
แผนเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมพฒันาธุรกจิการค้า 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
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ค าน า 
  ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ก าหนดแผนความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ซึ่งกรมได้เห็นชอบให้ใช้แผนดังกล่าวเมื่อวันที่  28  เมษายน  2554  เพื่อให้ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
ให้แก่บุคลากร (Career Path)  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพต าแหน่งงานตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงต าแหน่งสูงสุดที่สามารถก้าวหน้าไปได้ และสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของตนได้ ท าให้มีโอกาสส ารวจสมรรถนะ ความถนัด และความสนใจของตนเองว่า
เหมาะสมกับลักษณะงานแบบใดในหน่วยงาน และสามารถเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน รวมทั้งเตรียมการเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับต าแหน่งงานที่จะก้าวต่อไปใน
อนาคต ซึ่งนอกจากจะสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหน่วยงานแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย  

  ซึ่งในการด าเนินการจัดท าแผนเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในภาพรวมตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของส านักงาน ก.พ. แสดงการเลื่อนระดับหรือต าแหน่ง
งานแนวดิ่ง ดังนี้ 
 1. ค าอธิบายประเภทสายงานต าแหน่ง และระดบัต าแหน่ง 
 2.  แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของสายงานแตล่ะประเภท และระดบัต าแหนง่ 
 3.  กรอบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งทุกต าแหน่ง 

  ซึ่งเมื่อกรมพฒันาธุรกจิการค้า  มีแผนยุทธศาสตร์และโครงสร้างกรมที่ได้ทบทวนและปรบัปรุงเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ตลอดจนก าหนดความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะประจ า
สายงานที่ต้องการแตล่ะระดบัของต าแหน่งที่ชัดเจนแล้ว  จะด าเนินการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของต าแหนง่เป้าหมาย คือ ต าแหนง่ผู้อ านวยการส านัก และต าแหน่งหัวหนา้กลุ่มงานใน
สายงานหลักของกรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรหิารงานบุคคลต่อไป เช่น การสรรหา การคัดเลอืกบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมต าแหนง่งานที่ว่าง การวางแผนฝึกอบรม และพัฒนา
บุคลากร หรอืโอนย้ายงาน เป็นต้น    
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สารบัญ 
 

เรื อง หน้า 
1. ค าอธิบายประเภทสายงานต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง 4 
 - กรอบการวางแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Path) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 9 
 - แผน Career Path ต าแหน่งประเภทวิชาการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10 
 - แผน Career Path ต าแหน่งประเภทท่ัวไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 11 
 
2. กรอบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 12 
 - ประเภทบริหาร ระดับสูงและระดับต้น 13 
 - ประเภทอ านวยการ  และผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 15 
 - ประเภทวิชาการ  11 สายงาน 19 
 - ประเภทท่ัวไป  5 สายงาน 30 
 
3. หลักเกณฑ์และวิธีตามหนังสือเวียนส านักงาน ก.พ. และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 33 



 ๔ 

 
 

 
ค าอธิบายประเภทสายต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ต าแหน่งข้าราชการภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 
ต าแหน่งข้าราชการภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
1. ต าแหน่งประเภทบริหาร (Executive Positions)  
  ได้แก่ ต าแหน่งท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีในการบริหารงานในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ มี 2 ระดับ    
  - ผู้บริหารระดับสูง (S2) ได้แก่ ต าแหน่งอธิบดี  
 - ผู้บริหารระดับต้น (S1) ได้แก่ ต าแหน่งรองอธิบดี (3)  
 
2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการ (Managerial Positions)  
 ได้แก่ ต าแหน่งท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการท่ีต่ ากว่าระดับกรม เช่น ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก มี 2 กลุ่ม  
 ก. ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มี  2  ระดบั  
  1.  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  (M1) 
   1)  ผู้อ านวยกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   2)  ผู้อ านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
 
