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ประกาศมาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง

ประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ แจ้งตามหนังสือ

อตัราตาํแหน่งและมาตรฐานของตาํแหน่ง  

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558  ลงวนัที่  4 กนัยายน 2558

หนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 40 

ลงวนัที่  15 กนัยายน 2558

การให้ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2558 

ลงวนัที่  22 ตุลาคม 2558 

หนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 50 

ลงวนัที่  30 ตุลาคม 2558

การจดัมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2558  ลงวนัที่  27 พฤศจิกายน 2558

หนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 58 

ลงวนัที่  11 ธันวาคม 2558

การยา้ยขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2558

ลงวนัที่  24 ธันวาคม 2558 

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 135 

ลงวนัที่  28 ธันวาคม 2558

วนัิยและการรักษาวนัิยและการดาํเนินการทางวนัิย พ.ศ. 2558

ลงวนัที่  ลงวนัที่  24 ธันวาคม 2558 

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 135 

ลงวนัที่  28 ธันวาคม 2558



ประกาศมาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง

ประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ แจ้งตามหนังสือ

การให้ออกจากราชการ พ.ศ.  2558 

ลงวนัที่  24 ธันวาคม 2558 

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 135 

ลงวนัที่  28 ธันวาคม 2558

สิทธิการอุทธรณ์ การพจิารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

พ.ศ. 2558  ลงวนัที่  24 ธันวาคม 2558 

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 135 

ลงวนัที่  28 ธันวาคม 2558

 การกาํหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง 

และค่าตอบแทนพเิศษ พ.ศ. 2558 ลงวนัที่  24 ธันวาคม 2558 

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 135 

ลงวนัที่  28 ธันวาคม 2558

การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2558  

ลงวนัที่  24 ธันวาคม 2558 

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 135 

ลงวนัที่  28 ธันวาคม 2558

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบตัิงาน พ.ศ. 2558

ลงวนัที่  24 ธันวาคม 2558 

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 135 

ลงวนัที่  28 ธันวาคม 2558



ประกาศมาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง

ประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ แจ้งตามหนังสือ

โครงสร้างและระดบัตาํแหน่ง  พ.ศ.  2558 

ลงวนัที่  28 ธันวาคม 2558 

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 136 

ลงวนัที่  29 ธันวาคม 2558

อตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือนฯ (บญัชี 5)

ลงวนัที่  28 ธันวาคม 2558 

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 293 

ลงวนัที่  9 กุมภาพนัธ์ 2559

อตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือนฯ(เงินประจาํตาํแหน่ง)

ลงวนัที่  7  มีนาคม 2559

  หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 352 

ลงวนัที่  28 มีนาคม 2559



โครงสรา้งตาํแหน่งพนักงานส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนั ...

ระดบั 10   ปลดั 

ระดบั 9     ปลดั / รองปลดั / ผอ.สาํนัก 

ระดบั 8    ปลดั / รองปลดั / ผอ.กอง / ผอ.สว่น

ระดบั 7    ผอ.กอง / หัวหน้าฝ่าย 

ระดบั 3-5 หรอื 6
ระดบั 2-4 หรอื 5       ระดบัปฏบิัตกิาร
ระดบั 1-3 หรอื 4

จัดโครงสรา้งของตาํแหน่งตามระดับมาตรฐานกลาง (Common Level) เป็น 10 ระดับ 

ระดบั 6  หัวหนา้กอง / หัวหน้าสว่น / หัวหนา้ฝ่าย 



6

ระบบซแีบ่งประเภทตําแหน่งของ อปท. เป็น 3 ประเภท

ประเภทวิชาชีพเฉพาะระดบั 7  ขึ้นไป

ประเภทเชีย่วชาญเฉพาะระดบั 9  ขึ้นไป

ประเภททัว่ไป

สายงานเริม่ตน้จาก ระดบั 1

สายงานเริม่ตน้จากระดบั  2

สายงานเริม่ตน้จากระดบั  3

บริหาร 
ตั้งแต่ระดบั 6-10 

1

3

2



คนทีมี่คุณภาพ

ใน

งานท่ีเหมาะสม

กบั

ความรู/้ทกัษะ/สมรรถนะท่ีตอ้งการ

และ

   ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม

แนวคิดหลกัในการออกแบบระบบ ...



8

ระดับ 10

ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 3-5 หรือ 6
ระดับ 2-4 หรือ 5
ระดับ 1-3 หรือ 4

• จาํแนกกลุ่มตาํแหน่งเป็น  4  ประเภท
• แต่ละกลุ่มมีการแบ่งระดบัตามค่างานและโครงสร้าง  
    การทาํงานในองคก์ร
• มีบญัชีเงินเดือนพื้นฐานแยกแต่ละประเภท/ ระดบั
• กาํหนดช่ือเรียกระดบัตาํแหน่งแทนตวัเลข

• จาํแนกเป็น 10 ระดบั 

• มีบญัชีเงินเดือนเดยีว

วิชาการทัว่ไป อํานวยการ บริหาร

เปรียบเทียบโครงสร้างชัน้งานและประเภทตาํแหน่ง
เดิม ใหม่

ชํานาญการ

ปฏิบติัการ

เช่ียวชาญ

ชํานาญการ
พิเศษ

ตน้

สูง ระดบัสงู

ปฏิบติังาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

กลาง

ตน้

กลาง

สูง

ระดับ 6



ประเภทบริหารทอ้งถ่ิน

คาํอธิบายประเภทและระดบัตาํแหน่งท่ีปรบัปรุงใหม่ ...
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานตําแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 4 กันยายน 2558

ตาํแหน่งปลัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และรองปลัดองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น ตามที่

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน กาํหนด มี 3 ระดับ คือ 

ระดบัตน้  ระดบักลาง และระดบัสูง

ประเภทอาํนวยการทอ้งถ่ิน

ตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน ระดับกอง ระดับ

สาํนกั ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตาํแหน่งระดับที่เรียกช่ือ

อยา่งอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน กาํหนดกาํ

มี 3 ระดบั คือ ระดบัตน้  ระดบักลาง และระดบัสูง



ตาํแหน่งท่ีจาํเป็นตอ้งใชผู้ส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตามมาตรฐาน

ทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสว่นทอ้งถ่ินกาํหนด เพื่อปฏิบัติงาน

ในหน้าท่ีของตาํแหน่งนั้น มี 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปฏิบัติการ  ระดับ

ชาํนาญการ   ระดบัชาํนาญการพิเศษ และระดบัเชี่ยวชาญ

ประเภทวิชาการ

คาํอธิบายประเภทและระดบัตาํแหน่งท่ีปรบัปรุงใหม่ ...

ตาํแหน่งท่ีไม่ใช่ตาํแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน ตาํแหน่งประเภท

อาํนวยการทอ้งถ่ิน และตาํแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทัว่ไปท่ี

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด มี 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดบัปฏิบตังิาน ระดบัชาํนาญงาน และระดบัอาวุโส

ประเภททัว่ไป 



บัญชีเทียบประเภทและระดับตําแหน่งระบบซีกับระบบแท่ง
(ประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานตําแหน่ง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  ลงวันท่ี 4 กันยายน 2558) ...

ระบบซี ระบบแท่ง

สายงาน ระดับ ประเภท ระดับ

สายงานเร่ิมต้นจาก

ระดับ 1/2

ระดับ 1-4 ท่ัวไป ปฏิบัติงาน

ระดับ 5-6 ท่ัวไป ชํานาญงาน

ระดับ 7 ท่ัวไป อาวุโส

สายงานเร่ิมต้นจากระดับ 3 ระดับ 3-5 วิชาการ ปฏิบัติการ

ระดับ 6-7 วิชาการ ชํานาญการ

ระดับ 8 วิชาการ ชํานาญการพเิศษ

ระดับ 9 วิชาการ เช่ียวชาญ

สายงานนักบริหาร

(ท่ีมิใช่ตําแหน่งปลัด

/รองปลัด)

ระดับ 6-7 อํานวยการท้องถิ่น ต้น

ระดับ 8 อํานวยการท้องถิ่น กลาง

ระดับ 9 อํานวยการท้องถิ่น สูง

สายงานนักบริหาร

(ตําแหน่งปลัด/รองปลัด)

ระดับ 6-7 บริหารท้องถิ่น ต้น

ระดับ 8 บริหารท้องถิ่น กลาง

ระดับ 9-10 บริหารท้องถิ่น สูง



การเปลีย่นแปลงจาก ซ ีเปน แทง

ขาราชการ

สวนทองถิน่

ระดับ C7

นกับรหิารงาน อบต.

ผูอาํนวยการกองชาง

วศิวกรโยธา

นายชางโยธา

• กระบอกเงินเดอืนเดยีวกนั 
• ทางกาวหนาในสายอาชีพ

สมัพันธกนั

ประเภทอํานวยการท้องถ่ิน 

ระดับต้น
ผู้อาํนวยการกองช่าง

ประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ
วิศวกรโยธา

• คนละกระบอกเงินเดอืน ตามลกัษณะงาน 
• ทางกาวหนาในสายอาชีพเตบิโตคนละแทง
     แตเชื่อมโยงกนัได



 ความกา้วหนา้ในอาชีพ

ระดบัปฏิบตัิงาน

ระดบั
ชํานาญงาน

ระดบัอาวโุส

ประเภทท่ัวไป

ระดบัปฏิบัติการ

ประเภทวิชาการ

ระดบัต้น

ระดบักลาง

ประเภทบริหาร

ระดบัชํานาญการ

ระดบัชํานาญการ
พิเศษ

ระดบัเช่ียวชาญ

ระดบัสงู

ระดบัต้น

ระดบักลาง

ระดบัสงู

ประเภท

อํานวยการ

ระ
ดับ

คว
บ

ระ
ดับ

คว
บ

6 ปี +
สมรรถนะ+
เกณฑ์อื่นๆ

6 ปี +
สมรรถนะ+
เกณฑ์อื่นๆ

ย้ายกลุ่มได้ตอ้งมี

ป.ตรี + เกณฑอ่ื์นๆ

ยา้ยกลุ่มไปอํานวยการไดต้อ้งมี ป.ตรี + 

หัวหน้างาน + เกณฑอ่ื์นๆ

ยา้ยกลุ่มตอ้งเคย

เป็นหวัหน้างาน+ 

เกณฑ์อ่ืนๆ

6 ปี +
สมรรถนะ+
เกณฑ์อื่นๆ

4 ปี +
สมรรถนะ+
เกณฑ์อื่นๆ

2 ปี +
สมรรถนะ+
เกณฑ์อ่ืนๆ

4 ปี +
สมรรถนะ+
เกณฑ์อื่นๆ

4 ปี +
สมรรถนะ+
เกณฑ์อื่นๆ

4 ปี +
สมรรถนะ+
เกณฑ์อื่นๆ

4 ปี +
สมรรถนะ+
เกณฑ์อื่นๆ

ยา้ยกลุ่มตอ้งเคยเป็น

หัวหน้างาน +

ประสบการณ์+เกณฑอ่ื์นๆ

ยา้ยกลุ่มได้

ตอ้งผา่นเกณฑ์

ประสบการณ์



•วุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
•อายุงาน
•ความรู/้ ทักษะ/ สมรรถนะ
•ประเมนิตามหลกัเกณฑท์ี่กําหนด

•วุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
•อายุงาน
•ความรู/้ ทักษะ/ สมรรถนะ 
•ประเมนิตามหลกัเกณฑท์ี่กําหนด

ประเภท
วิชาการ

ประเภท
ทัว่ไป

ประเภทอาํนวยการ
ทอ้งถ่ิน

ประเภทบริหารทอ้งถ่ิน
แผนความกา้วหนา้ในอาชีพ ... 

