แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จัดทาโดย
นายสันติ แป้นอา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

กลุ่มการเจ้าหน้าที สานักงานเลขานุการกรม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒

คานา
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กาหนดแผนความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ซึ่งกรมได้เห็นชอบให้ใช้แผนดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เพื่อ ให้ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
ให้แก่บุคลากร (Career Path) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพตาแหน่งงานตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงตาแหน่งสูงสุดที่สามารถก้าวหน้าไปได้ และสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของตนได้ ทาให้มีโอกาสสารวจสมรรถนะ ความถนัด และความสนใจของตนเองว่า
เหมาะสมกับลักษณะงานแบบใดในหน่วยงาน และสามารถเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน รวมทั้งเตรียมการเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับตาแหน่งงานที่จะก้าวต่อไปใน
อนาคต ซึ่งนอกจากจะสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหน่วยงานแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย
ซึ่งในการดาเนินการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในภาพรวมตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของสานักงาน ก.พ. แสดงการเลื่อนระดับหรือตาแหน่ง
งานแนวดิ่ง ดังนี้
1. คาอธิบายประเภทสายงานตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของสายงานแต่ละประเภท และระดับตาแหน่ง
3. กรอบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งทุกตาแหน่ง
ซึ่งเมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีแผนยุทธศาสตร์และโครงสร้างกรมที่ได้ทบทวนและปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนกาหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจา
สายงานที่ต้องการแต่ละระดับของตาแหน่งที่ชัดเจนแล้ว จะดาเนินการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่งเป้าหมาย คือ ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก และตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานใน
สายงานหลักของกรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลต่อไป เช่น การสรรหา การคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมตาแหน่งงานที่ว่าง การวางแผนฝึกอบรม และพัฒนา
บุคลากร หรือโอนย้ายงาน เป็นต้น

๓

สารบัญ
เรือง

หน้า

1. คาอธิบายประเภทสายงานตาแหน่ง สายงาน และระดับตาแหน่ง
- กรอบการวางแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Path) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.
- แผน Career Path ตาแหน่งประเภทวิชาการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- แผน Career Path ตาแหน่งประเภททั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4
9
10
11

2. กรอบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
- ประเภทบริหาร ระดับสูงและระดับต้น
- ประเภทอานวยการ และผู้อานวยการเฉพาะด้าน
- ประเภทวิชาการ 11 สายงาน
- ประเภททั่วไป 5 สายงาน

12
13
15
19
30

3. หลักเกณฑ์และวิธีตามหนังสือเวียนสานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

33

๔

คาอธิบายประเภทสายตาแหน่ง สายงาน และระดับตาแหน่ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๕

ตาแหน่งข้าราชการภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตาแหน่งข้าราชการภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ตาแหน่งประเภทบริหาร (Executive Positions)
ได้แก่ ตาแหน่งที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่ วนราชการ มี 2 ระดับ
- ผู้บริหารระดับสูง (S2) ได้แก่ ตาแหน่งอธิบดี
- ผู้บริหารระดับต้น (S1) ได้แก่ ตาแหน่งรองอธิบดี (3)
2. ตาแหน่งประเภทอานวยการ (Managerial Positions)
ได้แก่ ตาแหน่งที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม เช่น ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก มี 2 กลุ่ม
ก. ตาแหน่งประเภทอานวยการ มี 2 ระดับ
1. ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น (M1)
1) ผู้อานวยกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2) ผู้อานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
2. ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง (M2)
1) ผู้อานวยการกองทะเบียนธุรกิจ
2) ผู้อานวยการกองข้อมูลธุรกิจ
3) ผู้อานวยการกองกากับบัญชีธุรกิจ
4) ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
5) เลขานุการกรม

๖

ข. ตาแหน่งประเภทอานวยการเฉพาะด้าน มี 2 ระดับ
1. ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น (M1)
1) ผู้อานวยกองคลัง
2) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2. ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง (M2)
1) ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
3. ตาแหน่งประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions)
ได้แก่ ตาแหน่งในฐานะผูป้ ฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการ ซึ่ง ก.พ. กาหนดว่าต้องใช้ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
มี 4 ระดับ
1) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (Practitioner Level (K1))
2) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ (Professional Level (K2))
3) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ (Senior Professional Level (K3))
4) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (Expert Level (K4))

๗

ตารางตาแหน่งประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อตาแหน่ง/จานวน
นักวิชาการพาณิชย์
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเผยแพร่
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป

262
18
8
12
4
14
10
2
2
2
3

ปฏิบัตกิ าร Practitioner
Level (K1)

ชานาญการ Professional
Level (K2)

