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คำนำ 

เอกสารคู่มือและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระบบจำแนกตำแหน่งของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่งนี้ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าป้องจัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นเอกสารองค์ความรู้พ้ืนฐานในการเปลี่ยนผ่านระบบการบริหารงานบุ คคลจากระบบ
จำแนกตำแหน่งที่เรียกว่า “ระบบซี” มาเป็นระบบจำแนกตำแหน่งที่เรียกว่า “ระบบแท่ง” เพ่ือเป็นคู่มือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจสาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ในการทาความเข้าใจระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ให้ระบบแท่ง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘  

เอกสารฉบับนี้จะเน้นถึงหลักการและที่มาของการเปลี่ยนของระบบจำแนกตำแหน่ง และระบบ
ทรัพยากรบุคคลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงรวบรวมกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบ
แท่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นไว้เป็นคู่มือใช้ประโยชน์ในการค้นหาและศึกษาทบทวนให้เกิด
ความเข้าใจเพ่ือนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต่อไป อย่างไรก็ดี โดยที่การปรับเปลี่ยน
ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ดังกล่าวจะส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในกระบวนการบริหารงาน
บุคคลอ่ืน ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ ซึ่ง ก.ถ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดแนวปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไป 26 มีนาคม 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลป่าป้อง 



บทนำ 

๑.๑ ที่มาและประโยชน์ที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลง  
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐาน
กลางและแนวทางการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ 
ตลอดจนให้ คำปรึกษา คำแนะนำและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน 
ก.ถ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และมี
หน้าที่ในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

ก.ถ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นชอบในหลักการให้มี  
การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) และ
ให้มีการดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  โดยการปรับปรุงระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นในภาพรวมทั้งระบบ รวมทั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการและ
แผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการเข้าสู่
ระบบใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนได้มีมติในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๕๗เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบในหลักการการสร้างความสมบูรณ์ของระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ตามแผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีการปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ และได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

๑.๒ การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใหม่  
ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  

ส่วนท้องถิ่น ที่มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบนั้นประกอบด้วยการ
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย ๖ ระบบ โดยสรุปดังนี้ 

๑. การเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่ง  
๒. การเปลี่ยนแปลงชื่อสายงาน  
๓. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Specification๐n) และการกำหนดความรู้ 

ทักษะและสมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (Competency)  
๔. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือน  
๕. การเปลี่ยนแปลงการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการพัฒนาในแต่ละระดับชั้น งาน  
๖. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management) ทั้งนี้ยังมี 

การเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ที่อาจยังไม่ได้นามาใช้ในขณะนี้ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนตามพ้ืนที่แนวทางการ 
กำหนดตัวชี้วัด ฯลฯ สาหรับรายละเอียดนั้นสามารถติดตามได้ที่  website ของสานักงาน ก.ถ.และกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้ดังต่อไปแนวปฏิบัติของปลัด องค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประจาในระดับบังคับบัญชา ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประจำในระดับบังคับบัญชา ควรทราบและตระหนัก
ถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบแท่ง ทั้งในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง ประเภท ระดับ และค่าตอบแทนใหม่ 
รวมถึงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบต้นแบบความรู้ ทักษะและสมรรถนะประจำตำแหน่ง และ 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ กากับดูแล และร่วมในการขับเคลื่อน ระบบ
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นมาตรฐาน ข้าราชการมีความเป็นมือ อาชีพเพ่ือให้
บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่องค์กรกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

นอกจากนั้นยังอาจร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการชี้แจงให้ 
คำปรึกษา และเสนอข้อเสนอแนะไปยังสานักงาน ก.ถ. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้ ระบบ
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสม ทันสมัย และเกิด ประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในพื้นท่ี 



 

๓.๑ ระบบแท่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ที่เปลี่ยนจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) แม้จะยึดหลักการตาม

หลัก วิชาการและมาตรฐานสากลเหมือนกันแต่มีรายละเอียดการแบ่งระดับชั้นงานไม่เหมือนกับระบบแท่ง ของ
ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวคือมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมระดับชั้นงานของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สะท้อนงานในพื้นที่ท่ีแตกต่างไปจากส่วนกลาง เช่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของข้าราชการพลเรือนมี ๒ ระดับ คือ อานวยการระดับต้น และระดับสูง ในขณะที่ในระบบแท่งของท้องถิ่น
นั้นตำแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นมี ๓ ระดับตามลักษณะงานของพ้ืนที่ ได้แก่ ระดับต้นระดับกลาง และ
ระดับสูง โดยรายละเอียดของการกำหนดระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะแบ่งเป็น ๔ 
แท่ง (ประเภท) คือ  

