
โครงสรา้งต าแหน่งทอ้งถ่ิน (ปัจจบุนั)

1. ประเภททัว่ไป
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3. ประเภทบรหิาร
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ระดบั ตน้

ระดบั กลาง

ระดบั สงู

บรหิารทอ้งถ่ิน

ระดบั ตน้

ระดบั กลาง

อ านวยการทอ้งถ่ิน

• จ าแนกกล ุม่ต าแหน่งเป็น 4 ประเภท อิสระจากกนั
• แต่ละกล ุม่มี 3-4 ระดบั แตกต่างกนัตามค่างาน

   และโครงสรา้งการท างานในองคก์ร

• มีบญัชีเงินเดือนพ้ืนฐานแยกแต่ละกล ุม่ 

• ก าหนดช่ือเรยีกระดบัต าแหน่งแทนตวัเลข

ระดบั สงู

ระดบั ปฏิบติังาน

ระดบั ช านาญงาน

ระดบั อาวโุส

ระดบั ปฏิบติัการ

ระดบั ช านาญการ

ระดบั

ช านาญการพิเศษ

ระดบั เช่ียวชาญ

ทัว่ไป วิชาการ



 ประกาศ กถ. มีผลใช้บังคบัเมื่อ 1 ม.ค. 58 
 ข้อ 4/2 วรรคสอง 

          การจดัพนักงานส่วนท้องถิน่เข้าสู่ประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง   
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.กลาง ก าหนด
 ข้อ 9 วรรคสอง

         ให้ ก.กลาง จัดท ามาตรฐานทั่วไปให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วนัที่
ประกาศนีใ้ช้บงัคบั

ก.กลาง  จะประกาศการจัดประเภทต าแหน่ง 
สายงาน และระดบัต าแหน่งใหม่

การจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งใหม่

../../6.การทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่/2.แจ้งมาตรฐานตำแหน่งใหม่/1.ร่างประกาศ ก.กลาง
../../6.การทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่/บัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง.xls


พนักงานส่วนท้องถิน่ทุกประเภท เข้าระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ 
โดยใช้มาตรฐานต าแหน่งเดียวกนั 

จัดต าแหน่ง สายงานและระดบัต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและโครงสร้างต าแหน่งใหม่

การเข้าระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ พนักงานส่วนท้องถิน่จะ      
ไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์ทีเ่คยได้รับอยู่เดมิหรือได้รับเงนิเดอืน
น้อยกว่าที่เคยได้รับ
ไม่กระทบต่อภาระงบประมาณ อปท. หรือกระทบน้อยทีสุ่ด

การจัดท าบัญชีต าแหน่งและบัญชีแต่งตั้ง          
พนักงานส่วนท้องถิ่น

หลกัการ



การจัดต าแหน่ง :  ประเภทบริหารท้องถิน่

 ปลดั 10
 ปลดั 9 
 รองปลดั 9

ระดบัสูง

 ปลดั 8
 รองปลดั 8 ระดบักลาง

 ปลดั 7
 รองปลดั 7
 ปลดั 6 
 รองปลดั 6

ระดบัต้น



การจัดต าแหน่ง:  ประเภทอ านวยการท้องถิน่

 ผอ.ส านัก 9
 หน.ส านักปลดั 9 ระดบัสูง

 ผอ.กอง /ผอ.ส่วน 8
 หน.ส านักปลดั 8 ระดบักลาง

 ผอ.กอง 7
 หน.ส านักปลดั 7
 หน.ฝ่าย 7
 หน.กอง/หน.ส่วน 6 
 หน.ฝ่าย 6

ระดบัต้น



ระดบัปฏิบัติการ
ระดบั 3

ระดบั 6 (ว)
ระดบั 7 (ว/วช.)

ระดบั 8 (ว/วช.)

ระดบั 9 (วช./ชช.)