ชานาญการพิเศษ Senior
Professional Level (K3)

เชี่ยวชาญ Expert
Level (K4)

























(50)
 (5)
 (3)
 (2)

 (4)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

หมายเหตุ – 1. ตาแหน่งประเภทวิชาการ ทุกตาแหน่งจะเลือ่ นไหลได้จาก ปฏิบัติการ  ชานาญการ
(เมื่อมีคุณสมบัติ ประเมินค่างาน และประเมินผลงานวิชาการ)
2. ลาดับที่ 1 เป็นสายงานหลักของกรม รวม 262 อัตรา

 (2)
 (2)
 (1)

๘

4. ตาแหน่งประเภททัวไป (General Positions)
ได้แก่ ตาแหน่งซึ่งมิใช่ตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ และประเภทวิชาการ แต่เป็นตาแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นการใช้ทั กษะ
ฝีมือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจาแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเป็นหลัก มี 3 ระดับ คือ
1) ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน (Operational Level (O1))
2) ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน (Experienced Level (O2))
3) ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (Senior Level (O3))
ตารางตาแหน่งประเภททัวไป (General Positions)
ปฏิบัติงาน Operational
ชานาญงาน Experienced
Level (O1)
Level (O2)
1 เจ้าพนักงานการพาณิชย์
36


2 เจ้าพนักงานธุรการ
26


3 เจ้าพนักงานพัสดุ
6


4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7


5 นายช่างศิลป์
1


หมายเหตุ – 1. ตาแหน่งประเภททั่วไป ทุกตาแหน่งจะเลือ่ นไหลได้จาก ปฏิบัติงาน  ชานาญงาน
(เมื่อมีคุณสมบัติ ประเมินค่างาน และประเมินผลงาน)
2. ลาดับที่ 1 คือสายงานหลักของกรม รวม 36 อัตรา
ที่

ชื่อตาแหน่ง/จานวน

อาวุโส Senior Level (O3)
 (1)

๙

กรอบการวางแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Path) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อิงจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เคยดารงตาแหน่งอานวยการมาอย่างน้อย 2 ปี

ทรงคุณวุฒิ
7 ปี

เชียวชาญ

ชานาญงาน
ปฎิบัติงาน

ทัวไป

6 ปี (โดยต้องมี
อย่างน้อย 1 ปี ใน
งานที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่งเป้าหมาย)
4-6 ปี ตามวุฒิ
การศึกษา(โดยต้องมี
อย่างน้อย 1 ปี ใน
งานที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่งเป้าหมาย)

3 ปี (1 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง)

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ

วิชาการ
(กรม.ไม่มีระดับทรงคุณวุฒิ)

1 ปีหรือรวม
อานวยการแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ระดับต้น

ระดับสูง

2 ปี (1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง)

6 ปี

อาวุโส

1 ปี (เคยมีอย่างน้อย 1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง)
2 ปี (เคยมีอย่างน้อย 1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง)
2 ปี

ระดับสูง

1 ปี

1 ปี

ระดับต้น*

4 ปี
3 ปี
4 ปี (โดยต้องมีอย่างน้อย 1 ปี
ในงานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
เป้าหมาย)

2-6 ปีตามวุฒิการศึกษา (โดยต้อง
มีอย่างน้อย 1 ปี ในงานที่
เกี่ยวข้องกับตาแหน่งเป้าหมาย)

อานวยการ

ไม่มีจานวนปีกาหนดเนื่องจาก
เดิมเป็นระดับชั้นงานเดียวกัน
มีจานวนปีกาหนดขั้นต่า

บริหาร

๑๐

แผน Career Path ตาแหน่งประเภทวิชาการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

O3 (7-8)

K4

K4*

M2

K3

K3

K3

M1

O2

K2

K2

K2

K2

O1

K1

K1

K1

K1

นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการเงินและ
บัญชี

นักวิชาการพาณิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน
นักทรัพยากรบุคคล

ประเภททั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการพัสดุ

นิติกร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อานวยการสูง
อานวยการต้น

S1

บริหารต้น/สูง

๑๑

แผน Career Path ตาแหน่งประเภททัวไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
S1
M1/2
O3 (7)

K1

O2

O2

O1

O1

จพ.ธุรการ
จพ.พัสดุ
จพ.การเงินและบัญชี
นายช่างศิลป์

จพ.พาณิชย์

ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม (อาวุโส ) 1 ตาแหน่ง (ก.พ. กาหนดให้ได้รบั เงินเดือนสูงสุดเท่าระดับ 7)