  2.  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสงู  (M2) 
    1)  ผู้อ านวยการกองทะเบียนธุรกิจ 
    2)  ผู้อ านวยการกองข้อมูลธุรกิจ 
    3)  ผู้อ านวยการกองก ากับบัญชีธุรกิจ 
    4)  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
    5)  เลขานุการกรม  
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  ข. ต าแหน่งประเภทอ านวยการเฉพาะด้าน  มี  2  ระดบั 
  1.  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  (M1) 
   1)  ผู้อ านวยกองคลัง 
   2)  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 
  2.  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสงู  (M2) 
    1)  ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 
3. ต าแหนง่ประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions) 
   ได้แก่ ต าแหน่งในฐานะผูป้ฏิบัติงานท่ีใช้ความรู้ในทางวชิาการ ซึ่ง ก.พ. ก าหนดว่าต้องใช้ผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าท่ี         
มี  4 ระดับ  
  1)   ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (Practitioner Level (K1))  
 2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ (Professional Level (K2)) 
 3)  ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ (Senior Professional Level (K3))  
 4)  ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ (Expert Level (K4)) 
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ตารางต าแหนง่ประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions) 

 
 

 
ช่ือต าแหน่ง/จ านวน 

ปฏิบัตกิาร Practitioner 
Level (K1) 

ช านาญการ Professional 
Level (K2) 

ช านาญการพิเศษ Senior 
Professional Level (K3) 

เช่ียวชาญ Expert 
Level (K4) 

1 นักวิชาการพาณิชย์ 262   (50)  (4) 
2 นิติกร 18    (5)  (1) 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8    (3)  (1) 
4 นักทรัพยากรบุคคล 12     (2)  (1) 
5 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 4     (1) 
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 14    (2)  (1) 
7 นักวิชาการเงินและบัญชี 10    (2)  
8 นักวิชาการเผยแพร่ 2    (1)  
9 นักประชาสัมพันธ์ 2     
10 นักวิชาการพัสดุ 2     
11 นักจัดการงานท่ัวไป 3     

 
หมายเหตุ –  1. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ทุกต าแหน่งจะเลือ่นไหลได้จาก ปฏิบัติการ  ช านาญการ  
  (เมื่อมีคุณสมบัติ ประเมินค่างาน และประเมินผลงานวิชาการ) 
 2. ล าดับท่ี 1 เป็นสายงานหลักของกรม รวม 262  อัตรา 
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4. ต าแหนง่ประเภททั วไป (General Positions)  
  ได้แก่ ต าแหน่งซึ่งมิใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ และประเภทวิชาการ แต่เป็นต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นการใช้ทักษะ 
ฝีมือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจ าแนกตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเป็นหลัก มี 3 ระดับ คือ 
   1)  ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน (Operational Level (O1))  
   2)  ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับช านาญงาน (Experienced Level (O2))  
   3)  ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโส (Senior Level (O3))  
 

ตารางต าแหน่งประเภททั วไป (General Positions) 

ท่ี ช่ือต าแหน่ง/จ านวน ปฏิบัติงาน Operational 
Level (O1) 

ช านาญงาน Experienced 
Level (O2) 

อาวุโส  Senior Level (O3) 

1 เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 36    (1) 
2 เจ้าพนักงานธุรการ 26    
3 เจ้าพนักงานพัสดุ 6    
4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7    
5 นายช่างศิลป์ 1    

หมายเหตุ –  1.  ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  ทุกต าแหน่งจะเลือ่นไหลได้จาก ปฏิบัติงาน  ช านาญงาน 
  (เมื่อมีคุณสมบัติ ประเมินค่างาน และประเมินผลงาน) 

2.  ล าดับท่ี 1 คือสายงานหลักของกรม  รวม 36  อัตรา 
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กรอบการวางแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Path) กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
 อิงจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

ช านาญงาน 

ปฎิบัติงาน 

ทั วไป 

ปฏิบัติการ 

ช านาญการ 

ช านาญการพิเศษ 

เชี ยวชาญ  

ทรงคุณวุฒิ 

วิชาการ 
(กรม.ไม่มีระดับทรงคุณวุฒิ) 

อ านวยการ 
 

บริหาร 

ระดับสูง 

ระดับต้น 

4-6 ปี ตามวุฒิ
การศึกษา(โดยต้องมี
อย่างน้อย 1 ปี ใน
งานที่เก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งเป้าหมาย) 

6 ปี (โดยต้องมี
อย่างน้อย 1 ปี ใน
งานที่เก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งเป้าหมาย) 

2-6 ปีตามวุฒิการศึกษา (โดยต้อง
มีอย่างน้อย 1 ปี ในงานที่
เก่ียวข้องกับต าแหน่งเป้าหมาย) 
 