ระดบัปฏิบติังาน ฿

ระดบัชํานาญงาน ฿

ระดบัอาวุโส ฿

ระดบัปฏิบติัการ ฿

ระดบัชํานาญการ ฿

ชํานาญการพิเศษ ฿

ระดบัเช่ียวชาญ ฿

•วุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
•อายุงาน

•ความรู ้/ทักษะ /สมรรถนะ

•ประเมนิตามหลกัเกณฑท์ี่กําหนด

ระดบัต้น ฿

ระดบักลาง ฿

ระดบัสูง ฿

ระดบัต้น ฿

ระดบักลาง ฿

ระดบัสูง ฿



การเล่ือนระดบัตาํแหน่ง ...

เล่ือนระดบัภายในกลุ่มประเภทตาํแหน่งเดยีวกนั (ตวัอยา่ง)

เกณฑก์ารเลื่อนระดับ

เช่ียวชาญ

ปฏิบติัการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

•  ระดับหนา้ที่ความรับผิดชอบหลักของผูป้ฏิบัตงิาน

    ถึงเกณฑท์ี่กาํหนดไวส้าํหรับตาํแหน่ง

•  ระดับความรูท้ี่จาํเป็นในงานของตาํแหน่ง

•  ระดับทักษะที่จาํเป็นในงานของตาํแหน่ง เช่น

- การใชค้อมพิวเตอร์

- การเขียนหนังสือราชการ

- การบริหารขอ้มูล

- การส่ือสาร นาํเสนอ ถ่ายทอดความรู ้ ฯลฯ

•  ระดับสมรรถนะ (Competency) ที่จาํเป็นในงาน

    ของตาํแหน่ง 

•  ประสบการณใ์นงานที่เกี่ยวขอ้งกับตาํแหน่ง



การยา้ยเปล่ียนกลุ่มประเภทตาํแหน่ง ... 

เปล่ียนกลุ่มประเภทตาํแหน่ง (ตวัอยา่ง)

• ระดบัความรู/้ทักษะ/สมรรถนะทีจ่าํเป็นในงาน

   ของตาํแหน่ง

• ประสบการณใ์นงานที่เก่ียวขอ้งกับตาํแหน่ง

• ผลการปฏบิัตงิานก่อนเปลีย่นตาํแหน่ง

• หน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัของตาํแหน่งใหมแ่ละ

   ตาํแหน่งเดมิควรมีลกัษณะเน้ืองานใกลเ้คียงกัน

   ผูป้ฏิบัตงิานสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู ้ทักษะ

   หรอืประสบการณ์

ประเภทวิชาการ

เกณฑก์ารยา้ยเปลี่ยนกลุ่ม

ประเภททัว่ไป



เปรียบเทียบเส้นทางความกา้วหนา้ ประเภททัว่ไป  (สายงานเร่ิมตน้ระดบั 1/2)

ระบบแท่ง

อาวุโส
(7)

ปฏิบัติงาน
(1-4)

ชํานาญงาน
(5-6)

6 ปี

ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 2

ระดับ 5

ระดับ 7

ระดับ 6

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

สายงาน 1

สายงาน 2

ระบบซี

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี + 6 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี + 6 ปี 

2 ปี + 10 ปี 

ประเภทท่ัวไป

2 ปี + 8 ปี 

2 ปี + 8 ปี 
6 ปี

ปวช. 6 ปี

ปวท. 5 ปี

ปวส. 4 ปี

5 - 6 + ชง. =  6 ปี



คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือ่นระดับอาวุโส (เพ่ิมเติม)
1. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเร่ิมต้นจากระดับ 1/2 ไม่ต่ํากว่าระดับ 5 และ

ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะ

งานของตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ังหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ี

จะแต่งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  หรือ

2. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งสายงานเร่ิมต้นจากระดับ 2 ไม่ตํ่ากว่า

ระดับ 6 และประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันใน 

การปฏบิัติงานในลกัษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีคุณวุฒิ

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน

กาํหนดตําแหน่ง

หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 122  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2559 



เปรียบเทียบเส้นทางความกา้วหนา้ ประเภทวิชาการ (สายงานเร่ิมตน้ระดบั 3/4 )

ระบบแท่ง

เช่ียวชาญ
(9)

ปฏิบัติการ
(3-5)

ชํานาญการ
(6-7)

4 ปี 

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 6

ระดับ 4

ระดับ 7

ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

ระดับ 5

ระดับ 4

สายงาน 3

สายงาน 4

ระบบซี

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี + 4/6 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี + 4 ปี 

2 ปี  

ประเภทวิชาการ

ระดับ 8

2 ปี 

ระดับ 9

2 ปี 

2 ปี 
ชํานาญการพิเศษ

(8)

2 ปี 

6 ปี

ป. ตรี 6 ปี

ป. โท 4 ปี

ป. เอก  2 ปี

6 -7 + ชก. =  4 ปี

8 + ชกพ. =  2 ปี



เปรียบเทียบเส้นทางความกา้วหนา้ ประเภทอาํนวยการทอ้งถิ่น  (หน.ฝ่าย/ผอ.)

ระบบแท่ง

ผอ.กอง 8

ผอ.กอง 7

หน.ฝ่าย 7

หน.ฝ่าย/กอง 6

ระบบซี

2 ปี 

2 ปี

4 ปี  

2 ปี 

ผอ.สํานัก 9

4/3 ปี 

ผอ.กอง (ต้น)
(ผอ.กอง 6/ 7)

ผอ.กอง (กลาง)

ผอ.สํานัก (สูง)

ประเภทอํานวยการ

4/3ปี 

2 ปี 

ฝ่าย 7/2 ปี

ฝ่าย 6/4 ปี 

หน.ฝ่าย (ต้น)
(หน.ฝ่าย 6 /7)

2 ปี 

4 ปี 

หน.ฝ่าย/ผอ.กอง

4/3 ปี 

บทเฉพาะกาล 

หน.ฝ่าย (ต้น)  ขึ้น ผอ.กอง (ต้น) 

(หน.ฝ่าย 7 + หน.ฝ่าย (ต้น)  = 2 ปี)

(หน.ฝ่าย 6 + หน.ฝ่าย (ต้น)  = 4 ปี /3 ปี)

ผอ.กอง (ต้น)  ขึ้น ผอ.กอง (กลาง)

(ผอ.กอง 7+ ผอ.กอง (ต้น)  = 2 ปี)

(หน.ส่วน 7 + ผอ.กอง (ต้น)  = 4 ปี  /3 ปี)

(หน.กอง 6/ หน.ส่วน 6 + ผอ.กอง (ต้น)  = 6 ปี /5 ปี)

หน.ฝ่าย (ต้น)  ขึ้น ผอ.กอง (กลาง) 

(หน.ฝ่าย 7 + หน.ฝ่าย (ต้น)  = 4 ปี  /3 ปี)

(หน.ฝ่าย 6 + หน.ฝ่าย (ต้น)  = 6 ปี  /5 ปี)



เปรียบเทียบเส้นทางความกา้วหนา้ ประเภทบริหารทอ้งถิ่น (รอง/ปลดั)

ปลัด (ต้น)
(ปลัด 6/7)

ปลัด (กลาง)

ปลัด (สูง)

4 ปี /3ปี 2 ปี 

รอง (ต้น)
(รอง 6/7)

2 ปี 

4 ปี 

รอง (กลาง)

2 ปี 

รอง (สูง)

2 ปี 

2 ปี 4 ปี 

4 ปี /3ปี 

ปลัด 9

รอง 9

ปลัด 8

รอง 8

รอง/ปลัด

1 ปี 

2 ปี

8 ปี  

รอง/ปลัด 6

รอง 7

2 ปี 

ปลัด 7

2ปี 

ปลัด 10

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

4 ปี 

4 ปี 

4 ปี 

ระบบแท่งระบบซี

รอง (ต้น)  ขึ้น ปลัด (ต้น)  

(รอง 7+ รอง (ต้น)  = 2 ปี)

(รอง 6+ รอง (ต้น)  = 4 ปี /3 ปี)

ปลัด (ต้น)  ขึ้น รอง (กลาง) 

 

บทเฉพาะกาล 

รอง (ต้น)  ขึ้น รอง (กลาง)  

(รอง 7+ รอง (ต้น)  = 4 ปี /3 ปี)

(รอง 6+ รอง (ต้น)  = 6 ปี /5 ปี)

รอง (กลาง)  ขึ้น ปลัด (กลาง)  

ปลัด (ต้น)  ขึ้น ปลัด (กลาง)

  



การเปลี่ยนตาํแหน่งจาก ประเภททัว่ไป เป็น ประเภทวิชาการ

เช่ียวชาญ
(9)

ปฏิบัติการ
(3-5)

ชํานาญการ
(6-7)

6 ปี   (ป.ตรี 6/ ป.โท 4)

4 ปี 

 วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ
(8)

2 ปี 

อาวุโส
(7)

ปฏิบัติงาน
(1-4)

ชํานาญงาน
(5-6)

6 ปี

6 ปี 

4 ปี/6ปี  (สอบคัดเลือก) 

ปวช. 6 ปี

ปวท. 5 ปี

ปวส. 4 ปี

 ท่ัวไป

มกีารปฏิบัติงานเก่ียวข้อง

2 ปี สอบแข่งขัน/สอบคดัเลือก 

2 ปี      (สอบคัดเลือก) 

2 ปี สอบแข่งขัน/สอบคดัเลือก 



การเปลี่ยนตาํแหน่งเป็น ประเภทอาํนวยการทอ้งถิ่น

ผอ.กอง 

(ต้น)

ผอ.กอง 

(กลาง)

ผอ.สํานัก

(สูง)

อํานวยการท้องถิ่น

4 /3ปี 

2 ปี 

ฝ่าย 7/2 ปี

ฝ่าย 6/4 ปี 

หน.ฝ่าย 

(ต้น)

2 ปี 

4 ปี 

เช่ียวชาญ
(9)