๑) ประเภททั่วไป  
๒) ประเภทวิชาการ  
๓) ประเภทอานวยการท้องถิ่น  
๔) ประเภทบริหารท้องถิ่น  

โดยมีคำจำกัดความของแต่ละประเภทตามหนังสือเวียนที่  มท ๐๘๐๙ .๕/ว๕๒  ลงวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องการจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ดังต่อไปนี้  



(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด  

(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน
ระดับกอง ระดับสานักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตำแหน่งระดับที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด  

(๓) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ตำแหน่งนั้น  

(๔) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภท
อานวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น  

โดยแต่ละประเภทมีคำอธิบายประกอบการกำหนดระดับ ดังต่อไปนี้  
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามประเภท ขนาดและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ท้องถิ่นกำหนด 

(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามประเภท ขนาดและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ท้องถิ่นกำหนด  

(ค) ระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามประเภท ขนาดและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ท้องถิ่นกำหนด  

(๒) ตำแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น  
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย หรือระดับกอง ตามประเภท ขนาด และ

โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด  
(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน ระดับกอง ตามประเภท ขนาดและ

โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด  
(ค) ระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก ตามประเภท ขนาดและโครงสร้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด  
(๓) ตำแหน่งประเภทวิชาการ  
(ก) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตำแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทาง

วิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ  
(ข) ระดับชำนาญการ ได้แก่ ตำแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้



ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยาก  

(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่ ตำแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกากับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  

(ง) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง  

(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป 
(ก) ระดับปฏิบัติงาน ได้แก ่ตำแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวทาง  

แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ  
(ข) ระดับชำนาญงาน ได้แก ่ตำแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  

ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก
หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ ์และความชำนาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก  

(ค) ระดับอาวุโส ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้าน หรืองานที่ต้องใช้ทักษะและความ
ชำนาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกากับ 
แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้
พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและ
จริยธรรม ประวัติการปฏิบัติราชการ และการผ่านหลักสูตรอบรมตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะได้รับการเลื่อน
พนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตำแหน่งนั้น 



 

ระดับใด และตำแหน่งใด ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งลง
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามประกาศมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับอัตรากำลังตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ถือว่าระยะเวลาการ 
ดารงตำแหน่งของผู้นั้นเทียบเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนด ตาม
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรากาลังตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือ
ประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน ทั้งนี้มีแนวทาง ดังต่อไปนี้  

๑. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑-๔ ของสายงานที่ เริ่มต้นจากระดับ  ๑ หรือระดับ ๒ (เช่นสายงาน        
เจ้าพนักงานธุรการ หรือสายงานนายช่างโยธา ฯลฯ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ให้ไปดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

๒. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๕-๖ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า
นี้ ให้ไปดารงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  

๓. ผู้ดารงตำแหน่งระดับ ๗-๘ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า
นี้ ให้ไปดารงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  



๔. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๓-๕ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ หรือระดับ ๔ (เช่นนักวิชาการเกษตร 
บุคลากร นายแพทย์ วิศวกร ฯลฯ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ให้ไปดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ  

๕. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๖-๗ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ หรือระดับ ๔ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า
นี้ ให้ไปดารงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  

๖. ผู้ดารงตำแหน่งระดับ ๘ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ หรือระดับ ๔ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ให้ไปดารงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  

๗. ผู้ดารงตำแหน่งระดับ ๙ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ หรือระดับ ๔ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ให้ไปดารงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  

๘. ผู้ดารงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ ๖-๗ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๖ (เช่น นักบริหารงาน
ทั่วไป นักบริหารงานโยธา ฯลฯ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่ไม่ใช่ตำแหน่งนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ไปดำรงตำแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น  

๙. ผู้ดารงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ ๘ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๖ (เช่น นักบริหารงาน
ทั่วไป นักบริหารงานโยธา ฯลฯ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ไปดารงตำแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง  

๑๐. ผู้ดารงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ ๙ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๖ (เช่น นักบริหารงาน
ทั่วไป นักบริหารงานโยธา ฯลฯ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ไปดารงตำแหน่ง ประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับสูง  

๑๑ . ผู้ดารงตำแหน่งระดับ  ๖ -๗  ของสายงานนักบริหารงานท้องถิ่น  (นักบริหารงาน  อบจ .            
นักบริหารงานเทศบาล นักบริหารงาน อบต.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ให้ไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับต้น  

๑๒. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ของสายงานนักบริหารงานท้องถิ่น (นักบริหารงาน อบจ. นักบริหารงาน
เทศบาล นักบริหารงาน อบต. และนักบริหารงานเมืองพัทยา) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ให้ไปดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 