4 ปี (โดยต้องมีอย่างน้อย 1 ปี  
ในงานที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง
เป้าหมาย) 

1 ปี 

2 ปี 

3 ปี (1 ปีในงานที่เก่ียวข้อง) 4 ป ี

ระดับสูง 

1 ปี (เคยมีอย่างน้อย 1 ปี ในงานที่เก่ียวข้อง) 
2 ปี (เคยมีอย่างน้อย 1 ปี ในงานที่เก่ียวข้อง) 

2 ปี (1 ปี ในงานที่เก่ียวข้อง) 

เคยด ารงต าแหน่งอ านวยการมาอย่างน้อย 2 ปี 

7 ปี 

ระดับต้น* 
3 ป ี 

6 ปี 
1 ป ี

ไม่มีจ านวนปีก าหนดเน่ืองจาก
เดิมเป็นระดับชั้นงานเดียวกัน 

มีจ านวนปีก าหนดขั้นต่ า 

1 ปีหรือรวม
อ านวยการแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

อาวุโส 
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นิติกร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 

K3 

K2 

K1 

K4* K4 

K3 

K2 

K1 

นักวิชาการพาณิชย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 
นักทรัพยากรบุคคล 

 

M2 

O3 (7-8) K3 

S1 

O2 K2 K2 

O1 K1 K1 

นักจัดการงานทั่วไป 
นักประชาสมัพันธ์ 
นักวิชาการพสัด ุ

 

นักวิชาการเผยแพร ่
นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

อ านวยการสูง 
อ านวยการต้น 

บริหารต้น/สูง ประเภททั่วไป 

M1 

                  แผน Career Path ต าแหน่งประเภทวิชาการ  กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
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แผน  Career  Path  ต าแหน่งประเภททั วไป  กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหนง่หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม (อาวุโส )  1 ต าแหน่ง (ก.พ. ก าหนดให้ได้รบัเงินเดือนสูงสุดเท่าระดบั 7) 

 

O1 K1 

จพ.ธุรการ 
จพ.พสัด ุ

จพ.การเงินและบัญชี 
นายช่างศิลป ์

จพ.พาณิชย ์
 

อ านวยการ 
 

บรหิาร 
 

O2 

O1 

O2 

O3 (7) 

M1/2 

S1 



 ๑๒ 

 

กรอบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
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ประเภทบริหาร ระดับสูง ต าแหน่งอธิบดี  

ระดับต าแหน่งเป้าหมาย 
คุณสมบัติมาตรฐาน 

ประเภทบริหาร ระดับสูง (อธิบดี) 
บริหารสงู  (S2) 1. ด ารงต าแหน่งใดต าแหนง่หนึง่ มาแล้ว  ดังต่อไปนี ้

          1.1  ประเภทบรหิาร ระดับสูง 
          1.2  ประเภทบรหิาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี   
          1.3  ประเภทบรหิาร ระดับต้น และประเภทอ านวยการ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี   
          1.4  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึง่เคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภท
อื่นที่ปฏิบัตริาชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่ง
ข้างต้น รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
          1.5  ต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 1.1 หรอื 1.2 หรอื 1.3  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด  และ 
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบรหิารระดบัสงูของส านักงาน ก.พ. หรือผ่านการอบรมหลกัสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พจิารณาใหเ้ป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติเสมือนได้
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบรหิารระดบัสงูของส านักงาน ก.พ. หากยงัไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดงักล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 
   ในกรณีที่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ตาม 1.4 หรือ 1.5 ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของส านักงาน ก.พ. 

 



 ๑๔ 

ประเภทบริหาร ระดับต้น ต าแหน่งรองอธิบดี  

ระดับต าแหน่งเป้าหมาย 
คุณสมบัติมาตรฐาน 

ประเภทบริหาร ระดับต้น (รองอธิบดี) 
บริหารต้น  (S1)  1. ด ารงต าแหน่งใดต าแหนง่หนึง่มาแล้ว  ดังต่อไปนี้ 