ปฏิบัติการ
(3-5)

ชํานาญการ
(6-7)

ชํานาญการพเิศษ

(8)

4 ปี 

6 ปี 

8 ปี 

วิชาการ

6 ปี /4ปี 

4 ปี 

2 ปี อาวุโส
(7)

ปฏิบัติงาน
(1-4)

ชํานาญงาน
(5-6)

6 ปี

4 ปี 

ท่ัวไป

4 ปี 

10 ปี 

2 ปี 

4 ปี 

4 /6ปี 

บทเฉพาะกาล

7ว + อาวุโส = 4 ปี

บทเฉพาะกาล

6ว + ชก. = 4 ปี

บทเฉพาะกาล

5-6 +  ชง. =  8 ปี



การเปลี่ยนตาํแหน่งเป็น ประเภทบริหารทอ้งถิ่น

 ผอ.กอง 

(กลาง)

ผอ.กอง

 (ต้น)

 ผอ.สํานัก 

(สูง)

ปลัด (ต้น)

ปลัด (กลาง)

ปลัด (สูง)

 บริหารท้องถิ่น

4 ปี /3ปี 

2 ปี 

รอง (ต้น)

2 ปี 

4 ปี 

รอง (กลาง)

2 ปี 

รอง (สูง)

2 ปี 

2 ปี 

 อํานวยการท้องถิ่น

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

หน.ฝ่าย (ต้น)

2 ปี 

2 ปี 

4 /3ปี 

4 ปี 

4 ปี 

4 ปี /3ปี 

2 ปี 

บทเฉพาะกาล 

ผอ.กอง (ต้น) ไป รอง (ต้น)  

(ผอ.กอง 7+ ผอ.กอง (ต้น)  = 2 ปี)

(หน.ส่วน 7 + ผอ.กอง (ต้น)  = 4 ปี/ -)

(หน.กอง 6/ หน.ส่วน 6 + ผอ.กอง (ต้น) = 6 ปี/-)



 ประเภทตําแหน่ง/ระดบัตําแหน่ง ข ัน้สงู ข ัน้ต่ํา

  ประเภทบริหารท้องถ่ิน ระดบัสูง        80,450           25,770 

  ประเภทบริหารท้องถ่ิน ระดบักลาง        68,640           22,700

  ประเภทบริหารท้องถ่ิน ระดบัต้น        51,140           15,800

  ประเภทอาํนวยการท้องถ่ิน ระดบัสูง        78,020           25,080

  ประเภทอาํนวยการท้องถ่ิน ระดบักลาง        67,650           22,140

  ประเภทอาํนวยการท้องถ่ิน ระดบัต้น        50,170           15,430

  ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ        77,380           24,400 

  ประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ        66,490           21,550

  ประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการ        49,480           15,050

  ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ        30,020           9,740

  ประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส        54,090           18,010

  ประเภททัว่ไป ระดบัชาํนาญงาน        40,900           13,470

  ประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน        25,020           8,290

อตัราเงินเดือน บญัชี 5
(ประกาศ ก.กลาง เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับอตัราเงินเดือนและวิธกีารจ่ายเงินเดือนฯ  ลว. 28 ม.ค. 59)..



เปรยีบเทียบการจ่ายเงินเพ่ิมตามประเภทตาํแหน่ง

ระบบแท่ง ระบบพีซี

ประเภท / ระดบั
อตัรา (บาท/เดือน)  ระดบั  อตัรา (บาท/เดือน)

บริหารท้องถ่ิน

ระดบัสูง 14,500 9 10,000

ระดบักลาง 10,000 8 5,600

ระดบัต้น 5,600 6-7 3,500

อาํนวยการท้องถ่ิน

ระดบัสูง 10,000 9 10,000

ระดบักลาง 5,600 8 5,600

ระดบัต้น 3,500 6-7 3,500

วิชาการ

ระดบัเชียวชาญ 9,900 9 9,900

ระดบัชาํนาญการพิเศษ 5,600 8 5,600

ระดบัชาํนาญการ * 3,500 7 3,500

*สําหรบัตําแหน่งงานในสายวิชาชีพเท่านัน้



ระดับ ตําแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน)

สูง

 ปลัด อปท.   (สูงพิเศษ/ C 10) 14,500 

 ปลัด อปท.   (C 9)  10,000

 รองปลัด อปท.   (C 9)   10,000

 บญัชีอตัราเงินประจาํตาํแหน่งในระบบแท่ง

ตาํแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน

กลาง
 ปลัด อปท.    (C 8)  7,000

 รองปลัด อปท.   (C 8)  5,600

ต้น
 ปลัด อปท.    (C 6 – 7)  4,000 *

 รองปลัด อปท.   (C 6 – 7)  3,500 *

ประกาศ ก.ถ. เร่ือง กาํหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน  (ฉบบัท่ี 10)  ลว. 22 ธ.ค. 58



ระดับ ตําแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน)

สูง  หัวหน้าส่วนราชการท่ีสูงกว่ากอง  /ผอ.สํานัก 10,000 

บญัชีอตัราเงินประจาํตาํแหน่งในระบบแท่ง

ตาํแหน่งประเภทอาํนวยท้องถ่ิน

กลาง
 หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง

 หรือเทียบเท่า  

5,600

 ผู้อํานวยการส่วน/ หัวหน้ากลุ่มงาน

 (นักบริหาร ระดับ 8  เดิม) 

2,500

ต้น
 หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง

 หรือเทียบเท่า  (นักบริหาร  ระดับ  6 – 7 เดิม) 

 3,500 *

 หัวหน้าฝ่าย  (นักบริหาร  ระดับ  6 – 7 เดิม)  1,500 *



ระดับ ตําแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน)

เช่ียวชาญ ตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญ  (ชช.)

ตามมาตรฐานท่ี ก.จ. ก.จ และ ก.อบต. กําหนด

9,900 

บญัชีอตัราเงินประจาํตาํแหน่งในระบบแท่ง

ตาํแหน่งประเภทวิชาการ

ชํานาญการ

พิเศษ

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพ (วช.)

ตามมาตรฐานท่ี ก.จ. ก.จ และ ก.อบต. กําหนด

 5,600

ชํานาญการ ตําแหน่งประเภทวิชาชีพ (วช.)

ตามมาตรฐานท่ี ก.จ. ก.จ และ ก.อบต. กําหนด

 3,500 
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กรอบแนวคดิเรือ่งสมรรถนะ (Competencies)

สมรรถนะ (Competencies) เป็นคุณลักษณะต่างๆ 

ของบคุคลซึ่งเป็นตัวบง่ชี้ ว่าบคุคลน้ันจะ

ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างโดดเด่นในงานหน่ึงๆ

หมายเหตุ: อา้งอิงจากแนวคิดเร่ืองสมรรถนะ (Competencies) อา้งอิงจาก Dr. 

McClelland ซ่ึงตีพิมพบ์ทความสําคญัช่ือ “Testing for Competence rather than 

Intelligence” (American Psychologist 28. 1-14)  อนัถือเป็นจุดกาํเนิดของแนวคิด

Competency

ส่ว
น

เห
นือ

นํ้า
ส่ว

น
ใต

น้ํ้
า

ระดบันํ้า
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การแบ่งประเภทสมรรถนะ

• สมรรถนะหลัก  คือ สมรรถนะท่ีข้าราชการทุกประเภทและ         
ทุกระดบัตาํแหน่งจาํเป็นตอ้งมี

• สมรรถนะประจําผู้บริหาร คือ สมรรถนะท่ีตาํแหน่งประเภท
บริหารและอาํนวยการ ตอ้งมีในฐานะผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ

• สมรรถนะประจําสายงาน คือ สมรรถนะท่ีกาํหนดเฉพาะสําหรับ
ตาํแหน่งงาน/สายงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี
ยิง่ข้ึน
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การแบ่งประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ

สมรรถนะหลกั 

มี 5 สมรรถนะ

สมรรถนะประจาํผู้บริหาร 

มี  4  สมรรถนะ

สมรรถนะประจาํสายงาน

22 สมรรถนะ  (เลอืก)
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สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

1. การเป็นผู้นําในการเปล่ียนแปลง

2. ความสามารถในการเป็นผู้นํา

3. ความสามารถในการพัฒนาคน

4. การคิดเชิงกลยุทธ์

 

สมรรถนะ

หลัก

        

1. มุ่งผลสัมฤทธ์ิ

2. การยึดมั่นในความถูกต้อง

    และจริยธรรม

3. ความเข้าใจในองค์กรและ

    ระบบงาน

4. การบริการเป็นเลิศ

5. การทํางานเป็นทีม

ทุกประเภทกําหนด

อย่างน้อย 3 สมรรถนะ

  สมรรถนะ

ประจําผู้บริหาร

สมรรถนะ

ประจําสายงาน
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สมรรถนะประจําสายงาน

1. การกํากับติดตามอย่างสมํ่าเสมอ

2. การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ

3. การแก้ไขปัญหาและการดําเนินการเชิงรุก

4. การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล

5. การควบคุมและจัดการสถานการณ์

    อย่างสร้างสรรค์

6. การคิดวิเคราะห์

7. การบริหารความเส่ียง

8. การบริหารทรัพยากร

9. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย

10. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์

11. การวางแผนและการจัดการ

12. การวิเคราะห์และบูรณาการ

 

13. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

14. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชายใน

      สายอาชีพ

15. การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์

16. ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

17. ความเข้าใจพืน้ท่ีและการเมืองท้องถิ่น

18. ความคิดสร้างสรรค์

19. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

20. จิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

21. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ

22. สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น

 



ความรู้ทีจํ่าเป็นในงานของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

1. ความรูท่ี้จาํเป็นในงาน

2. ความรูเ้รื่องกฎหมาย

3. ความรูเ้รื่องเศรษฐกิจพอเพียง

4. ความรูท้ัว่ไปเรื่องชุมชน

5. ความรูเ้รื่องการจัดการความรู ้

6 .ความรูเ้รื่องการจัดทาํแผนปฏิบติัการ

    และแผนยุทธศาสตร ์

7. ความรูเ้รื่องการติดตามและประเมินผล

8. ความรูเ้รื่องระบบการจัดการองคก์ร

9. ความรูเ้รื่องการวิเคราะหผ์ลกระทบ

    ต่างๆ เชน่ ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

10. ความรูเ้รื่องการทาํงบการเงิน 

      และงบประมาณ

11. ความรูเ้รื่องระบบบริหารงานการคลัง

12. ความรูเ้รื่องการบริหารความเสี่ยง

13. ความรูเ้รื่องบญัชีและระบบบญัชี

14. ความรูเ้รื่องจัดซ้ือจัดจา้งและกฎระเบียบพสัดุ

15. ความรูเ้รื่องการบริหารทรัพยากรบคุคล

16. ความรูเ้รื่องการพฒันาบคุลากร

17. ความรูเ้รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ

18. ความรูเ้รื่องสถานการณภ์ายนอกและ

      ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมพ้ืนท่ี

19. ความรูเ้รื่องสื่อสารสาธารณะ

20. ความรูเ้รื่องการบริหารจัดการ Hardware 
Software และ Network

21. ความรูเ้รื่องบรรณารกัษ์



ทกัษะทีจํ่าเป็นในงานของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

1. ทักษะการบริหารข้อมูล

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

3. ทักษะการประสานงาน

4. ทักษะในการสืบสวน

5. ทักษะการบริหารโครงการ

6. ทักษะในการส่ือสาร การนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้

7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

9. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
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สรปุจาํนวนสมรรถนะ ความรู ทกัษะทีต่องกาํหนด
ในแตละประเภทตาํแหนงตางๆ 

