
การเปลี่ยนแปลงในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

1. การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน  

 1.1 ต าแหน่ง ประเภททั่วไป  มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามการประชุมคร้ังที่ 8/2558 ดังนี้ 
 

 



 1.2 ต าแหน่ง ประเภทวิชาการ มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติคณะ 
กรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามการประชุมคร้ังที่ 8/2558 ดังนี้ 
 

 



 1.3 ต าแหน่ง ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตาม
มติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามการประชุมคร้ังที่ 8/2558 
ดังนี้ 



 1.4 ต าแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น  มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามการประชุมคร้ังที่ 8/2558 ดังนี้ 
 



 2. การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งต่างประเภท  
  2.1 ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
   มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันในการ
เข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาการจากประเภทท่ัวไป ดังนี ้ 
 

 
 
  ท้ังนี้เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง การแต่งตั้งจากผู้ด าร งต า แหน่งประเภทท่ัวไป 
ระดับ ปฏิบัติงาน หรือ ระดับช านาญงาน เลื่อนไปประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ใช้
หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด
ใหม่ ดังรูปต่อไปนี ้



 
 
  จากรูปจะเห็นว่าข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน สามารถสอบแข่งขัน
มาเป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได้ และหากมีอายุงาน 2 ปี  
ในระดับสามารถสอบคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการได้ ในขณะที่
ข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดับช านาญการสามารถสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ในระดับปฏิบัติการได้ เช่นเดียวกับข้าราชการในประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  
  ตามมติ ก.กลาง ได้เพิ่มโอกาสให้กับข้าราชการ ประเภทท่ัวไป ในระดับอาวุโส โดย
หากมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีแล้ว ครองระดับต าแหน่งมาไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทแล้วครองต าแหน่งมาไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถสอบคัดเลือกไปสู่
ต าแหน่งในประเภทวิชาการ กลุ่มต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในระดับช านาญการ 



  2.2 ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
   เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง การแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป 
และประเภทวิชาการ เลื่อนไปประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดใหม่ ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
 
  จากรูป ข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงานสามารถเปลี่ยนระดับเป็น
หัวหน้าฝ่าย ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.กลาง ก าหนดได้ หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 10 ปี (ท้ังนี้ใน
บทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี 5 และซี 6 ได้ด้วย) ในขณะท่ีข้าราชการ
ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส หากมีอายุงานมากกว่า 4 ปี ในระดับ (ท้ังนี้ในบทเฉพาะกาลให้บวก
อายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี 7 ได้ด้วย) สามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย ใน
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
  ส าหรับในประเภทวิชาการ ข้าราชการระดับช านาญการ หากมีอายุราชการ
มากกว่า 4 ปี สามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย ในประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น ตามหลักเกณฑ์ ก.กลาง ก าหนด (ท้ังนี้ในบทเฉพาะกาล ให้บวกอายุงานนะดับซีเดิม คือ ซี 6 
และซี 7 ได้ด้วย ) ในขณะท่ีขณะที่ประเภทวิชาการ ร ะดับช านาญการพิเศษ หากมีอายุงาน



มากกว่า 6 ปี ในระดับ (ท้ังนี้ในบทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิมคือ ซี 8 ได้ด้วย) 
สามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นต าแหน่ง ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง รวมถึง
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หากมีอายุงานมากกว่า 8 ปี ในระดับ  
มีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นต าแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับสูง 
 

  2.3 ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  
   เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง  การแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการ
ท้องถิ่น (เช่น ผู้อ านวยการกอง /ส านัก) เลื่อนไปประเภทบริหารท้องถิ่น  ให้ใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีด าเนินการท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดใหม่ ดังรูปต่อไปนี ้ 
 

 
 
  จากรูป เห็นว่า ข้าราชการประเภทอ านวยการท้องถิ่น เปลี่ยนสายงานเป็นต าแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถิ่นได้ โดยแต่ละระดับมีการก าหนดอายุงานท่ีแตกต่างกัน ตามระดับชั้นและ
วุฒิการศึกษา ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น จะสามารถเปลี่ยนสายงานไป
เป็นรองปลัด อปท. ในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น ได้ หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 2 ปี 



เช่นเดียวกับ ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรอง
ปลัด อปท. ในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลางได้ หากมีอายุงานในระดับมา กกว่า 2 ปี และ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับสูง สามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด อปท.  
ในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงได้หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 2 ปี จากการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่ระบบแท่ง ต าแหน่ง ประเภทอ านวยการท้องถิ่น จะไม่สามารถไปด ารงต าแหน่งปลัด อปท.  
ท่ีมีหน้างานและลักษณะงานท่ีมีความหลากหลายได้ทันที จ าเป็นต้องผ่านงาน และประสบการณ์
ของการเป็นรองปลัด อปท. เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารหน้างานและลักษณะงานท่ี
หลากหลายก่อน 
  อย่างไรก็ดี ในการเลื่อนจากต าแหน่งรองปลัด อปท.ไปเป็นต าแหน่ง ปลัด อปท.  
ในระดับชั้นงานเดียวกันสามารถด าเนินการได้หากมีอายุงานในต าแหน่งรองปลัด อปท. เป็นเวลา
มากกว่า 2 ปี รวมถึงสามารถเล่ือนไปเป็นระดับชั้นงานถัดไปในต าแหน่ง รองปลัด อปท.ได้หาก
ครองต าแหน่งเป็นเวลามากกว่า 4 ปี (โดยลดให้ 1 ปี หากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท) ในการ
เลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  นอกจาก นี้ ยังมีข้อเสนอในการพัฒนาทักษะความสามารถในแต่ละระดับ  แต่ละสายงาน  
และแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ โดยในแต่ละการฝึกอบรม นั้น  

  *ผู้ฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมินความเข้าใจหรือผ่านการส่งผลงานซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตร  ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่าการพัฒนาและฝึกอบรมในครั้งนั้นๆ  สามารถช่วยให้ผู้
เข้าฝึกอบรม มีความพร้อมในการท างานในต าแหน่งใหม่มากข้ึน  

  *การฝึกอบรมจะมีขึ้นหลังจากได้รับต าแหน่งแล้ว  แต่การจะได้ต าแหน่งอย่างเป็นทางการ
หรือไม่นั้น ขึ้นกับว่าผู้ฝึกบรมผ่านการทดสอบท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่  หากไม่ผ่านให้เรียนรู้และสอบไป
เรื่อยๆ จนกว่าจะผ่านการทดสอบความเข้าใจ  

  *หากผู้ที่ได้รับต าแหน่งผ่านการฝึกอบรมเรื่องดังกล่าวแล้วจะเลือกท่ีจะทบทวน หรือขอผ่าน
การฝึกอบรมก็ได้  
 