          1.1   ประเภทบริหาร ระดบัต้น 
          1.2   ประเภทอ านวยการ  ไม่น้อยกว่า 2 ปี    
          1.3   ประเภทอ านวยการ  ไม่น้อยกว่า 2 ปี   หรือต าแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหนง่ข้างต้น รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
          1.4   ต าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบรหิารระดบัสงูของส านักงาน ก.พ. หรือผ่านการอบรมหลกัสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พจิารณาใหเ้ป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติเสมือนได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรนกับริหารระดบัสงูของส านักงาน ก.พ. และผ่านการประเมินสมรรถนะตามที่ ก.พ. ก าหนด 

 



 ๑๕ 

ประเภทอ านวยการระดับสูง (M2) 

ระดับต าแหน่ง 
คุณสมบัติมาตรฐาน 

อ านวยการระดับสูง (M2) 
ระดับช านาญการพเิศษ (K3)  
ระดับเช่ียวชาญ (K4) 
ไปสู ่
ประเภทอ านวยการระดับสูง 
(M2) 
 
 

1. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
          1.1  ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
          1.2  ประเภทอ านวยการ ระดบัต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
          1.3  ประเภทอ านวยการ ระดับต้นและประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษรวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี  
          1.4  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี 
          1.5  ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
          1.6  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  ไม่น้อยกว่า 4 ปี   
          1.7  ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ  
          1.8  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสไม่น้อยกว่า 7 ปี  
          1.9  ต าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7 หรือ 1.8 แล้วแต่กรณี ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด  และ  
2. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ.  ที่ออกตามความในมาตรา 63  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ตามหนังสือส านักงาน  กพ.ที   นร  1006/ว17  ลงวันที   28  กรกฎาคม  2558)  
ก าหนดให้ต้องมีประสบการณ์ในงานที หลากหลาย  “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ ในต่าง
สายงาน ตา่งหนว่ยงาน ตา่งพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ อย่างละไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจ
เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ตา่งหนว่ยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้ แตถ้่าเป็นกรณีที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหนว่ยงาน ตา่งพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดียว 



 ๑๖ 

ประเภทอ านวยการระดับต้น (M1) 

ระดับต าแหน่ง 
คุณสมบัติมาตรฐาน 

อ านวยการระดับต้น (M1) 
ระดับช านาญการพเิศษ (K3)  
ไปสู ่
ประเภทอ านวยการระดับต้น
(M1) 
 
 

1. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
          1.1  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
         1.2  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพเิศษ ไม่น้อยกว่า  3  ปี 
          1.3  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า  6  ปี 
          1.4  ต าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด  และ  
2. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ.  ที่ออกตามความในมาตรา 63  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ตามหนังสือส านักงาน  กพ.ที   นร  1006/ว17  ลงวันที   28  กรกฎาคม  2558)  
ก าหนดให้ต้องมีประสบการณ์ในงานที หลากหลาย  “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ ในต่าง
สายงาน ตา่งหนว่ยงาน ตา่งพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ อย่างละไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจ
เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ตา่งหนว่ยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้ แตถ้่าเป็นกรณีที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการในตางสายงาน ต่างหนว่ยงาน ตา่งพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดยีว 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗ 

ประเภทอ านวยการระดับสูง (เฉพาะด้าน) (M2) 

ระดับต าแหน่ง 
คุณสมบัติมาตรฐาน 

อ านวยการระดับสูง (M2) 
ระดับช านาญการพเิศษ (K3)  
ระดับเช่ียวชาญ (K4) 
ไปสู ่
ประเภทอ านวยการระดับสูง 
(เฉพาะดา้น)  (M2) 
 
 

1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานที่ระบุช่ือข้างต้นของต าแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

          1.1  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

          1.2  ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  และ 

2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
          2.1  ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
          2.2  ประเภทอ านวยการ ระดบัต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
          2.3  ประเภทอ านวยการ ระดับต้นและประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษรวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี  
          2.4  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี 
          2.5  ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
          2.6  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  ไม่น้อยกว่า 4 ปี   
          2.7  ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ  
          2.8  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสไม่น้อยกว่า 7 ปี  
          2.9  ต าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1 .4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7 หรือ 1.8 แล้วแต่กรณี ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด  และ  
3. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ.  ที่ออกตามความในมาตรา 63  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ตามหนังสือส านักงาน  กพ.ที   นร  1006/ว17  ลงวันที   28  กรกฎาคม  2558)  
ก าหนดให้ต้องมีประสบการณ์ในงานที หลากหลาย  “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ ในต่าง
สายงาน ตา่งหนว่ยงาน ตา่งพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ อย่างละไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจ
เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ตา่งหนว่ยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้ แตถ้่าเป็นกรณีที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการในตางสายงาน ต่างหนว่ยงาน ตา่งพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดียว 