ระดบั 4
ระดบั 5

ระดบัช านาญการ

ระดบัช านาญการพเิศษ

ระดบัเช่ียวชาญ

การจัดต าแหน่ง:  ประเภทวิชาการ



ระดบัปฏิบัติงาน

ระดบั 1

ระดบั 4

ระดบั 5

ระดบั 6

ระดบั 2

ระดบั 3

ระดบัช านาญงาน

ระดบัอาวุโสระดบั 7

การจัดต าแหน่ง:  ประเภททั่วไป



                

                          
                       1 / 2       1 – 4                   

      5 – 6                  
      7               

                       3       3 – 5                    
      6 – 7                   

      8                        
      9                   

                               
(                     /       ) 

      6 – 7                       
      8                        
      9                       

                
(            /       ) 

      6 – 7                    
      8                     

      9 – 10                    
 

บัญชีเทียบต าแหน่งและระดับในระบบซี กบั ระบบแท่ง  



ตวัอย่างบัญชีจดัคนลงสู่ต าแหน่ง 
(ระบบแท่ง)  

../../6.การทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่/แบบคำสั่ง/2.บัญชีแนบท้ายคำสั่ง.xlsx


ตัวอย่าง

บัญชีจดัต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง สายงานและระดบัต าแหน่ง แนบท้ายค าส่ัง อบจ./เทศบาล/อบต. ที.่................./.......................ลงวนัที.่.........................................................

ล าดบัที่ ต าแหน่งเลขที่

ข้อมูลผู้ด ารงต าแหน่ง ต าแหน่งเดมิ ต าแหน่งทีก่ าหนดใหม่

หมายเหตุ
ช่ือ - นามสกลุ

รหัสประจ าตวั
ประชาชน

คุณวุฒิ ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน ช่ือต าแหน่งในสายงาน ประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน ช่ือต าแหน่งในสายงาน ประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง เงนิเดอืน

1     ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
นกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล บริหาร 8 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล นกับริหารงานทอ้งถ่ิน บริหาร กลาง   

     หวัหนา้ส านกัปลดั นกับริหารงานทัว่ไป บริหาร 8 หวัหนา้ส านกัปลดั นกับริหารงานทัว่ไป อ านวยการ กลาง   

     ผูอ้  านวยการกองคลงั นกับริหารงานการคลงั บริหาร 7 ผูอ้  านวยการกองคลงั นกับริหารงานการคลงั อ านวยการ ตน้   

     บุคลากร บุคลากร ทัว่ไป 6ว นกัทพัยากรบุคคล นกัทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ   

     วเิคราะห์นโยบายและแผน เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน ทัว่ไป 3-5/6 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบติัการ  วา่ง

     เจา้หนา้ท่ีธุรการ เจา้หนา้ท่ีธุรการ ทัว่ไป 4 เจา้พนกังานธุรการ เจา้พนกังานธุรการ ทัว่ไป ปฏิบติังาน   

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



การปรับเงินเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งฯ
 เข้าตามบัญชีท้าย ประกาศ กถ. (ฉบับที.่....) พ.ศ. .........

• ไม่น้อยกว่าเดมิ

• ไม่สร้างผลกระทบต่อภาระงบประมาณหรือ 
กระทบน้อยทีสุ่ด

หลกัการ



บัญชีเงินเดือนท้ายประกาศ ก.ถ. (ฉบับที่...)

ประเภทบริหารท้องถิน่ 
(ปลดัท้องถิน่, รองปลดั)

ประเภทอ านวยการท้องถิน่ 
(ผอ.กอง,หัวหน้าส่วน)

ประเภททั่วไป
(สาย 1/2)

ประเภทวชิาการ
(สาย 3) 

ขั้นสูง 51,140 68,640 80,450
ขั้นต ่า 34,680 46,560 56,330
ขั้นต ่า 15,800 22,700 25,770

บริหาร ต้น (6 - 7 เดิม) กลาง (8 เดมิ) สูง (9-10 เดมิ)

ขั้นสูง 25,020 40,900 66,490
ขั้นต ่า 10,770 15,920 28,030
ขั้นต ่า 8,290 13,470 20,320

ทั่วไป ปฏิบัติงาน (1-4) ช านาญงาน (5-6) อาวุโส (7)

ขั้นสูง 30,020 49,480 66,490 77,380
ขั้นต ่า 15,060 22,490 30,100 36,410
ขั้นต ่า 9,740 15,050 21,550 24,400

