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องค์ความรู้การเข้าสู่ระบบแท่งและระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
การก าหนดต าแหน่งมีการจัดประเภทต าแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันซึ่งเดิมมีการ

ก าหนดประเภทต าแหน่งออกเป็น3 ประเภทได้แก่ 
1) ต าแหน่งประเภทบริหารระดับกลางและระดับสูง
2) ต าแหน่งประเภทวิชาการวิชาชีพเฉพาะและ
3) ต าแหน่งประเภททั่วไป
โดยมีมาตรฐานกลางในการก าหนดระดับต าแหน่งเพียงหนึ่งเดียวซึ่งเรียกกันง่ายๆว่า  .ซี. คือการมี 

Common Level ที่ก าหนดร่วมกันไว้เป็น 11 ระดับในขณะที่ร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้จะยกเลิก .ซี. หรือ 
Common Levelและจัดท ามาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งแยกตามลักษณะของประเภทต าแหน่งทั้งนี้ พ.ร.บ.
ฉบับใหม่มีการก าหนดประเภทต าแหน่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ประเภททั่วไปประเภทวิชาการประเภท
อ านวยการท้องถิ่นและประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระบบจ าแนกต าแหน่งปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง (Broadband) เหมือนข้าราชการพลเรือน
แต่ปรับปรุงหรือเพ่ิมระดับเฉพาะของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างระดับช้ันงานมี 4 ประเภทดังนี้ 

ล าดับที่ ประเภท เกณฑ์ ระดับ เกณฑ์ 
1 ทั่วไป ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

สนับสนุนงานบริการงาน
ปฏิบัติการของหน่วยงาน
ต่างๆในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่ งบรรจุจากผู้ จบ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปฏิบัติงาน เป็นงานในระดับแรกเข้าที่มีวุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรีโดยหน้าที่รับผิดชอบหลัก
จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจ าวัน
เบื้องต้นภายใต้การควบคุมดูแลและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

ช านาญงาน เป็นงานระดับปฏิบัติงานที่ได้สั่งสมความรู้
ความช านาญจากการปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย๖ปีโดยหน้าที่รับผิดชอบ
หลักจะเป็นการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการ
หรือขั้นตอนที่มีความหลากหลายภายใต้การ
ก ากับดูแลในระดับหนึ่ง 

อาวุโส เ ป็ น ง า น ร ะดั บ ช า น า ญ ง า น ที่ ไ ด้ สั่ ง ส ม
ประสบการณ์ความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานานกว่า๖ปีโดย
หน้าที่รับผิดชอบหลักจะเกี่ยวข้องกับ 
๑)การปฏิบัติงานภายใต้ระบบหรือมาตรฐานที่

การตรวจสอบข้อมูลการจัดข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง 
(ระบบแท่ง) 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ซึ่งอาจมี
ความหลากหลายต้องอาศัยการประยุกต์จาก
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา 
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ล าดับที่ ประเภท เกณฑ์ ระดับ เกณฑ์ 
อาวุโส (ต่อ) ๒)การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานประจ าวัน

ของผู้ใต้บังคับบัญชาในกลุ่มงานหรือโครงการ
ขนาดเล็กที่มีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไม่ซับซอ้นมากนักเป็นงานในระดับแรกเข้าที่มี
วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีโดยหน้าที่
รับผิดชอบหลักจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ประจ าวันเบื้องต้นภายใต้การควบคุมดูแลและ
วิธีการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

2 วิชาการ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จปริญญาทาง
วิชาการตามที่ก.ถ.
ก าหนดให้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของต าแหน่งนั้น 

ปฏิบัติการ เป็นงานในระดับแรกเข้าที่มีวุฒิการศึกษา
อย่ างต่ า ในระดับปริญญาตรี โ ดยหน้ าที่
รับผิดชอบจะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นหรือการศึกษา
วิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมายนอกจากนั้น
ผู้ปฏิบัติงานยังต้องสามารถวางแผนและ
ปรับปรุงคุณภาพของงานที่ตนรับผิดชอบ
รวมถึงสามารถให้ค าแนะน าหรือให้บริการใน
ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน/ประชาชนที่
เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 

ช านาญการ เป็นงานระดับปฏิบัติ การที่ ได้ รับปฏิบั ติ
ราชการหรือสั่งสมความรู้ความช านาญมาแล้ว
เป็นระยะเวลาอย่ า งน้อย๖ปี โดยหน้าที่
รับผิดชอบจะเป็นการศึกษาวิเคราะห์สรุป
ข้อมูลหรือเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวมถึงต้องสามารถบริหารจัดการโครงการ
ทางวิชาการที่มีขนาดเล็กได้นอกจากนั้น
ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถวางแผนและริเริ่ม
ปรับปรุ งคุณภาพของการปฏิบัติ งานใน
หน่วยงานที่สังกัดรวมทั้งสามารถประสานงาน
หรื อถ่ า ยทอดความรู้ เ ทค โน โลยี ให้ กั บ
หน่วยงานภายในภายนอกและประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



