่วน 7 + ผอ.กอง (ต้น)= 4 ปี 
หน.กอง 6/หน.ส่วน6 + ผอ.กอง(ต้น) =6 ป ี
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   ใช้วิธีสอบคัดเลือก 
   (3.1) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น เป็น รองปลัด ระดับต้น 
    - ผอ.กอง ระดับ 7 และ ผอ.กอง ระดับต้น  รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
    - หัวหน้าส่วน ระดับ 7 และ ผอ.กอง ระดับต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 
    - หน.กอง 6/หน.ส่วน ระดับ 6 และ ผอ.กอง ระดับต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี 
   (3.2) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง เป็น รองปลัด ระดับกลาง 
    - ผอ.กอง ระดับ 8/ผอ.ส่วน ระดับ 8 และ ผอ.กอง ระดับกลาง รวมกันไม่น้อยกว่า 
2 ปี 
   (3.3) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง เป็น รองปลัด ระดับสูง 
    - ผอ.กอง ระดับ 9 และ ผอ.สำนัก ระดับ สูง รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
 ๓. เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
  (1) อัตราเงินเดือน บัญชี 5 (ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนฯ ลงวันที่ 28 มกราคม 2559) 

ประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง ขั้นสูง ขั้นต่ำ 
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง 80,450 25,770 
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 68,640 22,700 
ประเภทบริหารท้องถิน่ ระดับต้น 51,140 15,800 
   
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง 78,020 25,080 
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 67,650 22,140 
ประเภทอำนวยการท้องถิน่ ระดับต้น 50,170 15,430 

  
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 77,380 24,400 
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 66,490 21,550 
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 49,480 15,050 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 30,020 9,740 
   
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 54,090 18,010 
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 40,900 13,470 
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 25,020 8,290 
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  (2) เงินประตำแหน่ง (ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558) 
   (2.1) ประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับ ตำแหน่ง อัตรา(บาท/เดือน) 
สูง ปลัด อปท. (สูงพิเศษ/ C 10) 14,500 
 ปลัด อปท. (C 9) 10,000 
 รองปลัด อปท. (C 9) 10,000 
กลาง ปลัด อปท. (C 8) 7,000 
 รองปลัด อปท. (C 8) 5,600 
ต้น ปลัด อปท. (C 6-7) 4,000* 
 รองปลัด อปท. (C 6-7) 3,000* 

 
   (2.2) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 

ระดับ ตำแหน่ง อัตรา(บาท/เดือน) 
สูง หัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง/ผอ.สำนัก 10,000 
กลาง หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบเท่า 5,600 
 ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่มงาน  2,500 
 (นักบริหาร ระดับ 8 เดิม)  
ต้น หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง 

หรือเทียบเท่า (นักบริหาร ระดับ 6-7 เดิม) 
3,500* 

 หวัหน้าฝ่าย (นักบริหาร ระดับ 6-7 เดิม) 1,500* 
 
   (2.3) ประเภทวิชาการ 

ระดับ ตำแหน่ง อัตรา(บาท/เดือน) 
เชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ (ชช.) 

ตามมาตรฐานที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนด 
9,900 

ชำนาญการ
พิเศษ 

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ (วช.) 
ตามมาตรฐานที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนด 

5,600 

ชำนาญการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ (วช.) 
ตามมาตรฐานที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนด 

3,500 

 วิชาชีพเฉพาะ ๑) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด  
    ๒) วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย์  
    ๓) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล  
    ๔) วิชาชีพเฉพาะการแพทย์  
    ๕) วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย ์ 
    ๖) วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม  
    ๗) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล  
    ๘) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า  
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    ๙) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา  
    ๑๐) วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยธรรม  
    ๑๑) วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย์  
    ๑๒) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน  
    ๑๓) วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    ๑๔) วิชาชีพเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    ๑๕) วิชาชีพเฉพาะนิติการ 
  * ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี ก. กำหนด 
 
  4. โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล(ระบบแท่ง) 
   (1) ระดับตำแหน่งผู้บริหาร 