วชิาการ ปฏิบัตกิาร (3-5) ช านาญการ (6-7) ช านาญการพเิศษ (8) เช่ียวชาญ (9)

ขั้นสูง 50,470 67,560 78,020
ขั้นต ่า 32,270 43,300 50,640
ขั้นต ่า 15,430 22,140 25,080

อ านวยการ ต้น (6 - 7 เดิม) กลาง (8 เดมิ) สูง (9 เดมิ)

../บัญชีเงินเดือน 54.xls


ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็น
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละต าแหน่ง

4.ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ.ppt


1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

2. การยดึมัน่ในความถูกต้อง  
     และจริยธรรม

3. ความเข้าใจในองค์กร
     และระบบงาน

4. การบริการเป็นเลศิ

5. การท างานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก



1. การเป็นผู้น าในการเปลีย่นแปลง

2. ความสามารถในการเป็นผู้น า

3. ความสามารถในการพฒันาคน

4. การคดิเชิงกลยุทธ์

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร



6. การคดิวเิคราะห์

4. การค้นหาและการบริหารจดัการข้อมูล

2. การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ

21. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

15. การให้ความรู้และการสร้างสัมพนัธ์

สมรรถนะประจ าสายงาน

3. การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก

7. การบริหารความเส่ียง

8. การบริหารทรัพยากร

11. การวางแผนและการจัดการ

12. การวเิคราะห์และการบูรณาการ

19. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้อง

1. การก ากบัติดตามอย่างสม า่เสมอ

10. การยดึมั่นในหลกัเกณฑ์

13. การสร้างให้เกดิการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

18. ความคดิสร้างสรรค์

9. การมุ่งความปลอดภัยและการระวงัภัย

22. สร้างสรรค์เพือ่ประโยชน์ของท้องถิ่น

14. การส่ังสมความรู้ และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ

5. การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

20. จิตส านึกและรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม

17. ความเข้าใจพืน้ที่และการเมืองท้องถิ่น

16. ความเข้าใจผู้อืน่และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

บรรยายสมรรถนะ/(4.1)สมรรถนะประจำกลุ่มงาน.ppt
บรรยายสมรรถนะ/(4.2)สมรรถนะประจำกลุ่มงาน.ppt
บรรยายสมรรถนะ/(4.3)สมรรถนะประจำกลุ่มงาน.ppt
บรรยายสมรรถนะ/(4.1)สมรรถนะประจำสายงาน (แก้ไข).ppt


1.1การก ากบัติดตามอย่างสม ่าเสมอ 9. การมุ่งความปลอดภยัและการระวงัภยั 17. ความเข้าใจพืน้ทีแ่ละการเมืองท้องถิ่น

2.2การแก้ไขปัญหาแบบมอือาชีพ 10. การยดึมั่นในหลกัเกณฑ์ 18. ความคดิสร้างสรรค์

3. การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 11. การวางแผนและการจัดการ 19. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้อง

4. การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 12. การวเิคราะห์และการบูรณาการ 20. จิตส านึกและรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม

5. การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่าง
    สร้างสรรค์

13. การสร้างให้เกดิการมส่ีวนร่วมทุกภาค
       ส่วน

21. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

6. การคดิวเิคราะห์
14. การส่ังสมความรู้ และความเช่ียวชาญ
      ในสายอาชีพ

22. สร้างสรรค์เพือ่ประโยชน์ของท้องถิ่น

7. การบริหารความเส่ียง 15. การให้ความรู้และการสร้างสัมพนัธ์

8. การบริหารทรัพยากร
16. ความเข้าใจผู้อืน่และตอบสนองอย่าง
      สร้างสรรค์

สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร (ปลดั/รองปลดั) (หลกั 3 ด้าน)

ควรก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานไว้  3 สมรรถนะ  ดงันี้

../../../../6.การทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่/1.การกำหนดสมรรถนะ (กทม.).ppt


1. การก ากบัตดิตามอย่างสม า่เสมอ 9. การมุ่งความปลอดภยัและการระวงัภยั 17. ความเข้าใจพืน้ทีแ่ละการเมืองท้องถิ่น