อานวยการ

บริหาร

๑๒

กรอบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

๑๓

ประเภทบริหาร ระดับสูง ตาแหน่งอธิบดี
ระดับตาแหน่งเป้าหมาย
บริหารสูง (S2)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ประเภทบริหาร ระดับสูง (อธิบดี)
1. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึง่ มาแล้ว ดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทบริหาร ระดับสูง
1.2 ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.3 ประเภทบริหาร ระดับต้น และประเภทอานวยการ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.4 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึง่ เคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยดารงตาแหน่งประเภท
อื่นที่ปฏิบัตริ าชการเช่นเดียวกับประเภทอานวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด หรือเคยดารงตาแหน่ง
ข้างต้น รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.5 ตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสานักงาน ก.พ. หรือผ่านการอบรมหลักสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาให้เป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติเสมือนได้
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสานักงาน ก.พ. หากยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ในกรณีที่เป็นผู้ดารงตาแหน่งตาม 1.4 หรือ 1.5 ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสานักงาน ก.พ.

๑๔

ประเภทบริหาร ระดับต้น ตาแหน่งรองอธิบดี
ระดับตาแหน่งเป้าหมาย
บริหารต้น (S1)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ประเภทบริหาร ระดับต้น (รองอธิบดี)
1. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึง่ มาแล้ว ดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทบริหาร ระดับต้น
1.2 ประเภทอานวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.3 ประเภทอานวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือตาแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอานวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด หรือเคยดารงตาแหน่งข้างต้น รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.4 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสานักงาน ก.พ. หรือผ่านการอบรมหลักสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาให้เป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติเสมือนได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสานักงาน ก.พ. และผ่านการประเมินสมรรถนะตามที่ ก.พ. กาหนด

๑๕

ประเภทอานวยการระดับสูง (M2)
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
ระดับเชี่ยวชาญ (K4)
ไปสู่
ประเภทอานวยการระดับสูง
(M2)

คุณสมบัติมาตรฐาน
อานวยการระดับสูง (M2)
1. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทอานวยการ ระดับสูง
1.2 ประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.3 ประเภทอานวยการ ระดับต้นและประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษรวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
1.4 ประเภทอานวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี
1.5 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
1.6 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
1.7 ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
1.8 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสไม่น้อยกว่า 7 ปี
1.9 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เ ทียบเท่า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7 หรือ 1.8 แล้วแต่ก รณี ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
2. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการ ตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ตามหนังสือสานักงาน กพ.ที นร 1006/ว17 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2558)
กาหนดให้ต้องมีประสบการณ์ในงานทีหลากหลาย “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” หมายถึง ประสบการณ์ ในการปฏิบัติราชการ ในต่าง
สายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ อย่างละไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจ
เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้ แต่ถา้ เป็นกรณีที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดียว

๑๖

ประเภทอานวยการระดับต้น (M1)
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
ไปสู่
ประเภทอานวยการระดับต้น
(M1)

คุณสมบัติมาตรฐาน
อานวยการระดับต้น (M1)
1. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
1.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.3 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี
1.4 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
2. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการ ตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ตามหนังสือสานักงาน กพ.ที นร 1006/ว17 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2558)
กาหนดให้ต้องมีประสบการณ์ในงานทีหลากหลาย “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” หมายถึง ประสบการณ์ ในการปฏิบัติราชการ ในต่าง
สายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ อย่างละไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจ
เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้ แต่ถา้ เป็นกรณีที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการในตางสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดียว

๑๗

ประเภทอานวยการระดับสูง (เฉพาะด้าน) (M2)
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
ระดับเชี่ยวชาญ (K4)
ไปสู่
ประเภทอานวยการระดับสูง
(เฉพาะด้าน) (M2)

คุณสมบัติมาตรฐาน
อานวยการระดับสูง (M2)
1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในสายงานที่ระบุชื่อข้างต้นของตาแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1.2 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 ประเภทอานวยการ ระดับต้นและประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษรวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ประเภทอานวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี
2.5 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2.6 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.7 ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
2.8 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสไม่น้อยกว่า 7 ปี
2.9 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เ ทียบเท่า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7 หรือ 1.8 แล้วแต่ก รณี ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
3. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการ ตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ตามหนังสือสานักงาน กพ.ที นร 1006/ว17 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2558)
กาหนดให้ต้องมีประสบการณ์ในงานทีหลากหลาย “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” หมายถึง ประสบการณ์ ในการปฏิบัติราชการ ในต่าง
สายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ อย่างละไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจ
เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้ แต่ถา้ เป็นกรณีที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการในตางสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดียว

๑๘

ประเภทอานวยการระดับต้น (เฉพาะด้าน) (M1)
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
ไปสู่
ประเภทอานวยการระดับต้น
(เฉพาะด้าน) (M1)

คุณสมบัติมาตรฐาน
อานวยการระดับต้น (เฉพาะด้าน) (M1)
1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในสายงานที่ระบุชื่อข้างต้นของตาแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1.2 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี
2.4 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการ ตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกต ามความในมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ตามหนังสือสานักงาน กพ.ที นร 1006/ว17 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2558)
กาหนดให้ต้องมีประสบการณ์ในงานทีหลากหลาย “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” หมายถึง ประสบการณ์ ในการปฏิบัติราชการ ในต่าง
สายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ อย่างละไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจ
เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้ แต่ถา้ เป็นกรณีที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการในตางสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดียว

๑๙

1. ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
(K1) ไปสูร่ ะดับ
ชานาญการ (K2)
ไปสู่ระดับชานาญ
การพิเศษ (K3)
ไปสู่ระดับเชี่ยวชาญ
(K4)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ
พาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี
4. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
5. ปฏิบัติงานวิชาการพาณิชย์ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ
พาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานวิชาการพาณิชย์ หรือ งานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับเชียวชาญ (K4)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัตกิ าร และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 1 ปี
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.5 ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพาณิชย์ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

๒๐

2. ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนิติกร
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
(K1) ไปสูร่ ะดับ
ชานาญการ (K2)
ไปสู่ระดับชานาญ
การพิเศษ (K3)
ไปสู่ระดับเชี่ยวชาญ
(K4)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนิติกร ระดับ
ปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านนิติกร หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนิตกิ ร
ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านนิติกร หรือ งานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับเชียวชาญ (K4)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนิติกร
ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 1 ปี
2.3 ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านนิติกร หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

๒๑

3. ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
(K1) ไปสูร่ ะดับ
ชานาญการ (K2)
ไปสู่ระดับชานาญ
การพิเศษ (K3)
ไปสู่ระดับเชี่ยวชาญ
(K4)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับเชียวชาญ (K4)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 1 ปี
2.3 ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

๒๒

4. ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
(K1) ไปสูร่ ะดับ
ชานาญการ (K2)
ไปสู่ระดับชานาญ
การพิเศษ (K3)
ไปสู่ระดับเชี่ยวชาญ
(K4)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัตกิ าร และ
2. ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับเชียวชาญ (K4)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัตกิ าร และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 1 ปี
2.3 ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

๒๓

5. ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
(K1) ไปสูร่ ะดับ
ชานาญการ (K2)
ไปสู่ระดับชานาญ
การพิเศษ (K3)
ไปสู่ระดับเชี่ยวชาญ
(K4)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับเชียวชาญ (K4)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 1 ปี
2.3 ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

๒๔

6. ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
(K1) ไปสูร่ ะดับ
ชานาญการ (K2)
ไปสู่ระดับชานาญ
การพิเศษ (K3)
ไปสู่ระดับเชี่ยวชาญ
(K4)

คุณสมบัติมาตรฐาน
คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับชานาญการ (K2)
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ 1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
คอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัตกิ ารมาแล้วไม่น้อยกว่า 62.ปีดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้วไม่น้อย
ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี หรือ
กว่า 4 ปี
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตามหลักเกณฑ์แ3.ละดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที4.่ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่น
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับเชียวชาญ (K4)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 1 ปี
2.3 ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

๒๕

7. ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูร่ ะดับ
ชานาญการ (K2)
ไปสู่ระดับชานาญการพิเศษ (K3)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี ระดับปฏิบัตกิ าร และ
2. ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัตกิ าร และ
2. ดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี

๒๖

8. ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูร่ ะดับ
ชานาญการ (K2)
ไปสู่ระดับชานาญการพิเศษ (K3)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ
เผยแพร่ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับชานาญการพิเศษ (K3)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

๒๗

9. ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ (K1)
ไปสู่ระดับชานาญการ (K2)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

๒๘

10. ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูร่ ะดับ
ชานาญการ (K2)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

๒๙

11. ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักจัดการงานทัวไป
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ (K1)
ไปสู่ระดับชานาญการ (K2)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี หรือ
3. ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
4. ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

๓๐

1. ประเภททัวไป ตาแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
(O1) ไปสู่ระดับ
ชานาญงาน (O2)
ไปสู่ระดับอาวุโส
(O3) หรือระดับ
ปฏิบัติการ (K1)