/ ช านาญการพิเศษ 
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ล าดับที่ ประเภท เกณฑ์ ระดับ เกณฑ์ 
ช านาญการพิเศษ เป็นงานระดับช านาญการที่ได้ปฏิบัติราชการ

หรือสั่งสมประสบการณ์และความรู้ 
ความช านาญเป็นพิเศษมาเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย๔ปีในงานที่เกี่ยวข้องโดยหน้าที่หลักที่
รับผิดชอบจะเป็นการท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือปฏิบัติงานวิชาการที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนสูงนอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานต้อง
สามารถเป็นผู้น าในการวางแผนประยุกต์ใช้
ความรู้ใหม่ๆเข้ากับวิธีการปฏิบัติที่มีอยู่เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุ ง ให้หน่ วยงานบรรลุ
เป้าหมายและภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดรวมถึงต้องสามารถประสานงานและ
ก ากับดูแลโครงการทางวิชาการหรือถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี ใหม่ๆที่ซับซ้อนให้กับ
หน่วยงานภายในภายนอกและประชาชนได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

เชี่ยวชาญ เป็นงานระดับช านาญการพิเศษที่ได้ปฏิบัติ
ราชการหรือสั่งสมประสบการณ์และความรู้
ความเชี่ยวชาญมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
๔ปี ในงานที่ เ กี่ ยวข้อ ง โดยหน้ าที่ หลั กที่
รบัผิดชอบเพ่ือ 
๑ )เป็นการให้ค าปรึกษาเชิ ง เทคนิคและ
ค าปรึกษาแนะน าเชิงมหภาคแก่ข้าราชการใน
ระดับต่ ากว่า 
หรือเป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
วงกว้างหรือ 
๒)เป็นผู้น าในการพัฒนาองค์ความรู้และก ากับ
ดูแลโครงการทางวิชาการขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ประเทศไทยหรือ 
๓) ควบคุมดูแลคุณภาพและมาตรฐานของ
งานในส่วนราชการที่สั งกัดรวมถึงคิดค้น
วางแผนและพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติและส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศชาติและประชาชนอย่างมี



นัยส าคัญ 
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ล าดับที่ ประเภท เกณฑ์ ระดับ เกณฑ์ 
3 อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ต า แ ห น่ ง หั ว ห น้ า
หน่วยงานระดับฝ่ายกอง
ส านักหรือต าแหน่งอ่ืนที่
มีระดับเทียบเท่าตามที่
ก.ถ. ก าหนด 

ต้น เป็นงานอ านวยการหน่วยงานระดับฝ่ายหรือ
ระดับกองที่มีขนาดเล็กตามที่ก.ถ. ก าหนด 
โดยหน้าที่รับผิดชอบจะเป็นการควบคุมดูแล
พัฒนาตัดสินใจตลอดจนให้ค าแนะน าและ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้สามารถท างานได้ 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมถึงงานจะต้อง
วางแผนและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาขั้ นตอนระบบวิ ธี การปฏิบัติ ง าน
ตลอดจนกฎเกณฑ์มาตรการมาตรฐานของ
ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ เ พ่ื อ ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถบรรลุภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กลาง เป็นงานอ านวยการหน่วยงานระดับกองที่มี
ขนาดกลางและใหญ่ตามที่ก.ถ.ก าหนดโดย
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสั่งสมประสบการณ์ในการ
บริ ห า ร จั ดก า รม าแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า ๔ปี
นอกจากนั้นงานยังมีหน้าที่ควบคุมดูแล
พัฒนาตัดสินใจตลอดจนให้ค าแนะน าและ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใน
หน่วยงานระดับกองที่รับผิดชอบให้สามารถ
ท างานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมถึง
งานจะต้องวางแผนและด าเนินการปรับปรุง
แก้ ไขและพัฒนาขั้ นตอนระบบวิ ธี ก า ร
ปฏิบัติงานตลอดจนกฎเกณฑ์มาตรฐานของ
หน่วยงานระดับกองที่ รับผิดชอบเพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถบรรลุภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

/ ระดับสูง 



 

 

 

-5- 

ล าดับที่ ประเภท เกณฑ์ ระดับ เกณฑ์ 
   สูง เป็นงานอ านวยหน่วยงานระดับส านักหรือ

หน่วยงานอ่ืนๆตามที่ก .ถ. ก าหนดโดย
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสั่งสมประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการมาแล้ ว ไม่น้อยกว่ า ๑๐ปี
นอกจากนั้นงานยังมีหน้าที่ควบคุมดูแล
พัฒนาตัดสินใจตลอดจนให้ค าแนะน าและ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใน
หน่วยงานระดับส านักที่รับผิดชอบให้สามารถ
งานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมถึงงาน
จะต้องวางแผนและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาขั้นตอนระบบวิธีการปฏิบัติงาน
ตลอดจนกฎเกณฑ์มาตรการมาตรฐานของ
หน่วยงานระดับส านักที่รับผิดชอบเพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถบรรลุภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4 บริหาร
ท้องถิ่น 