2. การแก้ไขปัญหาแบบมอือาชีพ 10. การยดึมั่นในหลกัเกณฑ์ 18. ความคดิสร้างสรรค์

3. การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 11. การวางแผนและการจัดการ 19. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้อง

4. การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 12. การวเิคราะห์และการบูรณาการ 20. จิตส านึกและรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม

5. การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่าง
    สร้างสรรค์

13. การสร้างให้เกดิการมส่ีวนร่วมทุกภาค
       ส่วน

21. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

6. การคดิวเิคราะห์
14. การส่ังสมความรู้ และความเช่ียวชาญ
      ในสายอาชีพ

22. สร้างสรรค์เพือ่ประโยชน์ของท้องถิ่น

7. การบริหารความเส่ียง 15. การให้ความรู้และการสร้างสัมพนัธ์

8. การบริหารทรัพยากร
16. ความเข้าใจผู้อืน่และตอบสนองอย่าง
      สร้างสรรค์

สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ (ผอ.กอง/หน.ส านัก/หน.ฝ่าย) (หลกั 3 ด้าน)

ควรก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานไว้  5 สมรรถนะ  ดงันี้

../../../../6.การทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่/1.การกำหนดสมรรถนะ (กทม.).ppt


1. การก ากบัตดิตามอย่างสม า่เสมอ 9. การมุ่งความปลอดภยัและการระวงัภยั 17. ความเข้าใจพืน้ทีแ่ละการเมืองท้องถิ่น

2. การแก้ไขปัญหาแบบมอือาชีพ 10. การยดึมั่นในหลกัเกณฑ์ 18. ความคดิสร้างสรรค์

3. การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 11. การวางแผนและการจัดการ 19. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้อง

4. การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 12. การวเิคราะห์และการบูรณาการ 20. จิตส านึกและรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม

5. การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่าง
    สร้างสรรค์

13. การสร้างให้เกดิการมส่ีวนร่วมทุกภาค
       ส่วน

21. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

6. การคดิวิเคราะห์
14. การส่ังสมความรู้ และความเช่ียวชาญ
      ในสายอาชีพ

22. สร้างสรรค์เพือ่ประโยชน์ของท้องถิ่น

7. การบริหารความเส่ียง 15. การให้ความรู้และการสร้างสัมพนัธ์

8. การบริหารทรัพยากร
16. ความเข้าใจผู้อืน่และตอบสนองอย่าง
      สร้างสรรค์

สายงานในต าแหน่งประเภทวชิาการ (หลกั 3 ด้าน)

นักจัดการงานทั่วไป , นักทรัพยากรบุคคล , นักวเิคราะห์นโยบายและแผน , นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
ควรก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานไว้  4 สมรรถนะ  ดงันี้

../../../../6.การทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่/1.สมรรถนะงานบุคคล (กทม.).pdf


ทกัษะการบรหิารขอ้มลู

ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์

ทกัษะในการประสานงาน

ทกัษะในการสืบสวน

ทกัษะการเขียนหนงัสือราชการ

ทกัษะการเขียนรายงานและสรปุรายงาน

ทกัษะการบรหิารโครงการ

ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความร ู้

ทกัษะการใชเ้ครือ่งมือและอปุกรณท์างวิทยาศาสตร์

9
ทักษะที่จ าเป็น

2.1 ทักษะที่จำเป๋น.pptx
../../../9.สแกน/34.ทักษะที่จำเป็น


1. ทกัษะการบริหารข้อมูล 4. ทกัษะในการสืบสวน 7. ทกัษะการเขยีนรายงานและสรุป 
    รายงาน

2. ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ 5. ทกัษะการบริหารโครงการ 8. ทกัษะการเขียนหนังสือราชการ

3. ทกัษะการประสานงาน 6. ทกัษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และ
     ถ่ายทอดความรู้

9. ทกัษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
   วทิยาศาสตร์

สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร (ปลดั/รองปลดั)

ควรก าหนดทกัษะทีจ่ าเป็น ประจ าสายงานไว้  7 ด้าน   ดงันี้

../../../9.สแกน/34.ทักษะที่จำเป็น


1. ทกัษะการบริหารข้อมูล 4. ทกัษะในการสืบสวน 7. ทกัษะการเขยีนรายงานและสรุป 
    รายงาน

2. ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ 5. ทกัษะการบริหารโครงการ 8.ทกัษะการเขียนหนังสือราชการ

3. ทักษะการประสานงาน 6. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และ
     ถ่ายทอดความรู้

9. ทกัษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
   วทิยาศาสตร์

สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ

ควรก าหนดทกัษะทีจ่ าเป็น ประจ าสายงานไว้  7 ด้าน   ดงันี้

../../../9.สแกน/34.ทักษะที่จำเป็น


1. ทกัษะการบริหารข้อมูล 4. ทกัษะในการสืบสวน 7. ทกัษะการเขยีนรายงานและสรุป 
    รายงาน

2. ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ 5. ทกัษะการบริหารโครงการ 8.ทกัษะการเขียนหนังสือราชการ

3. ทกัษะการประสานงาน 6. ทกัษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และ
     ถ่ายทอดความรู้

9. ทกัษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
   วทิยาศาสตร์

สายงานในต าแหน่งประเภทวชิาการ (หลกั 3 ด้าน)

นักจัดการงานทั่วไป , นักทรัพยากรบุคคล , นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
ควรก าหนดทกัษะทีจ่ าเป็น ประจ าสายงานไว้  7 ด้าน   ดงันี้

../../../9.สแกน/34.ทักษะที่จำเป็น


เรือ่งกฎหมาย (เฉพาะทาง)

เรือ่งการจดัท าแผนปฏิบติัราชการและแผนยทุธศาสตร์

เรือ่งการเงินและงบประมาณ

เรือ่งการจดัการความร ู้

เรือ่งการติดตามและประเมินผล

เรือ่งการบรหิารความเสี่ยง

เรือ่งบญัชีและระบบบญัชี

เรือ่งบรรณารกัษ์

เรือ่งงานธรุการและงานสารบรรณ

เรือ่งการบรหิารงานคลงั GFMIS

เรือ่งการพฒันาบคุลากร

เรือ่งการสื่อสารสาธารณะ

ความร ูท่ี้จ าเป็นในงาน (เฉพาะทาง)

เรือ่งการบรหิารทรพัยากรบคุคล

เรือ่งการจดัซ้ือจดัจา้ง และพสัด ุ

เรือ่งการบรหิารจดัการ Hardware  Software และNetwork

เรือ่งสถานการณภ์ายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคมในพ้ืนท่ี

ความร ูท้ัว่ไปเรือ่งชมุชน

เรือ่งการจดัการองคก์ร

เรือ่งเศรษฐกิจพอเพียง

เรือ่งการวิเคราะหผ์ลกระทบต่างๆ ดา้น EIA , HIA

21 
ความรู้ทีจ่ าเป็น

1.2 ความรุ้ที่จำเป็นในงาน.pptx
../../../9.สแกน/33.ความรู้ที่จำเป็น


1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน                    
(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผดิชอบ)

8. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 15. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากร
บุคคล

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย                      
(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผดิชอบ)

9. ความรู้เร่ืองการวเิคราะห์ผลกระทบต่าง  ๆ
เช่น การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อ(EIA) , 
ผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 

16. ความรู้เร่ืองการพฒันาบุคลากร

3. ความรู้เร่ืองหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

10. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและ
งบประมาณ   

17. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

4. ความรู้ทั่วไปเร่ืองชุมชน 11. ความรู้เร่ืองระบบการบริหารงานการคลงั
ภาครัฐด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์(GFMIS)

18. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสังคมพืน้ที่

5. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 12. ความรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียง 19. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

6. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
และแผนยุทธศาสตร์

13. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 20. ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 
(Software) และเน็ตเวร์ิก (Network

7. ความรู้เร่ืองการตดิตามและประเมินผล 14. ความรู้เร่ืองจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพสัดุ 21. ความรู้เร่ืองบรรณารักษ์

สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร (ปลดั/รองปลดั) (หลกั 7 ด้าน)

มตกิ าหนดความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงานไว้  13 ด้าน   ดังนี้