                บริหารท้องถิ่น *

      1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ

      2 สมรรถนะประจําผู้บริหาร  4 สมรรถนะ

      3 สมรรถนะประจําสายงาน  อย่างน้อย  3 สมรรถนะ

      4 ความรู้ที่จําเป็นในงาน อย่างน้อย 7 ด้าน

      5 ทักษะที่จําเป็นในงาน  อย่างน้อย 4 ด้าน

               อํานวยการท้องถิ่น *

       1 สมรรถนะหลัก  5 สมรรถนะ

       2 สมรรถนะประจําผู้บริหาร 4 สมรรถนะ

       3 สมรรถนะประจําสายงาน อย่างน้อย 3 สมรรถนะ

       4 ความรู้ที่จําเป็นในงาน อย่างน้อย 7 ด้าน

       5 ทักษะที่จําเป็นในงาน อย่างน้อย 4 ด้าน

                    วิชาการ *

      1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ

      2 สมรรถนะประจําสายงาน  อย่างน้อย  3 สมรรถนะ

      3 ความรู้ทีจ่ําเป็นในงาน อย่างน้อย 5 ด้าน

      4 ทักษะที่จําเป็นในงาน  อย่างน้อย 3 ด้าน

                      ท่ัวไป *

      1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ

      2 สมรรถนะประจําสายงาน  อย่างน้อย  3 สมรรถนะ

      3 ความรู้ทีจ่ําเป็นในงาน อย่างน้อย 3 ด้าน

      4 ทักษะที่จําเป็นในงาน  อย่างน้อย 3 ด้าน



พัฒนา

ความรู้ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะ

การกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มีความเช่ือมโยง

และเก่ียวข้องกับเร่ืองต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สรรหา

เลือกสรร

แต่งต้ัง เล่ือน 

โอน ย้าย 

บรรจุกลับ

ประเมินค่างาน

และจ่าย

ค่าตอบแทน

ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน



การวางแผนทางเดินสายอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอ้งมีการพฒันาทกัษะ ความสามารถท่ีจาํเป็นตอ้ง

ใชใ้นตาํแหน่งถดัไป มากกวา่จะให้บคุคลผูน้ ั้นไปสร้างใหมเ่องในงาน

เดิม

• การวางแผนทางเดินสายอาชีพจะ
ประกอบด้วย

• การกาํหนดทางเดินก้าวหน้าในแต่

ละสายอาชีพ โดยดูท่ีวุฒิการศึกษา
เป็นสําคญั

• เกณฑแ์ละเคร่ืองมือในการคดัเลือก

บุคลากรเพ่ือให้สามารถพิจารณาจดั
วางตวับุคลากรให้เหมาะสมกบั

ตาํแหน่งงาน

• การหมุนเวียนและโอนย้ายงาน เพ่ือ
เรียนรู้งานในขอบเขตท่ีก้าวมากข้ึน

• เป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีท่ีต้องสั่งสม

ความรู้ความสามารถในตาํแหน่งใหม่

ใหม่

• การวางแผนทางเดินสายอาชีพจะ
ประกอบด้วย

• กระบวนการเดิมทั้ งหมด และเพ่ิม

• การฝึกอบรมและการพัฒนา
ศักยภาพ ในทักษะความสามารถที่

จําเป็นต้องมีในสายงาน เพ่ือช่วย

สร้างเสริมปัจจัยและคุณลักษณะ
ต่างๆ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งสามารถ

สร้างผลงานระดับยอดเยี่ยมให้กับ

องค์กรได้รวดเร็วกว่า
• เป็นหน้าที่ขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่

ต้อง       เพ่ิมความรู้ความสามารถก่อน

ก้าวไปสู่ตําแหน่งใหม่



การพฒันาขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน

ยทุธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557-2560 

ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล



กรอบหลกัสูตรฝึกอบรมและพฒันาภาคบังคบัของข้าราชการส่วนท้องถิน่

ประเภท /ระดับใหม่ หลักสูตร

บริหาร

ทอ้งถ่ิน
สูง   ผ่านการอบรมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงท่ี ก.ถ. กาํหนดหรือเทียบเทา่

 กลาง   ผ่านการอบรมหลกัสูตรนกับริหารระดบักลางท่ี ก.ถ. กาํหนดหรือเทียบเทา่

 ตน้
 การบริหารการ

เปล่ียนแปลง
  ผูน้าํยคุใหม่

 การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนและการ

บริหารงานเชิงกลยทุธ์
 

อาํนวยการ

ทอ้งถ่ิน
สูง  ผ่านการอบรมหลกัสูตรอาํนวยการระดบัสูงท่ี ก.ถ. กาํหนดหรือเทียบเทา่

 
กลาง  ผ่านการอบรมหลกัสูตรอาํนวยการระดบักลางท่ี ก.ถ. กาํหนดหรือเทียบเทา่

 
ตน้    ผูน้าํการเปล่ียนแปลง

 การพฒันาภาวะ

ผูน้าํ

 การพฒันาทรัพยากร

มนุษย์
 วิธีเชิงกลยทุธ์
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ประเภท /ระดับใหม่ หลักสูตร

วิชาการ เชี่ยวชาญ หลักสูตรประจาํสายงาน หลักสูตรความรู้ท่ีจําเป็น

  

 1. การบริหารความเส่ียง 

   (ด้านกลยุทธ์,ยุทศาสตร์และนโยบายขององคก์ร)

 2.จิตวทิยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

 1. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ

     พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว(เฉพาะด้าน)

 2. การจัดการความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบตา่งๆ เชน่ 

     ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)  ผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ฯลฯ

 ชาํนาญการพิเศษ หลักสูตรประจาํสายงาน หลักสูตรความรู้ท่ีจําเป็น

 

 1. การบริหารความเส่ียง (ดา้นปฏิบัติการ) 

 2. ทักษะการเจรจาตอ่รอง และการโน้มน้าวใจ

 1. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวและพระราชดําริของ

    พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว(เฉพาะด้าน) 

 2. การจัดการความรู้ (knowledge managemment)

 3. การจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

 4. การติดตามประเมินผล

ชาํนาญการ การทํางานแบบมุง่

ผลสัมฤทธ์ิ

คณุธรรมและจริยธรรม

ในองค์กร

การพฒันาทกัษะ

การจัดการระบบงาน การบริการประชาชน

การพฒันาตนเองและ

การทํางานเป็นทีม

 ปฏิบัติการ ปฐมนิเทศ (สายวิชาการ) ทักษะท่ีจําเป็น

    1. การบริหารโครงการ  

    2. การส่ือสารการนําเสนอ และการถา่ยทอดความรู้

    3. การเขียนรายงานและสรุปรายงาน

    4. การเขียนหนังสือราชการ
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ประเภท /ระดับใหม หลักสูตร

 ทั่วไป  อาวุโส หลักสูตรประจําสายงาน หลักสูตรความรู้ที่จําเป็น

    1. การบริหารความเส่ียง (ทั่วไป)   1. กฎหมายสําหรับผู้ปฏิบัติการ

    2. การส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ   2. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

       3. การจัดการความรู้ (knowledge managemment)

ชํานาญการ การทํางานแบบ

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ

คุณธรรมและ

จริยธรรมในองค์กร

การพัฒนาทักษะการ

จัดการระบบสายงาน การบริการประชาชน

การพัฒนาตนเองและ

การทํางานเป็นทีม

  ปฏิบัติการ ปฐมนิเทศ( สายทั่วไป ) ทักษะที่จําเป็น

    1. การบริหารข้อมลู

      2. การใช้คอมพิวเตอร์

      3. การประสานงาน

       4. การเขียนหนังสือราชการงานธุรการ และงานสารบรรณ

หมายเหตุ ให้เพิม่หลกัสูตรธรรมาภิบาลในหลกัสูตรฝึกอบรมและพฒันาภาคบงัคับของราชการสว่นทอ้งถ่ิน ในประเภทบริหารการจดัการทอ้งถ่ินและ

อาํนวยการทอ้งถ่ินทั้งระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง



นายศริวิฒัน บปุผาเจรญิ
ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานการบรหิารงานบคุคลทองถิน่ 
สาํนกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลสวนทองถิน่ 



องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาล

องค์การบริหารส่วนตาํบล
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การกาํหนดตาํแหน่งตามกรอบโครงสร้างส่วนราชการของ อบจ.

ตําแหน่ง จํานวน ระดับตําแหน่ง

ปลดั อบจ. 1 9 หรือ

10 (เฉพาะราย)

รองปลดั อบจ. 1-3 7 หรือ 8

หัวหน้าส่วนราชการระดับ

สํานัก/กอง

9/7 หรือ 8

หัวหน้าฝ่าย 6 หรือ 7
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การกาํหนดตําแหน่งตามกรอบโครงสร้างส่วนราชการของ อบจ. (แท่ง)

ตําแหน่งบริหาร ประเภท/ระดับ

ปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั บริหารท้องถิน่ ระดับสูง

รองปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั บริหารท้องถิน่ ระดับกลาง 

ไม่เกนิ 2 อตัรา
(กําหนดระดับสูงได้  ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด)

หัวหน้าส่วนราชการ ระดับสํานัก  อาํนวยการท้องถิน่ ระดบัสูง

หัวหน้าส่วนราชการ ระดับกอง อาํนวยการท้องถิน่ ระดบักลาง

หัวหน้าฝ่าย อาํนวยการท้องถิน่ ระดบัต้น



 1.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

      ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีงบประมาณที่ขอ เฉลีย่ไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณที่ขอคํานวณตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมกับค่าใช้จ่าย             

ที่เพิม่ขึ้นจากการปรับปรุงตําแหน่งและที่กาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

4

 1.2 งบประมาณเพื่อการลงทนุ
      ต้องตราข้อบัญญัติเพือ่การลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณฯ  ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีงบประมาณที่ขอ เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 20  ของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีและฉบับเพิม่เติม (ถ้าม)ี

1. ตัวชีว้ดัพืน้ฐาน

การกําหนดตําแหน่งรองปลัด/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ว 89 ลว. 18 ส.ค. 59)