ประเภท ปลัด รองปลัด ผอ.กอง/สำนัก ผ่าย 
สามัญ บริหารท้องถิ่น 

ระดับกลาง 
บริหารท้องถิ่น ระดับต้น 

ไม่เกิน 2 อัตรา 
ปรับระดับกลาง ตามเง่ือนไข 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น,กลาง 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

สามัญระดับสูง 
(80 ล้านบาท) 

บริหารท้องถิ่น 
ระดับสูง 

บริหารท้องถิ่น ระดับต้น 
ไม่เกิน 2 อัตรา 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

พิเศษ 
(200 ล้านบาท) 

บริหารท้องถิ่น 
ระดับสูง 

บริหารท้องถิ่น ระดับต้น 
ไม่เกิน 3 อัตรา 

(อาจกำหนดเป็นระดับสูงได ้
ไม่เกิน 1 อัตรา (300 ลบ)) 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง หรือ 

ระดับสูง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น (หน.ฝ่าย) 
หรือ ระดับกลาง 

(ผอ.ส่วน) 
พิเศษ ระดับสูง 
(1,000 ล้านบาท) 

บริหารท้องถิ่น 
ระดับสูง 

บริหารท้องถิ่น ระดับต้น 
ไม่เกิน 3 อัตรา 

(อาจกำหนดเป็นระดับสูงได ้
ไม่เกิน 2 อัตรา ) 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง หรือ 

ระดับสูง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น (หน.ฝ่าย) 
หรือ ระดับกลาง 

(ผอ.ส่วน) 
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   (2) การประเมินเพื่อปรับประเภทแลระดับของเทศบาล 
    ต้องผ่านการประเมิน 3 ส่วน 1. เกณฑ์พ้ืนฐาน  2. เกณฑ์ปริมาณงาน     
3. เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
    (2.1) เกณฑ์พื้นฐาน 

ประเภท ฐานะเทศบาล การตรา 
งบประมาณ 
รายจ่าย * 

ภาระ 
ค่าใช้จ่าย 

ด้านบุคคล ** 

ความพร้อม 
ด้านโครงสร้าง 

งบเพื่อการ
ลงทุน 

สามัญ 
ระดับสูง 

เมือง ตั้งแต่ 80 ลบ. ขึ้นไป
ตามท่ีเงื่อนไขกำหนด 
 

ในป ีท ี ่ ผ ่ านมา
และในปีที ่ขอมี
ภาระค่าใช้จ ่าย
ด้านบริหารงาน
บุคคลเฉลี่ยแล้ว
ไม ่เก ิน ร ้อยละ 
35 

1. ตำแหน่งสาย
งานผู ้บริหารไม่
เป็นอัตราว่าง 
2. ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติว่าง
ไม ่ เก ินร ้อยละ 
20 ตามกรอบ
แผนอัตรากำลัง 
3 ปี 

มีงบเพ่ือการ
ลงทุนปีงบ 
ประมาณที่ผ่าน
มาในสัดส่วนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 
20 ของ
งบประมาณ
รายจ่าย 