 



 ๑๘ 

ประเภทอ านวยการระดับต้น (เฉพาะด้าน) (M1) 

ระดับต าแหน่ง 
คุณสมบัติมาตรฐาน 

อ านวยการระดับต้น (เฉพาะด้าน) (M1) 
ระดับช านาญการพเิศษ (K3)  
ไปสู ่
ประเภทอ านวยการระดับต้น 
(เฉพาะด้าน) (M1) 
 
 

1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานที่ระบุช่ือข้างต้นของต าแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

          1.1  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

          1.2  ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  และ 

2.  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว  ดังต่อไปนี้ 
          2.1  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
         2.2  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพเิศษ ไม่น้อยกว่า  3  ปี 
          2.3  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า  6  ปี 
          2.4  ต าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด  และ 
3.  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  ตามส่วนราชการเจ้าสังกัดเหน็ว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  และ  
4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ.  ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ตามหนังสือส านักงาน  กพ.ที   นร  1006/ว17  ลงวันที   28  กรกฎาคม  2558)  
ก าหนดให้ต้องมีประสบการณ์ในงานที หลากหลาย  “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ ในต่าง
สายงาน ตา่งหนว่ยงาน ตา่งพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ อย่างละไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจ
เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ตา่งหนว่ยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้ แตถ้่าเป็นกรณีที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการในตางสายงาน ต่างหนว่ยงาน ตา่งพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดียว 

 



 ๑๙ 

 1. ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญการ (K2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับช านาญการพิเศษ  (K3) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับเชี ยวชาญ  (K4) 

ระดับปฏิบัติการ 
(K1) ไปสูร่ะดับ
ช านาญการ (K2)  
ไปสู่ระดับช านาญ
การพิเศษ  (K3)  
ไปสู่ระดับเช่ียวชาญ 
(K4) 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักวิชาการ
พาณิชย ์ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหนง่ระดบัปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  
6 ปี  ปรญิญาโท 4  ปี  ปริญญาเอก 2  ป ี

4. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
5. ปฏิบัติงานวิชาการพาณิชย์ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งนกัวิชาการ
พาณิชย ์ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี 

3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานวิชาการพาณิชย์  หรือ งานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์  ระดับปฏิบัตกิาร  และ 

2. ด ารงต าแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี ้ 
    2.1 ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
    2.2  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า  1  ปี 
    2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
    2.4 ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ป ี 
    2.5 ด ารงต าแหนง่อย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพาณิชย์ หรือ 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

 

 
 

 



 ๒๐ 

2. ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนิติกร 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญการ (K2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับช านาญการพิเศษ  (K3) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับเชี ยวชาญ  (K4) 

ระดับปฏิบัติการ 
(K1) ไปสูร่ะดับ
ช านาญการ (K2)  
ไปสู่ระดับช านาญ
การพิเศษ  (K3)  
ไปสู่ระดับเช่ียวชาญ 
(K4) 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นิติกร ระดับ
ปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหนง่ระดบัปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  
6 ปี  ปรญิญาโท 4  ปี  ปริญญาเอก 2  ป ี

3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านนิติกร หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งนิติกร  
ระดับปฏิบัติการ  และ 
2.  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว  ดังนี้ 
     2.1  ประเภทอ านวยการ ระดบัต้น 
     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ 
      2.3  ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านนิติกร  หรือ งานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนิติกร 
ระดับปฏิบัติการ  และ 

2. ด ารงต าแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี ้ 
    2.1 ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
    2.2  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
    2.3  ประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญ 
    2.2 ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ป ี 
    2.3 ด ารงต าแหนง่อย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
3. ปฏิบัติงานด้านนิติกร หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑ 

3.  ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญการ (K2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับช านาญการพิเศษ  (K3) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับเชี ยวชาญ  (K4) 