2. ตัวชีว้ดัค่างาน

การกําหนดตําแหน่งรองปลัด/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ว 89 ลว. 18 ส.ค. 59)

1. ลกัษณะงาน   (100 คะแนน)

2. การบริหารงาน  การจดัการ  (150 คะแนน)

3. การส่ือสารและปฏสัิมพนัธ์     (50 คะแนน)

4. การปฏบิัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

5. ความท้าทายในการคดิหรือความคดิสร้างสรรค์ (100 คะแนน)

6. ขอบเขตผลกระทบของงาน  (100 คะแนน)

รวม   600 คะแนน















เกณฑ์การกาํหนดระดับตําแหน่ง

การกําหนดตําแหน่งรองปลัด/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ว 89 ลว. 18 ส.ค. 59)

คะแนนรวม ระดับตําแหน่ง

ต้ังแต่ ร้อยละ 60  ขึน้ไป ต้น

ต้ังแต่ ร้อยละ 70  ขึน้ไป กลาง

ต้ังแต่ ร้อยละ 80  ขึน้ไป สูง



  การขอปรับปรุงส่วนราชการ หรือจัดต้ังส่วนราชการขึน้ใหม่ 

   หากส่วนราชการเดิมที่รับผิดชอบภารกิจในเร่ืองน้ัน มีสัดส่วน    

อตัราว่างตามกรอบแผนอตัรากาํลงัมากกว่า ร้อยละ 20 ต้องดําเนินการ

แก้ไขปัญหาอัตรากําลังที่ว่าง โดยสรรหาให้มี ผู้มาปฏิบัติงานให้

เรียบร้อยเสียก่อน

13

3. อตัราว่าง

การกําหนดตําแหน่งรองปลัด/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ว 89 ลว. 18 ส.ค. 59)
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การกาํหนดตําแหน่งตามกรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

                       ขนาดเทศบาล

   ระดบัตาํแหนง

 ใหญ

 (ชัน้ 1 เดมิ)

      กลาง

      (ชัน้ 2-6 เดิม)

     เลก็

    (ชัน้ 7 เดมิ)

รายไดรวมเงนิอดุหนนุปงบประมาณที่

ผ านมา 80 ลานบาทขึน้ไป

ผาน 75%

รายไดรวมเงนิอดุหนนุปงบประมาณทีผ่ านมา 20 

ลานบาทขึน้ไป

ผาน 70%

รายไดรวมเงนิอดุหนนุ

ปงบประมาณ

ทีผ่ านมา 8 ลานบาทขึน้ไป

ปลัดทศบาล

(นกับรหิารงานเทศบาล)

9   หรอื  

10 เป นการเฉพาะแหง

8 

เฉพาะเทศบาลขนาดกลางเดมิม ีระดบั 7 ได

7* 6

รองปลดัเทศบาล

(นกับรหิารงานเทศบาล)

9 หรอื 8 หรอื 7

(จาํนวน 2- 4 คน 

ระดบั 7  มไีดไมเกนิ 1 คน)

7 หรอื 8

(จาํนวน  1-3  อตัรา)

โดยกาํหนดระดบั 8  ไม เกนิ 1 อตัรา

- -

หวัหนาสวนราชการระดบัสาํนกั

(นกับรหิารงาน ...9)

9

(ตองมรีายไดรวมเงนิอดุหนนุ           

200  ลานบาทขึน้ไป)

- -

หวัหนาสวนราชการระดบักอง 

สวนในสาํนกัหรอืเทยีบเทา

(นกับรหิารงาน ...6 - 8)

8 7 หรอื 8

กาํหนด 8  ไดตองมรีายไดรวมเงนิอดุหนนุทัว่ไป 

40 ลานบาทขึน้ไป

7 หรอื 6

หวัหนาฝาย (นกับรหิารงาน ...6 - 7) 7 หรอื 6 7 หรอื 6 -

ปลัดระดบั 8 : ตองมรีายได 20 ลานบาทขึน้ไป 

ผอ.กอง 8 : ตองมรีายไดรวมเงนิอดุหนนุ 40 ลานบาทขึน้ไป จะมรีองปลดัระดบั 8 ได เม ือ่มสีวนราชการระดบั 8
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ประเภท ปลัด รองปลัด ผอ.กอง/สํานัก ฝ่าย

สามัญ บริหารท้องถิ่น

ระดับกลาง  

บริหารท้องถิ่น ระดับต้น  

ไม่เกิน 2 อัตรา
ปรับระดับกลาง ตามเงื่อนไข

อํานวยการท้องถิ่น

ระดับต้น , กลาง 

อํานวยการท้องถิ่น

ระดับต้น

สามัญ ระดับสูง
(80 ลบ.) 

บริหารท้องถิ่น 

ระดับสูง 

บริหารท้องถิน่ ระดับกลาง 

 ไม่เกิน 2 อัตรา

อํานวยการท้องถิ่น

ระดับกลาง 

อํานวยการท้องถิ่น

ระดับต้น

พิเศษ
    (200 ลบ)

บริหารท้องถิ่น 

ระดับสูง  

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 

ไม่กิน 3 อัตรา 

(อาจกําหนดเป็นระดบัสูง 

ได้ไม่เกิน 1 อัตรา (300 ลบ))

อํานวยการท้องถิ่น

ระดับกลาง หรือระดับสูง 

ตามเง่ือนไขที่กําหนด

อํานวยการท้องถิ่น

ระดับต้น (หน.ฝ่าย) 

หรือ ระดับกลาง 

 (ผอ.ส่วน)

พิเศษ ระดับสูง
(1,000 ลบ)

บริหารท้องถิ่น 

ระดับสูง 

 

ไม่เกิน 3 อัตรา 

กําหนดบริหารท้องถ่ิน 

ระดับสูง ได้ไม่เกิน 2 อัตรา 

อํานวยการท้องถิ่น

ระดับกลาง หรือระดับสูง

ตามเง่ือนไขที่กําหนด

อํานวยการท้องถิ่น

ระดับต้น (หน.ฝ่าย)

หรือ ระดับกลาง 

(ผอ.ส่วน)

โครงสร้างส่วนราชการและระดบัตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แท่ง)



การประเมนิเพือ่ปรบัประเภทและระดบัของเทศบาล

เกณฑ
ปรมิาณงาน
100 คะแนน

เกณฑ
ประสทิธภิาพ
100 คะแนน

เกณฑ
พืน้ฐาน

เทศบาลต้องผ่าน

เกณฑ์พืน้ฐาน จงึมีสิทธิ

ประเมินเกณฑ์ปริมาณงาน 

และเกณฑ์ประสทิธภิาพ 

ตัวชีวั้ดท่ีกาํหนด

(ร้อยละ 60) + 

CORE TEAM 
(ร้อยละ 60)

เกณฑ์ผ่านเฉลี่ย

ไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 70

จดัทาํ 3 ด้านใน 6 ด้าน

เกณฑ์ผ่านเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 60
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เกณฑ์พืน้ฐาน

ประเภท
ฐานะ

เทศบาล

การตรา

งบประมาณ

รายจ่าย

ภาระ

ค่าใช้จ่าย

ด้านบุคคล

ความพร้อม

ด้านโครงสร้าง

งบเพ่ือการ

ลงทุน

สามัญ 

ระดับสูง

เมือง

ต้ังแต่ 80 ลบ. 

ขึ้นไป ตาม

เง่ือนไขท่ี

กําหนด

ในปีท่ีผ่านมา 

และในปีท่ีขอ 

มีภาระ

ค่าใช้จ่ายด้าน

บริหารงาน

บุคคลเฉล่ีย

แล้ว ไม่เกิน

ร้อยละ 35

1.  ตําแหน่ง     

สายงานผู้บริหาร     

ไม่เป็นอัตราว่าง

2.  ตําแหน่ง    

สายงานผู้ปฏิบัติ

ว่างไม่เกิน    

ร้อยละ 20 ตาม

กรอบแผน

อัตรากําลัง 3 ปี

มีงบเพื่อการ

ลงทุนใน

ปีงบประมาณ

ท่ีผ่านมา ใน

สัดส่วน   

 ไม่ต่ํากว่า    

ร้อยละ 20 

ของ

งบประมาณ

รายจ่าย

พิเศษ เมืองหรือนคร ต้ังแต่ 200 ลบ.

ขึ้นไป

พิเศษ 

ระดับสูง

นคร ต้ังแต่ 1,000 

ลบ.ขึ้นไป
17



เกณฑพืน้ฐาน

• เทศบาลมีฐานะเป็นเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ตามกฎหมายว่า

ด้วยการจัดต้ังเทศบาล
ฐานะเทศบาล

• เทศบาลตรางบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพิม่เติม (ถ้ามี) ใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรเป็นเงินเดือน 

ค่าจ้าง เงินเพิม่ท่ีเก่ียวกับเงินเดือนหรือเงินค่าจ้าง

การตรางบประมาณรายจ่าย 

• ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และในปีที่ขอมค่ีาเฉล่ีย   ไม่

เกินร้อยละ 35 โดยในปีงบประมาณที่ขอน้ันให้คํานวณตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

รวมกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงตําแหน่ง และภาระค่าใช้จ่าย ที่

รองรับผู้ดํารงตําแหน่งเดิม 

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงาน

บุคคล

• ตําแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลน้ัน ไม่เป็นอัตราว่าง และมีตําแหน่งสาย

งานผู้ปฏิบัติว่างไม่เกินร้อยละ 20 ของกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ในปีท่ีขอประเมิน

ความพร้อมด้านโครงสร้าง

อัตรากําลัง 

• เทศบาลตรารายจ่ายเพือ่การลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การงบประมาณ ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาในสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพิม่เติม (ถ้ามี)

งบเพื่อการลงทุน 
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เกณฑ์ปริมาณงาน

1
• ตัวชีว้ดัตามที ่สํานักงาน ก.ท. กาํหนด **เกณฑ์ผ่านร้อยละ  60 

2
• คะแนน CORE TEAM (LPA) เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60

เทศบาลต้ังคณะกรรมการประเมิน

กรรมการมีหน้าท่ีประเมิน 1. แล้ว ประมวลผลคะแนนตามข้อ 1 และ

ผลคะแนนมาตรฐานขั้นต่ําในการให้บริการสาธารณะคร้ังล่าสุดท่ีได้ประกาศก่อนเทศบาล

ย่ืนขอประเมิน เกณฑ์ผ่านรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
19



เกณฑ์ประสิทธิภาพ

เกณฑ์ผ่านเฉลีย่ร้อยละ 60 ขึน้ไป

1 •  ความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service Excellence)

2 • การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

3 • การเพ่ิมสมรรถนะข้าราชการ (Professional Officer)

4 • การสร้างการบริหารแบบร่วมมือ (Collaboration Management)