๑๓ . ผู้ ดารงตำแหน่ งระดับ  ๙  ของสายงานนักบริหารงานท้องถิ่น  (นักบริหารงาน  อบจ .               
นัก บริหารงานเทศบาล นักบริหารงาน อบต. และนักบริหารงานเมืองพัทยา) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ให้ไป 
ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง  

๑๔. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ของสายงานนักบริหารงานท้องถิ่น (นักบริหารงานเทศบาล) หรือเทียบ
ได้ไม่ตำ่กว่านี้ ให้ไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิน่ ระดับสูง  



ซึ่งสามารถสรุปได้ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการขึ้นเงินเดือนใหม่  
เพ่ือเตรียมการรองรับการเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ทางคณะกรรมการกลาง 

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จึงดาเนินการพิจารณามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดวงเงิน        
ขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสาหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำของ อปท. ดังนี้  

๑. ยกเลิกการแบ่งกลุ่มโควตาวงเงินการขึ้นเงินเดือนแบบเดิมตามระดับซี  (กลุ่มตำแหน่งในระดับ      
ซี ๑-๘ และกลุ่มตำแหน่งในระดับซี ๙ ขึ้นไป) และกำหนดกลุ่มโควตาวงเงินการขึ้นเดือนใหม่ตาม ประเภทตาม
หนังสือเวียน ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ โควตา และวงเงินการเลื่อน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบใหม ่ได้แก่  
-กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส)  
-กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)  
-กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) และกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร
ท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) 
-กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ)  
กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น (ระดับสูง) และกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งบริหารท้องถิ่น (ระดับสูง)  

๒. ให้เลื่อนเงินเดือนปีละ ๒ ครั้งตามระยะเวลาในการประเมินผลงาน โดยเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๑  
ในวันที่ ๑ เมษายน และ ครั้งที ่๒ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ภายในวงเงินร้อยละ ๖ ของวันที่ ๑ กันยายนของทุกปี  

๓. ข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
ต้องอยู่ในวงเงินร้อยละ ๖  



๔. ให้นำหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการในหนังสือเวียน ว ๑๓๕/๒๕๕๘  
มาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี  

การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน  
๗.๑.๑ ตำแหน่งประเภทท่ัวไป  
มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น
ตามการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗.๑.๒ ตำแหน่งประเภทวิชาการ  
มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.กลาง) ตามการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗.๑.๓ ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติของคณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ตามการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗.๑.๔ ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  
มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม และผลงานวิจัยของ สปร. ตามมติของมติของคณะกรรมการ กลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ตามการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด จะเห็นว่ามีการลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับของตำแหน่งงานในแต่ละ  
ประเภท ทำให้การวางแผนความก้าวหน้าในทางเดินสายอาชีพเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มากข้ึน
โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เข้มข้นมากขึ้นตามแนวทางของความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ในระบบแท่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 



๗.๒. การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่งต่างประเภท  
๗.๒.๑ ตำแหน่งประเภทวิชาการ  
มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการจาก
ประเภททั่วไปดังนี้ 

 

ทั้งนี้เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง การแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับ
ชำนาญงาน เลื่อนไปประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการที่ คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดใหม่ ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



จากรูปจะเห็นว่าข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สามารถสอบแข่งขันมาเป็นข้าราชการ ประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการได้ และหากมีอายุงาน ๒ ปี ในระดับสามารถสอบคัดเลือกเข้าสู่ ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการได้ ในขณะที่ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ สามารถสอบแข่งขันและ
สอบคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับปฏิบัติการได้ เช่นเดียวกับ ข้าราชการในประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโสอย่างไรก็ดีในการเข้าสู่ระบบแท่งนั้น ตามมติของ ก.กลาง ได้ เพ่ิมโอกาสให้กับข้าราชการประเภท
ทั่วไป ในระดับอาวุโส โดยหากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ครองระดับตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า๖ ปีหรือ
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วครองระดับตำแหน่งมา ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สามารถสอบคัดเลือกไปสู่
ตำแหน่งในประเภทวิชาการ กลุ่มตำแหน่งที่กำหนดไว้ใน ระดับชำนาญการ 

๗.๒.๒ ตำแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 



ทั้งนี้เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง การแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ เลื่อนไป
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นกำหนดใหม่ ดังรูปต่อไปนี้ 

 
ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ ก.กลาง กำหนดได้ หากมีอายุงานในระดับมากกว่า ๑๐ ปี(ทั้งนี้ใน 

บทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี ๕ และ ซี ๖ ได้ด้วย) ในขณะที่ข้าราชการประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส หากมีอายุงานมากกว่า ๔ ปีในระดับ (ทั้งนี้ในบทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับ ซีเดิมคือ ซี ๗ 
ได้ด้วย) ก็สามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย ในประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับต้นทั้งนี้ใน
ระยะแรกกระบวนการคัดเลือกให้คงหลักเกณฑ์เดิมไปก่อนจนกว่า ก.กลาง จะมีมติ ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการใหม่สาหรับในประเภทวิชาการ ข้าราชการระดับชำนาญการ หากมีอายุ งานมากกว่า ๔ ปีสามารถมี
โอกาสเปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย ในประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ที ่ก.กลาง กำหนดได้ (ทั้งนี้ในบทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานใน ระดับซีเดิม คือ ซี ๖ และ ซี ๗ได้ด้วย) ในขณะ
ที่ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หากมีอายุงานมากกว่า ๖ ปี ในระดับ(ทั้งนี้ในบทเฉพาะ
กาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี ๘ ได้ ด้วย) ก็สามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นตำแหน่งในประเภทอา
นวยการท้องถิ่น ระดับกลาง รวมถึง ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญหากมีอายุงานมากกว่า ๘ ปี 
ในระดับ มีโอกาสเปลี่ยนระดับ เป็นตำแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับสูงทั้งนี้ในระยะแรกกระบวนการ
คัดเลือกให้คง หลักเกณฑ์เดิมไปก่อนจนกว่า ก.กลาง จะมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการใหม่  
 



๗.๒.๓ ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

 

ทั้งนี้เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง การแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งอานวยการท้องถิ่น (เช่นผู้อำนวยการ 
กอง/สำนัก) เลื่อนไปประเภทบริหารท้องถิ่น  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการที่คณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดใหม่ ดังรูปต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยแต่ละระดับมีการกำหนดอายุงานที่แตกต่างกัน ตามระดับชั้นและวุฒิการศึกษาสาหรับ ตำแหน่ง
ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับต้น จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้นได้หากมีอายุงานในระดับมากกว่า๒ ปี เช่นเดียวกับตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลางได้หากมีอายุงานในระดับมากกว่า ๒ ปี และตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับสูงได้หากมีอายุงานในระดับมากกว่า ๒ ปี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเห็นว่าตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น เมื่อเข้าสู่ระบบแท่งแล้วจะไม่ สามารถไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
หน้างานและลักษณะงานที่มีความ หลากหลายได้ทันทีจำเป็นต้องไปผ่านงานและประสบการณ์ของการเป็น
รองปลัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารหน้างานและลักษณะงานที่
หลากหลายก่อนอย่างไรก็ดีใน การเลื่อนจากตำแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นตำแหน่งปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับชั้นงานเดียวกันสามารถดาเนินการได้หากมีอายุงานในตำแหน่งรองปลัด 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลามากกว่า ๒ ปี รวมถึงสามารถเลื่อนไปเป็นระดับชั้นงานถัดไปในตำแหน่ง  
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หากครองตำแหน่งเป็นเวลามากกว่า ๔ ปี (โดยลดให้ ๑ ปี หากมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท) ในการเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ทั้งนี้ใน ระยะแรก
กระบวนการคัดเลือกให้คงหลักเกณฑ์เดิมไปก่อนจนกว่า ก.กลางจะมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกระบวนการ
ใหม่ทั้งนี้สามารถสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดได้ดังต่อไปนี้  
 

ภาพการวางแผนทางเดินสายอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่กรมส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น)  



นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอในการพัฒนาทักษะความสามารถในแต่ละระดับ แต่ละสายงาน และแต่ละ  
หน่วยงานดังนี้ โดยในแต่ละการฝึกอบรมนั้น  

- ผู้ฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมินความเข้าใจหรือผ่านการส่งผลงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ  
ในเนื้อหาของหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่าการพัฒนาและฝึกอบรมในครั้งนั้น ๆ สามารถช่วยให้ผู้เข้า ฝึกอบรม
มีความพร้อมในการทางานในตำแหน่งใหม่มากขึ้น  

- การฝึกอบรมจะมีขึ้นหลังจากได้รับตำแหน่งแล้ว แต่ การจะได้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้น
ขึ้นกับว่าผู้ฝึกอบรมผ่านการทบสอบที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่ หากไม่ผ่านให้เรียนรู้และสอบไปเรื่อย ๆ 
จนกว่าจะผ่านการทดสอบความเข้าใจ  

- หากผู้ที่ได้รับตำแหน่งผ่านการฝึกอบรมเรื่องดังกล่าวแล้วจะเลือกที่จะทบทวนหรือขอผ่านการ
ฝึกอบรมกไ็ด ้

********************************************* 