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญงาน (O2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงาน
การพาณิชย์ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ปี
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ปี
5. ปฏิบัติงานการพาณิชย์ หรืองานอย่างอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับอาวุโส (O3)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงาน
การพาณิชย์ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญ
งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่ง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
3. ปฏิบัติงานการพาณิชย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับปฏิบัติการ (K1)
1. จบการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี หรือตามเกณฑ์
ที่ ก.พ. กาหนด
2. สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัตกิ ารได้
ทั้งนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งใน
สายงานนั้น

๓๑

2. ประเภททัวไป ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ระดับตาแหน่ง

คุณสมบัติมาตรฐาน
คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับชานาญงาน (O2)
ระดับปฏิบัติการ (K1)
ระดับปฏิบัติงาน
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน
1. จบการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี หรือตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด
(O1) ไปสู่ระดับ
และ
2. สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการได้
ชานาญงาน (O2) 2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งใน สายงานนั้น
ไปสู่ระดับปฏิบัติการ 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ปี
(K1)
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ปี
5. ปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอย่างอื่นทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

๓๒

3. ประเภททัวไป ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับตาแหน่ง

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญงาน (O2)
ระดับปฏิบัติงาน (O1) ไปสู่ระดับ 1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ
ชานาญงาน (O2) ไปสู่ระดับ
ปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติการ (K1)
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ปี
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ปี
5. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอย่างอื่นทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1
ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับปฏิบัติการ (K1)
1. จบการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี หรือตามเกณฑ์ที่ ก.พ.
กาหนด
2. สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการได้
ทั้งนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งในสายงานนั้น

๓๓

4. ประเภททัวไป ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับตาแหน่ง

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญงาน (O2)
ระดับปฏิบัติงาน (O1) ไปสู่ระดับ 1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุระดับปฏิบัติงาน และ
ชานาญงาน (O2) ไปสู่ระดับ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ปฏิบัติการ (K1)
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ปี
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ปี
5. ปฏิบัติงานพัสดุ หรืองานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับปฏิบัติการ (K1)
1. จบการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี หรือตามเกณฑ์ที่ ก.พ.
กาหนด
2. สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการได้
ทั้งนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งในสายงานนั้น

๓๔

5. ประเภททัวไป ตาแหน่งนายช่างศิลป์
ระดับตาแหน่ง

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชานาญงาน (O2)
ระดับปฏิบัติงาน (O1) ไปสู่ระดับ 1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างศิลป์ระดับปฏิบัติงาน และ
ชานาญงาน (O2) ไปสู่ระดับ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ปฏิบัติการ (K1)
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ปี
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ปี
5. ปฏิบัติงานช่างศิลป์ หรืองานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที “พร้อม” เติบโตไปสู่
ระดับปฏิบัติการ (K1)
1. จบการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี หรือตามเกณฑ์ที่ ก.พ.
กาหนด
2. สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการได้
ทั้งนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งในสายงานนั้น

๓๕

หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือเวียนสานักงาน ก.พ.
และระเบียบทีเกียวข้อง

๓๖

หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือเวียนสานักงาน ก.พ. และระเบียบทีเกียวข้อง
ตาแหน่ง
ประเภท
บริหาร
อานวยการ

วิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือเวียนสานักงาน ก.พ. และระเบียบ
-หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารและประเภทอานวยการระดับสูง
-หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารและประเภทอานวยการระดับสูง
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่องการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
- หนังสือสานักงาน กพ.ที นร 1006/ว17 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2558 เรือง ประสบการณ์ในงานทีหลากหลายตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ
- มาตรา 57 และ 63 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัตงิ านที่มปี ระสบการณ์
(ตาแหน่งประเภททั่วไป) และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งระดับ 8 ลงมา
-หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผูป้ ฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่องการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535
เรื่อง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึง่ ไปขึ้นบัญชีเป็น ผูส้ อบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่น
และการยกเลิกบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
- ประกาศ อ.ก.พ.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผูป้ ฏิบัติงานทีม่ ปี ระสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) และ
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งระดับ 8 ลงมา
- ประกาศ อ.ก.พ.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งประเภทวืชาการระดับชานาญการ และ
ระดับชานาญการพิเศษ เพิ่มเติม
- ประกาศ อ.ก.พ.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ และระดับชานาญการ
พิเศษ

๓๗
ตาแหน่ง
ประเภท
ทัวไป

หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือเวียนสานักงาน ก.พ. และระเบียบ
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งซึ่งมีลกั ษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชานาญและประสบการณ์เฉพาะตัว
สาหรับสายงานทีเ่ ริม่ ต้นจากระดับ 1 และระดับ 2
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 เรื่องการย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รบั วุฒเิ พิ่มขึ้ น
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่องการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