ระดับปฏิบัติการ 
(K1) ไปสูร่ะดับ
ช านาญการ (K2)  
ไปสู่ระดับช านาญ
การพิเศษ  (K3)  
ไปสู่ระดับเช่ียวชาญ 
(K4) 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหนง่ระดบัปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  
6 ปี  ปรญิญาโท 4  ปี  ปริญญาเอก 2  ป ีหรือ 

3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  
หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  
และ 
2. ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  
และ 
2. ด ารงต าแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี ้ 
    2.1 ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
    2.2  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
    2.3  ประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญ 
    2.2 ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ป ี 
    2.3 ด ารงต าแหนง่อย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

 

 

 

 

 



 ๒๒ 

4. ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญการ (K2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับช านาญการพิเศษ  (K3) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับเชี ยวชาญ  (K4) 

ระดับปฏิบัติการ 
(K1) ไปสูร่ะดับ
ช านาญการ (K2)  
ไปสู่ระดับช านาญ
การพิเศษ  (K3)  
ไปสู่ระดับเช่ียวชาญ 
(K4) 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง           
นักทรพัยากรบุคคล ระดับปฏิบัตกิาร  และ 
2. ด ารงต าแหนง่ระดบัปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  
6 ปี ปริญญาโท 4  ปี  ปริญญาเอก 2  ป ีหรือ 

3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านการบรหิารหรอืการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ป ี 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นัก
ทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ   
2. ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี หรอื 
3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านการบรหิารหรอืการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ป ี 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัตกิาร  และ 

2. ด ารงต าแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี ้ 
    2.1 ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
    2.2  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
    2.3  ประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญ 
    2.2 ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ป ี 
    2.3 ด ารงต าแหนง่อย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
3. ปฏิบัติงานด้านการบรหิารหรอืการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 

 

 

 

 

 



 ๒๓ 

5. ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญการ (K2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับช านาญการพิเศษ  (K3) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับเชี ยวชาญ  (K4) 

ระดับปฏิบัติการ 
(K1) ไปสูร่ะดับ
ช านาญการ (K2)  
ไปสู่ระดับช านาญ
การพิเศษ  (K3)  
ไปสู่ระดับเช่ียวชาญ 
(K4) 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหนง่ระดบัปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  
6 ปี ปริญญาโท 4  ปี  ปริญญาเอก 2  ป ีหรือ 

3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี หรอื 
3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ป ี 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับปฏิบัติการ  
และ 
2. ด ารงต าแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี ้ 
    2.1 ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
    2.2  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
    2.3  ประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญ 
    2.2 ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ป ี 
    2.3 ด ารงต าแหนง่อย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
3. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 

 



 ๒๔ 

6. ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญการ (K2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับช านาญการพิเศษ (K3) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับเชี ยวชาญ  (K4) 

ระดับปฏิบัติการ 
(K1) ไปสูร่ะดับ
ช านาญการ (K2)  
ไปสู่ระดับช านาญ
การพิเศษ  (K3)  
ไปสู่ระดับเช่ียวชาญ 
(K4) 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหนง่ระดบัปฏิบัตกิารมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี 
ปริญญาโท 4  ปี  ปริญญาเอก 2  ป ีหรือ 
3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี 
3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ.ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  และ 

2. ด ารงต าแหน่งประเภทใดประเภทหนึง่
มาแล้ว ดังต่อไปนี ้ 
    2.1 ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
    2.2  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
    2.3  ประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญ 
    2.2 ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ป ี 
    2.3 ด ารงต าแหนง่อย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

 

 

 

 

 



 ๒๕ 

7. ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญการ (K2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับช านาญการพิเศษ  (K3) 

ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูร่ะดับ
ช านาญการ (K2)  
ไปสู่ระดับช านาญการพิเศษ  (K3)  
 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักวิชาการ
เงินและบัญชี ระดบัปฏิบัตกิาร  และ 
2. ด ารงต าแหนง่ระดบัปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  
6 ปี  ปรญิญาโท 4  ปี  ปริญญาเอก 2  ป ีหรือ 

3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรอืงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัตกิาร  และ 
2. ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงนิและบญัชี หรืองานอื่นทีเ่กีย่วข้องมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 
1 ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖ 

8. ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญการ (K2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับช านาญการพิเศษ  (K3) 

ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูร่ะดับ
ช านาญการ (K2)  
ไปสู่ระดับช านาญการพิเศษ  (K3)  
 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักวิชาการ
เผยแพร่ ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหนง่ระดบัปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  
6 ปี  ปรญิญาโท 4  ปี  ปริญญาเอก 2  ป ีหรือ 

3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักวิชาการเผยแพร่ ระดับปฏิบัติการ  
และ 
2. ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ป ีหรือ 
3. ด ารงต าแหน่งอยา่งอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร ่หรอืงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๗ 

9. ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
 ระดับช านาญการ (K2) 

ระดับปฏิบัติการ (K1) 
ไปสู่ระดับช านาญการ (K2)   
 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักประชาสมัพันธ์ ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหนง่ระดบัปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี  ปรญิญาโท 4  ปี  ปริญญาเอก 2  ป ีหรือ 
3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 

4. ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 

10. ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญการ (K2) 

ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูร่ะดับ
ช านาญการ (K2)  
  
 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักวิชาการพสัดุ ระดบัปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหนง่ระดบัปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี ปรญิญาโท 4  ปี  ปริญญาเอก 2  ป ีหรือ 
3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสด ุหรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  



 ๒๙ 

11. ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั วไป 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญการ (K2) 

ระดับปฏิบัติการ (K1) 
ไปสู่ระดับช านาญการ (K2)   
 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ด ารงต าแหนง่ระดบัปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี ปรญิญาโท 4  ปี  ปริญญาเอก 2  ป ีหรือ 
3. ด ารงต าแหน่งอย่างอื่นทีเ่ทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และ 

4. ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรอืงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี 



 ๓๐ 

1. ประเภททั วไป  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญงาน (O2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับอาวุโส  (O3) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับปฏิบัติการ  (K1) 

ระดับปฏิบัติงาน 
(O1) ไปสู่ระดับ
ช านาญงาน (O2) 
ไปสู่ระดับอาวุโส 
(O3) หรือระดับ
ปฏิบัติการ (K1) 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่เจ้าพนักงาน
การพาณิชยร์ะดบัปฏิบัติงาน และ 
2. เคยด ารงต าแหนง่ประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ป ี
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ปี 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 4 ป ี
5. ปฏิบัติงานการพาณิชย์ หรืองานอย่างอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่เจ้าพนักงาน
การพาณิชย์ ระดับปฏิบัติงาน และ 
2. เคยด ารงต าแหนง่ประเภททั่วไป ระดับช านาญ
งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือด ารงต าแหนง่
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
3. ปฏิบัติงานการพาณิชย ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1. จบการศึกษาข้ันต่ าปรญิญาตรี หรือตามเกณฑ์
ที่ ก.พ. ก าหนด 
2. สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัตกิารได ้
ทั้งนี ้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งใน   
สายงานนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๑ 

2. ประเภททั วไป  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญงาน (O2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับปฏิบัติการ  (K1) 

ระดับปฏิบัติงาน 
(O1) ไปสู่ระดับ
ช านาญงาน (O2) 
ไปสู่ระดับปฏิบัติการ 
(K1) 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่เจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน 
และ 
2. เคยด ารงต าแหนง่ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ปี 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 4 ป ี
5. ปฏิบัติงานธุรการ หรอืงานอย่างอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1. จบการศึกษาข้ันต่ าปรญิญาตรี หรือตามเกณฑท์ี่ ก.พ. ก าหนด 
2. สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการได้ 
ทั้งนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งใน   สายงานนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๒ 

3. ประเภททั วไป  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญงาน (O2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับปฏิบัติการ  (K1) 

ระดับปฏิบัติงาน (O1) ไปสู่ระดบั
ช านาญงาน (O2) ไปสู่ระดบั
ปฏิบัติการ (K1) 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีระดบั
ปฏิบัติงาน และ 
2. เคยด ารงต าแหนง่ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ปี 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 4 ป ี
5. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอย่างอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 
ป ี

1. จบการศึกษาข้ันต่ าปรญิญาตรี หรือตามเกณฑท์ี่ ก.พ. 
ก าหนด 
2. สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการได ้
ทั้งนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในสายงานนั้น 



 ๓๓ 

4. ประเภททั วไป  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญงาน (O2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับปฏิบัติการ  (K1) 