5 • การบริหารแบบโปร่งใส (Integrity)

6 • การปรับองค์กรสู่สังคมอาเซียน (ASEAN Society)

ผลการปฏิบัติราชการท่ีสะท้อนถึงผลการปฏิบัติราชการดีเด่น หรือผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดประโยชน์ต่อเทศบาล 

ประชาชน อันส่งผลดีในการพัฒนาเทศบาล จนปรากฏผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน

 อย่างน้อย 3 ใน 6 ด้าน
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กระบวนการประเมิน และเกณฑ์ผ่าน

เทศบาลผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน

เทศบาลต้ังคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน

ผ่านเกณฑ์ปริมาณงานส่งผลให้ ก.ท. พิจารณา

ก.ท.ต้ังคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ

ผ่านเกณฑ์แจ้ง ก.ท.จ. ให้เทศบาลปรับปรุงแผน

อัตรากําลัง 3 ปี

ประเภท

และระดับ

เกณฑ์ผ่าน 

เฉลี่ย

ปริมาณงาน + 

ประสิทธิภาพ

สามัญ ระดับสูง 75

พิเศษ 75

พิเศษ ระดับสูง 80

กรณีข้ามปีงบประมาณ จนทําให้ข้อมูล

เก่ียวกับภาระค่าใช้จ่ายไม่เป็นปัจจุบัน 

ให้ ก.ท.จ. ส่งเร่ืองคืน เพื่อปรับข้อมูลให้

เป็นปัจจุบัน
21



   แนวทางการคาํนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล

ในปีทีม่ีการปรับปรุงตําแหน่งสูงขึน้

    ปัญหา คอื ปรับปรุงระหว่างปี จะคดิภาระค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาทีเ่หลอื

หรือคดิเต็มปี 

     เพือ่แสดงถงึข้อมูลที่แท้จริงเมื่อมีการปรับปรุงตําแหน่งที่สูงขึ้น จึงให้

คาํนวณภาระค่าใช้จ่ายนั้นทั้งปี ไม่ว่าจะขอปรับปรุงตําแหน่งในเดือนใด

เนื่องจากหากได้รับความเห็นชอบ อปท. กจ็ะต้องเตรียมรับภาระค่าใช้จ่าย

นั้น ในปีต่อไปเป็นจาํนวนเต็มทั้งปี เพือ่ให้ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง  จึง

ให้คาํนวณทั้งปี ทั้งกรณทีีต้่องกาํหนดตําแหน่งรองรับคนเดิม และกรณีมีผู้

ดํารงตําแหน่งทีป่รับระดับสูงขึน้
22



              รายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอืน่
(ประกาศ ก.ถ. เร่ือง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ ลว. 25 ก.ค. 2557)
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1. เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

2. เงินตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนด

3. เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.)

4. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ 

    และลูกจ้างประจําของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

6. เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

7. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเฉพาะ

    สําหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล 

    ทันตแพทย์ ฯลฯ)

8. เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ 

    และเภสัชกรท่ีไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว



        รายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น
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9. เงินค่าเช่าบ้าน

10. เงินทําขวัญ ซ่ึงได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าท่ี

11. เงินเก่ียวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

12. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ

14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

15. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

16. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

17. บําเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีและประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าท่ี

18. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 

19. ทุนการศึกษา

20. เงินเกษียณอายุก่อนกําหนด



แนวทางการปรับเทศบาลเป็นประเภทสามัญ

เทศบาลขนาดเล็ก และขนาดกลาง 

จะปรับประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับต้น เป็น ระดับกลางได้ 

ต่อเมื่อ

ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ไม่เกิน           

ร้อยละ 35

ประกาศเป็นเทศบาล

ประเภทสามัญ โดยมี

ปลัดเทศบาล บริหารงาน

ท้องถิ่น ระดับกลาง

เกิน              

ร้อยละ 35

ประกาศเป็นเทศบาล

ประเภทสามัญ โดยมี

ปลัดเทศบาล บริหารงาน

ท้องถิ่น ระดับต้น

ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา (ร้อยละ)

ในปีงบประมาณท่ีขอ (ร้อยละ)

เฉล่ียไม่เกินร้อยละ 35

2
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การสรรหาปลดัเทศบาล ระดบักลาง

ในการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาล ซ่ึงเป็นตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึนในคร้ังแรก

น้ัน ให้ดําเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนระดับสูงข้ึน หากดําเนินการสรรหาคร้ัง

แรกแล้วไม่ได้ผู้ดํารงตําแหน่งด้วยเหตุใดก็ตาม หรือเม่ือได้ผู้ดํารงตําแหน่งแล้วต่อมา

ตําแหน่งว่าง ให้เทศบาลดําเนินการสรรหาด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงท่ีเห็นสมควรภายใต้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลท่ีว่าด้วยการน้ันต่อไปได้

กรณีผู้ดํารงตําแหน่งเดิมไม่มีคุณสมบัติคัดเลือก หรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง

ตําแหน่งท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่น้ัน ให้เทศบาลโดยความเห็นชอบ ก.ท.จ. ย้ายผู้น้ันไปดํารง

ตําแหน่งท่ีผู้น้ันไปดํารงตําแหน่งท่ีผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง หากไม่มีตําแหน่งว่าง ก็ให้กําหนดตําแหน่งรองรับเฉพาะรายในสายงานเดิม

เป็นการช่ัวคราว เม่ือตําแหน่งน้ันว่างให้ยุบ ท้ังน้ี ให้มอบหมายงานให้ผู้น้ันปฏิบัติตาม

ความเหมาะสมต่อไป 26



การกําหนด/การปรับปรุงตําแหน่ง 

สายงานผู้บริหารของเทศบาล

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ว 77  ลว. 22  ก.ค. 59)
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กาํหนดตําแหน่งรองปลดั ระดับกลาง

หรือปรับปรุงตําแหน่งรองปลดั ระดับต้น เป็นระดับกลาง

            1. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและในปีงบประมาณ

ท่ีขอมีค่าเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 35

   2. ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.ท. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การกําหนด

ขนาดเทศบาลและการกําหนดระดับตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553    

ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2553

   3. ให้ประเมินค่างานด้านปริมาณงานและคุณภาพงาน จากคําส่ังท่ีปลัดมอบหมายงาน      

ให้รองปลัด เลขท่ีตําแหน่งน้ันรับผิดชอบกรองงานส่วนราชการระดับกลาง อย่างน้อย           

1 ส่วนราชการ

          
  การประเมินค่างาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 74  ลงวันท่ี        

22 เมษายน 2552 เร่ือง การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งรองปลัดเทศบาลให้มีระดับท่ีสูงข้ึน

จากระดับ 8 เป็นระดับ 9
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กําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกลาง

หรือปรับปรุงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับต้น เป็นระดับกลาง

          
  1. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมาและใน

ปีงบประมาณที่ขอมค่ีาเฉลีย่ไม่เกนิร้อยละ 35

  2. ผ่านการประเมนิค่างาน  ดาํเนนิการดงันี้

        2.1 ตามประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกําหนด

ขนาดเทศบาลและการกาํหนดระดบัตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2553 ลงวนัที่ 12 พฤษภาคม 2553 และ

        2.2 ตามหนงัสือสํานกังาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 141 ลงวนัที่ 21 กันยายน 2550 

และ

        2.3 ตามหนงัสือสํานกังาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ ว 142 ลงวนัที่ 21 กนัยายน 2550 

เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น “สํานกั” หรือ “กอง” 



 

การคาํนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ว 77  ลว. 22  ก.ค. 59)
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ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

1. รายการเงินเดือน ค่าจ้าง ให้คาํนวณตามกรอบ

    แผนอตัรากาํลงั 3 ปี ของปีที่ผ่านมา

2. รายการประโยชน์ตอบแทนอืน่ ให้คาํนวณ

    ตามที่จ่ายจริง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

    รายจ่ายประจําปีที่ผ่านมา
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ปีงบประมาณท่ีขอ

1. รายการเงินเดือน ค่าจ้างให้คาํนวณตามกรอบ

    แผนอตัรากาํลงั 3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้

    จากการปรับปรุงตําแหน่งและที่รองรับผู้ดํารง

    ตําแหน่งเดิม

2. รายการประโยชน์ตอบแทนอืน่ ให้คาํนวณตาม

    รายการที่ตรา ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    ประจําปีที่ขอ

 

การคาํนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ว 77  ลว. 22  ก.ค. 59)

     



ตัวอย่างวธีิคาํนวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕

ปีงบประมาณทีผ่่านมา

     แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี 2558 มีกรอบอัตรากําลัง  20 อัตรา มีภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง 

จํานวน 8,000,000 บาท อัตราว่าง 5 อัตรา จ่ายจริงจํานวน 7,500,000 บาท ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนต้ังไว้

จํานวน 4,000,000 บาท จ่ายจริงจํานวน 3,000,000 บาท รายการภาระค่าใช้จ่าย  สามารถคํานวณได้ดังน้ี  

             - เงินเดือน/ค่าจ้าง ตามกรอบแผนอัตรากําลังปี 2558 จํานวน 8,000,000 บาท

             - ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีจ่ายจริงปี 2558 จํานวน 3,000,000 บาท

                รวมท้ังส้ิน  (8 ล้าน + 3 ล้าน)  11,000,000 บาท

    คิดเป็นร้อยละของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และฉบับเพ่ิมเติม ประจําปี 2558 

        ซ่ึงตราไว้ท้ังส้ิน จํานวน 40,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

 11 ล้านบาท  x  100  =   27.50

40 ล้านบาท



ตัวอย่างวธีิคาํนวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕

ปีงบประมาณทีข่อ

     แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี 2559 มีกรอบอัตรากําลัง 20 อัตรา ภาระค่าใช้จ่ายด้าน

เงินเดือน ค่าจ้าง รวมกับภาระค่าใช้จ่ายท่ีได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงตําแหน่ง เป็น

ค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน จํานวน 8,200,000 บาท ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

จํานวน 4,000,000 บาท สามารถคํานวณได้ดังน้ี

      - เงินเดือน/ค่าจ้าง ตามกรอบแผนอัตรากําลังปี 2559 รวมกับภาระค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการปรับปรุงตําแหน่ง จํานวน 8,200,000 บาท

      - ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติปี 2559  จํานวน 4,000,000 บาท

รวมท้ังส้ิน  (8.2 ล้าน + 4 ล้าน)  12,200,000 บาท

      คิดเป็นร้อยละของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และฉบับเพ่ิมเติม ประจําปี 2559     

ซ่ึงตราไว้ท้ังส้ิน จํานวน 41,000,000 บาท  คดิเป็นร้อยละ 29.76

        สรุปภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีท่ีผ่านมาและปีท่ีขอปรับปรุงตําแหน่ง

   เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 28.63 (27.50 + 29.76 หาร 2)
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กาํหนดตําแหน่งรองปลดั ระดับสูง

หรือปรับปรุงตําแหน่งรองปลดั ระดับกลาง เป็นระดับสูง

          
     1. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณท่ีผ่านมา

และ ในปีงบประมาณท่ีขอมีค่าเฉลีย่ไม่เกนิร้อยละ 35

     2. ผ่านการประเมินค่างาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/

ว 74  ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2552 เร่ือง การปรับปรุงการกาํหนดตําแหน่ง               

รองปลดัเทศบาลให้มีระดบัท่ีสูงขึน้จากระดบั 8 เป็น ระดบั 9

     3. ให้ ก.ท.จ. ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างด้านอัตรากําลัง 

กล่าวคอื ตําแหน่งปลดัเทศบาล หรือตาํแหน่งรองปลดัเทศบาล ตําแหน่งใด

ตําแหน่งหนึ่งจะต้องไม่เป็นตําแหน่งว่าง          



การขอกําหนดส่วนราชการ  ระดับกอง /สํานัก 

      ให้ถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้

     1.  ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 141 

 ลงวันที่ 21 กนัยายน 2550 และ

     2. หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ ว 142 

ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เ ร่ือง หลักเกณฑ์การจัดต้ังหรือ

ปรับปรุงส่วนราชการเป็น “สํานัก” หรือ “กอง” และ

     3. หนังสือส่ังการที่เกีย่วข้องโดยอนุโลม



การปรับประเภทและระดับของเทศบาล

เป็นสามัญระดับสูง /ประเภทพิเศษ /ประเภทพิเศษระดับสูง

          กาํหนดให้ดําเนินการประเมินตัวชีว้ดั จาํนวน 3 เกณฑ์ คอื 

        1. เกณฑ์พืน้ฐาน 

        2. เกณฑ์ปริมาณงาน 

        3. เกณฑ์ประสิทธิภาพ 

       การประเมินเกณฑ์ปริมาณงาน ให้นําตัวช้ีวัดตามประกาศ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับหลักเกณฑ์การกําหนดขนาดเทศบาลและการกําหนดระดับตําแหน่งผู้บริหารของ

เทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2552  ข้อ 6  และ

        ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 30 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

ซ่ึงกําหนดคําอธิบายความหมายและเจตนารมณ์ของการกําหนดตัวช้ีวัดแต่ละรายการไว้
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การกาํหนดตาํแหน่งตามกรอบโครงสรา้งสว่นราชการของ อบต.

ปลัดระดับ 8 : รายได้ 20 ล้านบาทข้ึนไป 

ผอ.กอง 8 :ต้องมีรายได้ 40 ล้านบาทข้ึนไป /มีรองปลัดระดับ 8 ได้ เม่ือมีส่วนราชการระดับ 8

                           ขนาด

ระดับตําแหน่ง
ใหญ่ กลาง เลก็

ปลัด อบต. 8 8 กรณีพิเศษ 

หรือ 7
(ป. 7 = 6  ล้าน)

7 กรณี

พิเศษ 

หรือ 6

รองปลัด อบต. 8 หรือ 7

(กําหนดระดับ 8 ได้ต่อเมื่อมีการกําหนดส่วนราชการ

ระดับกองเป็นระดับ 8)

7 หรือ 6 ไม่มี

หัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกองหรือส่วน

หรือเทียบเท่า 

8 หรือ 7 7 หรือ 6 6
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การกําหนดตําแหนงตามกรอบโครงสรางสวนราชการของ อบต. (ใหม)

                   ขนาด อบต.

ระดับตําแหน่ง
ใหญ่ กลาง เล็ก

ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบล

บริหารท้องถิน่

ระดับกลาง

บริหาร

ท้องถิ่น 

ระดับกลาง

บริหาร

ท้องถิ่น 

ระดับต้น

บริหารท้องถิน่ 

ระดับต้น

รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบล

บริหารท้องถิน่ ระดับต้น
(กําหนดบริหารระดบักลางได้ 

ตามเงือ่นไขที่กําหนด)

บริหารท้องถิน่

ระดับต้น
ไม่มี

ผู้อํานวยการกอง

หรือเทียบเท่า

อํานวยการ

ท้องถิ่น 

ระดับกลาง
(ตามเงือ่นไข

ที่กําหนด)

อํานวยการ

ท้องถิ่น ระดับ

ต้น

อํานวยการท้องถิน่

ระดับต้น

อํานวยการ

ท้องถิ่น 

ระดับต้น

หัวหน้าฝ่าย อํานวยการท้องถิน่

ระดับต้น

อํานวยการท้องถิน่

ระดับต้น 

(ส่วนราชการละไม่เกิน 2 อัตรา)

ไม่มี



การกําหนด/การปรับปรุงตําแหน่ง 

สายงานผู้บริหารขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ว 110  ลว. 21  ก.ย. 59)



     ก.อบต คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือ 29 กรกฎาคม 2559

1. ปลัด อบต. ระดับกลาง

2. รองปลัด อบต. ระดับกลาง หรือระดับต้น

3. ผู้อํานวยการกอง ระดับกลาง หรือระดับต้น

4. หัวหน้าฝ่าย

40

กาํหนดเง่ือนไขพืน้ฐานสําหรับการกาํหนดตําแหน่งหรือ

ปรับปรุงตําแหน่ง



เง่ือนไขพืน้ฐาน  

 1. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่่านมาและในปีงบประมาณทีข่อ มีค่าเฉลีย่ไม่เกนิ

     ร้อยละ 35  โดยปีงบประมาณทีข่อคาํนวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั 3 ปี  

     รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้จาการปรับปรุงตําแหน่งและทีก่าํหนดรองรับ

     ผู้ดํารงตําแหน่งเดิม

 2. งบประมาณเพือ่การลงทุน

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพื่อการลงทุนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธีิการงบประมาณ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20     

ของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีและฉบับเพิม่เติม (ถ้าม)ี





      ตัวช้ีวัดการปรับปรุงตําแหน่ง /กําหนดตําแหน่ง 

ประเภทบริหารท้องถ่ิน

   ปลดั อบต. ระดับกลาง  ถอืปฏบิัติตาม 

    1. ประกาศ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์

การกาํหนดระดับตําแหน่งปลดั อบต. กรณพีเิศษ ลงวนัที ่31 สิงหาคม 2555 

(ว 142 ลว. 31 ส.ค. 55)  และ

    2. หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 151 ลงวนัที ่11 ตุลาคม 2555  

(ค่าคะแนน Core Team ให้ใช้ค่าคะแนน LPA แทน)  
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      ตัวช้ีวัดการปรับปรุงตําแหน่ง /กําหนดตําแหน่ง 

ประเภทบริหารท้องถ่ิน

   

    รองปลดั อบต. ระดับกลาง หรือระดับต้น  ถอืปฏบิัติตาม 

    1. ประกาศ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการกาํหนดระดับตําแหน่ง

ผู้บริหารใน อบต. ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง  ลงวนัที ่1 มีนาคม 2550

    2. หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 88 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2558     

        2.1 ต้องมีคําส่ังมอบหมายงานให้รองปลัด รับผิดชอบกรองงานส่วน

ราชการอย่างน้อย 1 ส่วนราชการ อย่างชัดเจน  และ

        2.2 วเิคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพงานว่า เหมาะสมถึงขนาดกําหนด

ตําแหน่งรองปลดั ได้

44



     ตัวช้ีวัดการปรับปรุงตําแหน่ง /กาํหนดตําแหน่ง 

ประเภทบริหารท้องถ่ิน

 การกาํหนด/ปรับปรุงตําแหน่ง รองปลดั อบต. ระดับกลาง 
มีเงื่อนไขเพิม่เติม 2 เงื่อนไข  คอื

   1. ต้องมีรายได้ไม่รวมเงินอดุหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาที่นํามา

ตรงเป็นข้อบัญญัติ ต้ังแต่ 40 ล้านบาทขึน้ไป  และ

   2. ต้องมีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า ซ่ึงดํารง

ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถ่ิน ระดับกลาง อย่างน้อย 1 ส่วน

ราชการ ขึน้ไป
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      ตัวช้ีวัดการปรับปรุงตําแหน่ง /กําหนดตําแหน่ง 

    ประเภทอาํนวยการท้องถ่ิน

3. ตัวชีวั้ดการปรับปรุงตาํแหน่ง /กาํหนดตาํแหน่ง 

ประเภทอาํนวยการท้องถิ่น

   

   ผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า ระดับกลาง ใน อบต.ขนาดใหญ่
ถือปฏิบัติตาม

   ประกาศ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหน่ง

ผู้บริหารใน อบต.ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ลงวนัที ่1 มีนาคม 2550 คอื
 

    1. วิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพงาน ว่าเหมาะสมถึงขนาดกําหนด

ตําแหน่ง ผอ.กอง หรือเทยีบเท่า  ระดับกลาง ได้ 

   2. มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาที่นํามาตราเป็น

ข้อบัญญตัิ ตั้งแต่ 40 ล้านบาท ขึน้ไป



      

      ตัวช้ีวัดการปรับปรุงตําแหน่ง /กําหนดตําแหน่ง 

    ประเภทอาํนวยการท้องถ่ิน

          การกําหนดตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  ถือปฏิบัติตาม

  หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 160  ลงวนัที ่26 ตุลาคม 2555  คอื
 

    1. ให้เสนอปริมาณงานและคุณภาพงาน เพือ่ขอกาํหนดตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย

ตามโครงสร้างระดับกอง ตามความเหมาะสมและประหยัด

   2. ส่วนราชการระดับกองใน อบต.ขนาดกลาง กําหนดฝ่ายได้ไม่เกิน 2 ฝ่าย 

สําหรับขนาดใหญ่ กาํหนดได้ตามความเหมาะสม

   3. ช่ือฝ่ายทีก่าํหนดให้ถอืปฏบิัติตามหนังสือ ว 154 ลงวันที่  8 พฤศจิกายน 

2545  กรณ ีกาํหนดช่ือแตกต่างให้เสนอ ก.อบต. พจิารณาก่อน



นายศิรวิฒัน บปุผาเจรญิ
ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานการบริหารงานบคุคลทองถิน่ 

สาํนกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลสวนทองถิน่ 



แนวทางการสรรหาตําแหนง

สายงานผูบริหารท่ีวาง

สวนมาตรฐานท่ัวไปการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน



หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ

• หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 55 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2559 เร่ือง  แนวทางการสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารที่วาง

• หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 75 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
2559   เร่ือง การสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารที่วางดวยวิธีการรับ

โอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน 

• หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 76 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
2559  เร่ือง แนวทางการกําหนดคาคะแนนการไดรับเงินเดือนกรณีการ
คัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

• หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 93 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
2559 เร่ือง  แนวทางการสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารที่วาง





ประกาศหลักเกณฑ ก.ท.จ.