พิเศษ เมืองหรือนคร ตั้งแต่ 200 ลบ. 
ขึ้นไป 
 

พิเศษ 
ระดับสูง 

นคร ตั ้งแต่ 1,000 ลบ.
ขึ้นไป 

* รายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม(ถ้ามี) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเป็น
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพิ่มที่เก่ียวกับเงินเดือนหรือเงินค่าจ้าง 
** ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และในปีที่ขอมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 โดยใน
ปีงบประมาณที่ขอนั้นให้คำนวณตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมกับภาระค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุง
ตำแหน่ง และภาระค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ดำรงตำแหน่ง 
    (2.2) เกณฑ์ปริมาณงาน (100 คะแนน) 
     1. ตัวชี้วัดตามท่ีสำนักงาน ก.ท.กำหนด   *เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 
     2. คะแนน Core Team (LPA) เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 
     * เทศบาลตั้งคณะกรรมการประเมิน  
     ** กรรมการประเมินมีหน้าที่ประเมิน 1. แล้ว ประมวลผลคะแนนตามข้อ 
1 และผลคะแนนมาตรฐานขั้นต่ำในการให้บริการสาธารณะครั้งล่าสุดที่ได้ประกาศก่อนเทศบาลยื่นขอประเมิน   
     *** เกณฑ์ผ่านรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
     (การประเมินเกณฑ์ปริมาณงาน ให้นำตัวชี้วัดตามประกาศ ก.ท. เรื ่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ข้อ 6 และ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 30 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งกำหนดคำอธิบายความหมายและเจตนารมณ์ของการกำหนดตัวชี้วัดแต่ละรายการ
ไว้)  
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    (2.3) เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
     ผลการปฏิบัติราชการที ่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติราชการดีเด่น หรือ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์ต่อเทศบาล ประชาชน อันส่งผลดีในการพัฒนาเทศบาล จนปรากฏผลเชิงประจักษ์อย่าง
ชัดเจน อย่างน้อย 3 ใน 6 ด้าน 
     1. ความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service Excellence) 
     2. การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
     3. การเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ (Professional Officer) 
     4. การสร้างการบริหารแบบร่วมมือ (Collaboration Management) 
     5. การบริหารแบบโปร่งใส (Integrity) 
     6. การปรับองค์กรสู่สังคมอาเซียน (ASEAN  Society) 
     * เกณฑ์ผ่านเฉลี่ยร้อยละ 60 ขึ้นไป 
    (2.4) กระบวนการประเมิน และเกณฑ์ผ่าน 
     1. เทศบาลผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน 
     2. เทศบาลตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน 
     3. ผ่านเกณฑ์ประเมินปริมาณงานแล้วส่งผลให้ ก.ท. พิจารณา 
     4. ก.ท.ตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ 
     5. เมื่อผ่านเกณฑ์แจ้ง ก.ท.จ. ให้เทศบาลปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
     6. เกณฑ์ผ่าน 

ประเภทและระดับ เกณฑ์ผ่านเฉลี่ย ปริมาณงาน + 
ประสิทธิภาพ 

สามัญระดับสูง 75 
พิเศษ 75 
พิเศษระดับสูง 80 
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  5. การกำหนด/การปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล 
   (1) กำหนดตำแหน่งรองปลัด ระดับกลาง หรือปรับปรุงตำแหน่งรองปลัด ระดับต้น เป็น
ระดับกลาง 
   (1.1) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมาและใน
ปีงบประมาณที่ขอมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 (คำนวณตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่  มท 0809.2/ว 77 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2559) 
   - ปีงบประมาณท่ีผ่านมา    
       1. รายการเงินเดือน ค่าจ้าง ให้คำนวณตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของปีที่
ผ่านมา  
      2. รายการประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้คำนวณตามที่จ่ายจริง ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมา 
   - ปีงบประมาณท่ีขอ  
    1. รายงานเงินเดือน ค่าจ้าง ให้คำนวณตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมกับ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงตำแหน่ง และท่ีรองรับผู้ดำรงตำแหน่งเดิม 
    2. รายการประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้คำนวณตามรายการที่ตราในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ขอ 
   ตัวอย่าง 
   - ปีงบประมาณท่ีผ่านมา แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558 มีกรอบอัตรากำลัง 20 
อัตรา มีภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง จำนวน 8,000,000 บาท อัตราว่าง 5 อัตรา จ่ายจริง จำนวน 
7,500,000 บาท ประโยชน์ตอบแทนอื่นตั้งไว้จำนวน 4,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 3,000,000 บาท 
รายการภาระค่าใช้จ่ายคำนวณได้ดังนี้ 
    1. เงินเดือน/ค่าจ้าง ตามกรอบแผนฯ ปี 2558  จำนวน 8,000,000 บาท 
    2. ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน จ่ายจริง ปี 2558     จำนวน 3,000,000 บาท 
         รวมเป็น 11,000,000 บาท 
    3. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ตั้งไว้ 40,000,000 บาท 
    คิดเป็นร้อยละ (11,000,000 x 100)/40,000,000 = 27.50 
   - ปีงบประมาณที่ขอ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2559  มีกรอบอัตรากำลัง 20 
อัตรา  ภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง รวมกับภาระค่าใช้จ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงตำแหน่ ง เป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 8,200,000 บาท ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน 4,000,000 บาท สามารถ
คำนวณได้ดังนี้ 
    1. เงินเดือน/ค่าจ้าง ตามกรอบแผนฯ ปี 2559  รวมกับภาระค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับปรุงตำแหน่ง จำนวน 8,200,000 บาท 
    2. ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ปี 2559 จำนวน 4,000,000 
บาท  
         รวมทั้งสิ้น 12,200,000 บาท 
    3. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ตั้งไว้ 41,000,000 บาท 
    คิดเป็นร้อยละ 29.76 
   สรุปภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีที่ผ่านมาและปีที่ขอปรับปรุงตำแหน่ง
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 28.63 ((27.50+29.76)/2) 
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   (1.2) ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
กำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ลง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 (ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับ
ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 และหนังสือ

สำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553)  
   (1.3) ผ่านการประเมินค่างาน ด้านปริมาณงานและคุณภาพงาน จากคำสั่งที่ปลัด
มอบหมายงานให้รองปลัด เลขที่ตำแหน่งนั้นรับผิดชอบกรองงานส่วนราชการระดับกลาง อย่างน้อย 1 ส่วนราชการ 
        การประเมินค่างาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 
74 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลให้มีระดับที่สูงขึ้นจากระดับ 
8 เป็นระดับ 9 

 
   (2) กำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกลาง หรือปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการ ระดับต้น เป็นระดับกลาง 
   (2.1) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมาและใน
ปีงบประมาณที่ขอมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 (คำนวณตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 77 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2559) 
   (2.2) ผ่านการประเมินค่างาน  ดำเนินการดังนี้ 
     1. ประเมินตามประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนด
ขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2553 
    2. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 141 ลงวันที่ 21 กันยายน 
2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น “สำนัก” หรือ “กอง” 
    3. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 142 ลงวันที่ 21 กันยายน 
2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น “สำนัก” หรือ “กอง” 
   (3) กำหนดตำแหน่งรองปลัด ระดับสูง หรือปรับปรุงตำแหน่งรองปลัด ระดับกลาง เป็น
ระดับสูง 
   (3.1) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมาและใน
ปีงบประมาณที่ขอมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 (คำนวณตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 77 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2559) 
   (3.2) ผ่านการประเมินค่างาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 74  ลง
วันที่ 22 เมษายน 2552 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลให้มีระดับที่สูงขึ้นจากระดับ 8 เป็น
ระดับ 9 
   (3.3) ให้ ก.ท.จ. ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างด้านอัตรากำลัง กล่าวคือ 
ตำแหน่งปลัดเทศบาล หรือตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่งจะต้องไม่เป็นตำแหน่งว่าง 
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  6. รายการค่าใช้จ่ายและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื ่อง การกำหนด
รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2558 
   1. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   2. เงินตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินเพ่ิมพิเศษ หรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังนี้ 
    2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
    2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ 
    2.3 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
    2.4 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (พ.ต.พ.) 
    2.5 เงินเพิ่มสำหรบตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) 
    2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.7 เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
    2.8 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและ
ดับเพลิง 
    2.9 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตำแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) 
    2.10 เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา 
(พ.ค.ศ.) 
    2.11 เงินวิทยฐานะ 
    2.12 เงินช่วยพิเศษเก่ียวกับศพ 
    2.13 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน 
   3. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพ้ืนที่พิเศษ (สปพ.) 
   4. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
   5. เงินสวัสดิการเกี ่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร
ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
   6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
   7. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเฉพาะ
สำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ) 
   8. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ 
และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว 
   9. เงินค่าเช่าบ้าน 
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   10. เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าที่ 
   11. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ซึ่งถึง
แก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ 
   12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 
   13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มิใช่
ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู ้ร ับบำนาญซึ ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของ
กรุงเทพมหานคร (ชรบ.) 
   14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
   15. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   16. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
   17. บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
   18. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
   19. ทุนการศึกษา 
   20. เงินเกษียณก่อนกำหนด 
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