../../../9.สแกน/33.ความรู้ที่จำเป็น


1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน                    
(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผดิชอบ)

8. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 15. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากร
บุคคล

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย                      
(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผดิชอบ)

9. ความรู้เร่ืองการวเิคราะห์ผลกระทบต่าง  ๆ
เช่น การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อ(EIA) , 
ผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 

16. ความรู้เร่ืองการพฒันาบุคลากร

3. ความรู้เร่ืองหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

10. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและ
งบประมาณ   

17. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

4. ความรู้ทั่วไปเร่ืองชุมชน 11. ความรู้เร่ืองระบบการบริหารงานการคลงั
ภาครัฐด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์(GFMIS)

18. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสังคมพืน้ที่

5. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 12. ความรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียง 19. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

6. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
และแผนยุทธศาสตร์

13. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 20. ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 
(Software) และเน็ตเวร์ิก (Network

7. ความรู้เร่ืองการตดิตามและประเมินผล 14. ความรู้เร่ืองจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพสัดุ 21. ความรู้เร่ืองบรรณารักษ์

สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ (หลกั 7 ด้าน)

นักบริหารงานการคลงั ควรก าหนดความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงานไว้  13 ด้าน  ดงันี้

../../../9.สแกน/33.ความรู้ที่จำเป็น


1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน                    
(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผดิชอบ)

8. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 15. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากร
บุคคล

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย                      
(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผดิชอบ)

9. ความรู้เร่ืองการวเิคราะห์ผลกระทบต่าง  ๆ
เช่น การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อ(EIA) , 
ผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 

16. ความรู้เร่ืองการพฒันาบุคลากร

3. ความรู้เร่ืองหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

10. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและ
งบประมาณ   

17. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

4. ความรู้ทั่วไปเร่ืองชุมชน 11. ความรู้เร่ืองระบบการบริหารงานการคลงั
ภาครัฐด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์(GFMIS)

18. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสังคมพืน้ที่

5. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 12. ความรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียง 19. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

6. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
และแผนยุทธศาสตร์

13. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 20. ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 
(Software) และเน็ตเวร์ิก (Network

7. ความรู้เร่ืองการตดิตามและประเมินผล 14. ความรู้เร่ืองจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพสัดุ 21. ความรู้เร่ืองบรรณารักษ์

สายงานในต าแหน่งประเภทวชิาการ

นักทรัพยากรบุคคล ควรก าหนดความรู้ฯ ประจ าสายงานไว้  8 ด้าน   ดังนี้

../../../9.สแกน/33.ความรู้ที่จำเป็น


เส้นทางความก้าวหน้าต าแหน่ง ประเภททั่วไป (สาย1/2)

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4 

ระดับ 5

ระดับ 6

ระดับ 7ว

2 /3 ปี

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี + 12 ปี 

สายงาน 2

2 ปี + 6/7 ปี 

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3 

ระดับ 4

ระดับ 5

2 ปี

2 ปี 

2 ปี + 8 ปี  

สายงาน 1

2 ปี  

ปฏิบัติงาน
(1 – 4)

ช านาญงาน
(5 – 6)

อาวุโส 
(7ว)

4/5/6 ปี  (ปวส./ปวท./ปวช.) 

6 ปี 

ประเภททั่วไป

ปัจจุบัน ระบบแท่ง (ใหม่)

../../6.การทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่/2.แจ้งมาตรฐานตำแหน่งใหม่/1.ร่างประกาศ ก.กลาง/2.ประกาศ ก.กลาง (การจัดทำมาตรฐานของตำแหน่ง).doc


เส้นทางความก้าวหน้าต าแหน่ง ประเภทวชิาการ (สาย 3)

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5 

ระดับ 6

ระดับ 7

ระดับ 8ว

1 /2 ปี

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

ระดับ 9 วช

2 ปี 

สายงาน 3

2 ปี + 4/6 ปี 

ปฏิบัตกิาร
(3 – 5)

ช านาญการ
(6 – 7)

ช านาญการพเิศษ 
(8ว)

เช่ียวชาญ
(9วช)

4/6 ปี  (ป.โท/ป.ตรี) 