ขอ 139 ในกรณีที่เทศบาลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาวางลง หรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม       
ใหเทศบาลรายงานตําแหนงวางนั้นใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีตําแหนงวางและใหเทศบาล
ดําเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางภายใน 60 วัน 

นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 
               ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูบ ริหารและสายงานผูบ ริหารสถานศึกษาที่ว างตามวรรคหนึ่ ง         
ใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังตอไปนี้



ประกาศหลักเกณฑ ก.ท.จ.

1.
• รับโอนพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงท่ีวางจากเทศบาลอื่น

หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น ท่ีอยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและ
ระดับเดียวกัน 

2.
• สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงข้ึนแทนตําแหนงท่ีวาง

ตามขอ 76 หรือขอ 93 แลวแตกรณี 

3.

• คัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอืน่ซึง่
ดํารงตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหารท่ีจะรับโอน โดยมี
หนังสือรับรองจาก สวนราชการตนสังกัด และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับ
ตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้นตามขอ 171 ท้ังนี้ ตองเปดโอกาสให
พนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงท่ีวางจากเทศบาลอื่นท่ีอยูใน
สายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน เขารับการคัดเลือกดวย 

4.
• (4) รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรอืคณะกรรมการ

กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แลวแตกรณี เพือ่ขอใชบัญชีในตําแหนง
ประเภทและระดบัเดียวกันโดยไมตองเรียงตามลําดบัท่ี...



สาระสําคัญหนังสือเวียน

    ก.ท. ในการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน ๒๕๕9 
มีมติกําหนดเง่ือนไขการสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารท่ีวาง 

ไดแก ตําแหนงปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ 
หัวหนาฝาย โดยกําหนดใหเทศบาลกอนดําเนินการประกาศรับสมัคร

คัดเลือกและสอบคัดเลือก ใหเทศบาลตรวจสอบภาระคาใชจายดาน

การบริหารงานบคุคลตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคล สวนทองถ่ิน พ .ศ. 2542 ปที่ผานมาและ          

ปปจจุบันเฉล่ียไมเกินรอยละ 35  โดยมีแนวทางดังน้ี

หนังสือสํานกังาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 55 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2559 
เรื่อง  แนวทางการสรรหาตําแหนงสายงานผูบรหิารท่ีวาง



สาระสําคัญหนังสือเวียน (ตอ)

กรณีภาระค าใชจ ายตามขอ  1    
ไมเกินรอยละ 35 ใหดําเนินการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการวาดวย

การคัดเลือกและสอบคัดเลือก

กรณีภาระคาใชจายตามขอ 1 เกินรอยละ 35    

ใหชะลอการสรรหา แลวรายงาน ก.ท.จ. พรอม
มาตรการปรับลด หรือควบคุมภาระคาใชจายดาน

การบริหารงานบุคคลใหชัดเจน ท้ังน้ี เทศบาลจะ

ดําเนินการสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารได ก็
ตอเมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาเหตุผลความจําเปนและ

แจงใหเทศบาลดําเนินการสรรหาตอไปไดเทาน้ัน

 เม่ือจะดําเนินการสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารท่ีวางใหเทศบาลตรวจสอบภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ปท่ีผานมาและปปจจุบันเฉลี่ยไมเกินรอยละ 

35 โดยใชแนวทางการคํานวณตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 

0809.2/ว23 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 



หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 93 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 
เร่ือง  แนวทางการสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารที่วาง

    ก.ท. ในการประชุมคร้ังที ่6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถนุายน 2559 
ไดมีมติใหแจงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดงันี้  
        การสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารนั้น หมายถึง วิธีที่การสรรหาตาม

ขอ 20 แหงประกาศ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน 

การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2550 ฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ไดแก การโอน การรับโอน 
การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น และการคัดเลือก
เพื่อรับโอน มิไดหมายถึงการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกเทานั้น



หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 93 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 
เร่ือง  แนวทางการสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารที่วาง

         มาตรการการชะลอการสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารที่วางตาม
หนังสือที่อางถึงไดคํานึงถึงผลกระทบในภาพรวมที่อาจเกิดขึ้นดวยแลว 
โดยกําหนดให ก.ท.จ. ไดพิจารณาเหตุผลความจําเปน  และการปรับลด
หรือควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหชดัเจน ทั้งนี้ 
เทศบาลจะดําเนินการสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารได กต็อเมื่อ ก.ท.จ. 

พิจารณาเหตุผลความจําเปน และแจงใหเทศบาลดําเนนิการสรรหาตอไป
ไดเทานั้น



หนังสือสํานักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 75 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
เร่ือง การสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารท่ีวางดวยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน 

ก.ท. ในการประชุมคร้ังท่ี 6/๒๕๕9 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน ๒๕๕9 มีมติใหขยายความและ
กําหนดแนวทางการพิจารณาวิธีดําเนินการในระหวางท่ียังมิไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับการคัดเลือก การโอน ในระบบจําแนกตําแหนงใหม (ระบบแทง) 

1. การรับโอน
ในขณะน้ี ยังไมรวมถึงการสมัครใจโอนลดตําแหนงและ
ระดับท่ีต่ํากวาเดิม จนกวาจะมีการแกไขประกาศให

ครอบคลุมถึงกรณีดังกลาวเสียกอน 

1. สมัครใจโอนลด

ตําแหนงและระดับ

ใหดําเนินการดวยวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน 
โดยคําวาพนักงานสวนทองถ่ินประเภทอื่น น้ัน 

ใหหมายความรวมถึงพนักงานเทศบาล

ตางสังกัดดวย



หนังสือสํานักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 75 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
เร่ือง การสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารท่ีวางดวยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน 

• เชน ปลัดเทศบาล ระดบักลาง  โอนลดไปดํารงตําแหนง
รองปลดัเทศบาล ระดบักลาง 

หากยังคงดํารงตําแหนง

ในสายงานและระดับเดิม

• เชน ปลัดเทศบาล ระดบักลาง  โอนลดไปดํารงตําแหนง
รองปลดัเทศบาล ระดบักลาง และประสงคโอนมาดํารง
ตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับกลาง

หากมีความประสงคขอโอนไปดํารง
ตํ า แ หน ง แล ะ ร ะ ดั บ เ ดิ มก็ อ า จ
ดําเนินการดวยวิธีการรับโอน โดยมิ
ตองดําเนินการคั ดเลือกเพื่อเลื่อน
ระดับสูงข้ึนอีกแตอยางใด

• เชน ปลัดเทศบาล ระดบักลาง  โอนลดไปดํารง
ตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับตน แลวมีความประสงค
ขอโอนไปดาํรงตําแหนงปลดัเทศบาล ระดับกลาง

แตหากไปดํารงตาํแหนงในสายงานและ
ระดบัท่ีต่าํกวาเดิมแลว จะตอง

ดําเนนิการดวยวิธกีารคัดเลอืกเพือ่เลือ่น
ระดบัสูงข้ึนเทานั้น 

ผูท่ีสมัครใจโอนลดตําแหนงและดําเนินการอยางถูกตอง



     ตามแนวทางท่ี ก.ท. กําหนดในคร้ังน้ี ไมรวมถึงพนักงานสวนตําบล 

พนักงานเมืองพัทยา ท่ีสมัครใจขอโอนลดตําแหนงและระดับมาดํารงตําแหนง 

ในสังกัดเทศบาล เชน รองปลัดเทศบาล ระดับกลาง ซ่ึงเดิมดํารงตําแหนง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง 

     หากมีความประสงคจะดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับกลาง ให

ดําเนินการดวยวิธีคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น เน่ืองจากไมเคยผาน          

การประเมินหรือการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลระดับกลาง    

มากอน

หนังสือสํานักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 75 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  (ตอ)
เร่ือง การสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารท่ีวางดวยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน 



หนังสือสํานักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 76 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  

เร่ือง แนวทางการกําหนดคาคะแนนการไดรับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดํารง

ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

ก.ท. ในการประชุมคร้ังท่ี 6/๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน ๒๕๕9 มีมติเห็นวา 

   1. เมื่อเขาสูระบบแทง ก.ท. ไดมีมติวา หากมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับเร่ืองใด

ไมแลวเสร็จหรือยังไมใชบังคับ ใหนําหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานท่ัวไปฉบับเดิม และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาใชบังคับแกขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่นไปพลางกอน โดยหลักเกณฑการเลื่อนระดับสูงขึ้นใน

ระบบเดิม กําหนดใหคาคะแนนการไดรับเงินเดือนมีคะแนนสูงสุด 20 คะแนน 

และคะแนนตํ่าสุด 12.40 คะแนน และแบงชวงการพิจารณาใหคะแนน

เงินเดือนจํานวน 20 ขั้น ดังน้ัน การกําหนดคาคะแนนจึงใหเปนไปตาม

แนวทางเดิม



หนังสือสํานักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 76 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  

เร่ือง แนวทางการกําหนดคาคะแนนการไดรับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดํารง

ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน (ตอ)

  2. เมื่อบัญชีเงินเดือนในระบบแทงมีจํานวนขั้นว่ิงในบัญชีเงินเดือนมากกวา

ระบบซีประกอบกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นมีเงื่อนไขวา ผูน้ันจะตอง

ไดรับอัตราเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของบัญชีเงินเดือนในระดับท่ีจะสมัคร

คัดเลือก กลาวคือ ผู ท่ีดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน ระดับกลาง จะ

คัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงข้ึน ในตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน ระดับสูง จะตองมี
อัตราเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของเงินเดือนประเภทบริหารทองถ่ิน ระดับสูง

ดังน้ัน การคิดคาคะแนนข้ันต่ําของการได รับเงินเดือนตําแหนงประเภทบริหาร

ทองถ่ิน ระดับกลาง ท่ีสมัครคัดเลือกบริหารทองถ่ิน ระดับสูง จึงใหเร่ิมคาคะแนน 

ข้ันต่ํา 12.40 ท่ีอัตราเงินเดือน 26,100 บาท แลวนับข้ึนไปจํานวน 20 ข้ัน เปน

คาคะแนนสูงสุด ซึ่งตรงกับอัตราเงินเดือน 52,370 บาท ดังน้ัน ผูท่ีไดรับเงินเดือน
ตั้งแต 52,370 บาทข้ึนไป จะไดรับคะแนนการไดรับเงินเดือน จํานวน 20 คะแนน



บัญชีเงินเดือน
ประเภทบริหาร
ทองถิ่นระดับสูง

25,770

บัญชีเงินเดือน
ประเภทบริหาร

ทองถิ่นระดับกลาง

26,100

25,530

เกณฑคาคะแนนขั้นตํ่า

อัตรา คะแนน

 26,100 12.40

การคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง
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