ระดับปฏิบัติงาน (O1) ไปสู่ระดบั
ช านาญงาน (O2) ไปสู่ระดบั
ปฏิบัติการ (K1) 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่เจ้าพนักงานพัสดรุะดบัปฏิบัติงาน และ 
2. เคยด ารงต าแหนง่ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ปี 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 4 ป ี
5. ปฏิบัติงานพสัดุ หรืองานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

1. จบการศึกษาข้ันต่ าปรญิญาตรี หรือตามเกณฑท์ี่ ก.พ. 
ก าหนด 
2. สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการได ้
ทั้งนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในสายงานนั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ๓๔ 

5. ประเภททั วไป  ต าแหน่งนายช่างศิลป์ 

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติมาตรฐาน 
ระดับช านาญงาน (O2) 

คุณสมบัติที  “พร้อม” เติบโตไปสู่ 
ระดับปฏิบัติการ  (K1) 

ระดบัปฏิบัติงาน (O1) ไปสู่ระดบั
ช านาญงาน (O2) ไปสู่ระดบั
ปฏิบัติการ (K1) 

1. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นายช่างศิลปร์ะดบัปฏิบัติงาน และ 
2. เคยด ารงต าแหนง่ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ปี 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 4 ป ี
5. ปฏิบัติงานช่างศิลป์ หรอืงานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1. จบการศึกษาข้ันต่ าปรญิญาตรี หรือตามเกณฑท์ี่ ก.พ. 
ก าหนด 
2. สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการได ้
ทั้งนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในสายงานนั้น 

 



 ๓๕ 

 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสอืเวียนส านักงาน ก.พ.  
และระเบียบที เกี ยวข้อง



 ๓๖ 

หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือเวียนส านักงาน ก.พ. และระเบียบที เกี ยวข้อง 
ต าแหน่ง
ประเภท หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือเวียนส านักงาน ก.พ. และระเบียบ 

บริหาร -หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มถุินายน 2553 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติการคัดเลอืกข้าราชการพลเรือนสามญัข้ึนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบรหิารและประเภทอ านวยการระดับสงู 

อ านวยการ -หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มถุินายน 2553 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติการคัดเลอืกข้าราชการพลเรือนสามญัข้ึนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบรหิารและประเภทอ านวยการระดับสงู 
- หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่องการย้ายข้าราชการพลเรอืนสามญั 
- หนังสือส านักงาน  กพ.ที   นร  1006/ว17  ลงวันที   28  กรกฎาคม  2558  เรือง  ประสบการณ์ในงานที หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ 

วิชาการ - มาตรา 57 และ 63 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
- หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัตงิานที่มปีระสบการณ์ 
(ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดบั 8 ลงมา 
-หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ส าหรับผูป้ฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
- หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่องการย้ายข้าราชการพลเรอืนสามญั 
- หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 
เรื่อง หลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การข้ึนบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึง่ไปข้ึนบัญชีเป็นผูส้อบแข่งขันได้ในต าแหนง่อื่น 
และการยกเลิกบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ 
- ประกาศ  อ.ก.พ.กรมพฒันาธุรกจิการค้า  เรื่อง  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบัติงานทีม่ปีระสบการณ์  (ต าแหน่งประเภททั่วไป)  และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ต าแหน่งระดับ  8  ลงมา 
- ประกาศ  อ.ก.พ.กรมพฒันาธุรกจิการค้า  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวืชาการระดับช านาญการ  และ
ระดับช านาญการพเิศษ  เพิ่มเติม 
- ประกาศ  อ.ก.พ.กรมพฒันาธุรกจิการค้า  เรื่อง  หลกัเกณฑ์การประเมินบุคคลเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการ  และระดบัช านาญการ
พิเศษ   



 ๓๗ 

ต าแหน่ง
ประเภท หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือเวียนส านักงาน ก.พ. และระเบียบ 

ทั วไป - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547  
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหนง่ซึ่งมีลกัษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู ้ความช านาญและประสบการณ์เฉพาะตัว 
ส าหรับสายงานทีเ่ริม่ต้นจากระดบั 1 และระดบั 2 
- หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533  เรื่องการย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามญัซึ่งได้รบัวุฒเิพิ่มข้ึน 
- หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่องการย้ายข้าราชการพลเรอืนสามญั 

 