4 ปี 

2 ปี 

ประเภทวชิาการ

ปัจจุบัน ระบบแท่ง (ใหม่)



ระดบั 6

ฝ่าย 7

ผอ.กอง 8

2 ปี 

2 ปี 

ผอ.ส านัก 9

ผอ.กอง 7
2 ปี 

2 ปี 

ฝ่าย (ต้น)

ผอ.กอง (ต้น)

ผอ.กอง (กลาง)

ผอ.ส านัก (สูง)

2 ปี 

2 ปี 

4 ปี 

4/3 ปี 

4/3 ปี 
4/3 ปี 

เส้นความก้าวหน้าต าแหน่ง ประเภทอ านวยการ (บริหารอื่น)

อ านวยการ ประเภทอ านวยการ

ปัจจุบัน ระบบแท่ง (ใหม่)

6.บทเฉพาะกาล (1).ppt
7.บทเฉพาะกาล (2).ppt


ผอ.กอง/ส่วน 8

ผอ.ส านัก 9

หน.ฝ่าย  6

หน.ฝ่าย 7

ผอ.กอง 7

4 ปี

2 ปี

2 ปี

2 ปี

4 ปี 

บทเฉพาะกาล หน.ฝ่าย 6/7 เลือ่นเป็น ผอ. (ต้น)

ประเภทอ านวยการ

ผอ.กอง/ส่วน (กลาง)

ผอ.ส านัก (สูง)

หน.ฝ่าย (ต้น)

ผอ.กอง (ต้น)

4 ปี

2 ปี

2 ปี (ฝ่าย 7  + ฝ่ายต้น)
4 ปี (ฝ่าย 6 + ฝ่ายต้น)

ปัจจุบัน ระบบแท่ง (ใหม่)



เส้นทางความก้าวหน้า ประเภทบริหาร (ปลัด/รองปลัด)

ปลดั/รอง 6

รอง 7

รอง 8

2 ปี 

2 ปี 

ปลดั 8

ปลดั 7
2 ปี 

2 ปี 

รอง 9

ปลดั 9

ปลดั 10

2 ปี 

1 ปี 

8 ปี 

4/3 ปี 

4/3 ปี 

4/3 ปี 

2 ปี 

ปลดั/รองปลดั

รองปลดั (ต้น)

รองปลดั (กลาง)

ปลดั (กลาง)

ปลดั (ต้น)

2 ปี 

ปลดั (สูง)

2 ปี 

2 ปี 

4 ปี 

4/3 ปี 

4/3 ปี 

ปัจจุบัน

ประเภทบริหาร

4 ปี  

2 ปี 

รองปลดั (สูง)
2 ปี 4 ปี  

ระบบแท่ง (ใหม่)



รอง 8

รองปลดั 6

รองปลดั 7

ปลดั 7

2 ปี

2 ปี

2 ปี

2 ปี 4  ปี

4  ปี

ปลดั 8

4  ปี

รอง 9

ปลดั 9

2 ปี

1 ปี

4  ปี

4  ปี

รองปลดั (กลาง)

รองปลดั (ต้น)

ปลดั (ต้น)

ปลดั (กลาง)

รองปลดั (สูง)

ปลดั (สูง)

บทเฉพาะกาล รองปลดั 6/7 เลือ่นเป็น ปลดั (ต้น)

2 ปี (รอง 7+รอง (ต้น))
4 ปี (รอง 6+รอง (ต้น))



รอง 8

รองปลดั 6

รองปลดั 7

ปลดั 7

2 ปี

2 ปี

2 ปี

2 ปี 4 ปี

4 ปี

ปลดั 8

4  ปี

รอง 9

ปลดั 9

2 ปี

1 ปี

4 ปี

4 ปี

รองปลดั (กลาง)

รองปลดั (ต้น)

ปลดั (ต้น)

ปลดั (กลาง)

รองปลดั (สูง)

ปลดั (สูง)

บทเฉพาะกาล ปลดั 7 รอง 8 เลือ่นเป็นปลดั (กลาง)

2/4 ปี 

2/6 ปี 

4/6 ปี 

4 ปี (ปลดั 7)

2 ปี
4 ปี

4 ปี