ต าแหน่งปลัดและรอง
ปลัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท้ังอบจ. 
เทศบาลและอบต. หรือ
ต าแหน่ ง อ่ืนที่ มี ระดับ
เที ยบ เท่ า ต ามที่ ก .ถ . 
ก าหนด 

ต้น เป็นงานรองปลัดหรือปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กตามที่ก.ถ. ก าหนด 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักครอบคลุม
งานดังต่อไปนี้ 
๑)ช่วยหรือบังคับบัญชาและรับผิดชอบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ตกลงไว้
เพ่อให้เป็นเอกภาพสอดคล้องกับนโยบาย
และเป้าหมายของรัฐบาลสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น 
๒) ช่วยหรือก ากับดูแลอ านวยการพัฒนา
บ ารุ งขวัญก าลั ง ใจและให้ค าแนะน าแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเพ่ือ
ผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุภารกิจหลัก
แล ะวั ต ถุ ป ร ะส งค์ ที่ ก า หนด ไ ว้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ล าดับที่ ประเภท เกณฑ์ ระดับ เกณฑ์ 
   กลาง เป็นงานรองปลัดหรือปลัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตาท่ีก.ถ. ก าหนด 
โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องสั่งสมประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการมาแล้วไม่น้อยกว่า๔ปี
นอกจากนั้นงานยังมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก
ครอบคลุมงานดังต่อไปนี้ 
๑)บังคับบัญชาและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผน
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ตกลงไว้เพ่ือให้
เป็นเอกภาพสอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายของรัฐบาลสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น 
๒) บริหารการจัดท าแผนงบประมาณและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) ก ากับดูแลอ านวยการพัฒนาบ ารุงขวัญ
ก าลังใจและให้ค าแนะน าข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบเพ่ือผลักดันให้องค์กร
สามารถบรรลุภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๔ )วางแผนกลยุทธ์ แนวทางการ พัฒนา
ระบบงานแนวทางการปรับกลไกวิธีบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
ตลอดจน แนว ทา ง ป รั บ ป รุ ง กฎ เ กณ ฑ์
มาตรการมาตรฐานในเรื่องต่างๆเพ่ือบริหาร
ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความต้องาการของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 

 

/ ระดับสูง
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ล าดับที่ ประเภท เกณฑ์ ระดับ เกณฑ์ 
   สูง เป็นงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนที่ซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลายของ
ภารกิจสูงมากตามที่ก.ถ. ก าหนดโดยผู้ปฏิบัติ
จะต้องสั่งสมประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการในประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น
ระดบักลางมาแล้วไม่น้อยกว่า๔ปีนอกจากนั้น
งานยังมีหน้ารับผิดชอบหลักครอบคลุมงาน
ดังต่อไปนี้ 
๑) บังคับบัญชาและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผน
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ตกลงไว้เพ่ือให้
เป็นเอกภาพสอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายของรัฐบาลสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น  
๒) บริหารจัดท าแผนงบประมาณและติดตาม
ประเมินผลการด า เนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) ก ากับดูแลอ านวยการพัฒนาบ ารุงขวัญ
ก าลังใจและให้ค าแนะน าแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบเพ่ือผลักดันให้องค์กร
สามารถบรรลุภารกิจหลักและวัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๔) วางแผนกลยุทธ์แนวทางการพัฒนา
ระบบงานแนวทางการปรับกลไกวิธีบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารจัดการที่ ดี
ต ล อดจน แนว ทา ง ป รั บ ป รุ ง กฎ เ กณ ฑ์
มาตรการมาตรฐานในเรื่องต่างๆเพ่ือบริหาร
ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

/ การจัดคน… 
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การจัดคนลงสู่ระบบแท่งจากระบบซี (เดิม) เป็นประเภทต าแหน่ง(ระบบแท่ง) ดังนี้ 
 

ประเภท ระดับ ต าแหน่งจากระบบซี (เดิม) ตัวอย่าง เช่น 
ทัว่ไป ปฏิบัติงาน ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๑–๔ 

ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ๑หรือระดับ๒ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

สำยงำนพนักงำน
ธุรกำรหรือสำยงำน
นำยช่ำงโยธำฯลฯ 

ช ำนำญงำน 
 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๕–๖ 
ของสำยงำนที่เริ่มตันจำกระดับ๑หรือระดับ๒ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

อำวุโส 
 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๗–๘ 
ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ๑หรือระดับ๒ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

วิชาการ ปฏิบัติการ ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๓–๕ 
ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ๓หรือ๔ 
หรือเทียบได้ไม่ต ำกว่ำนี้ 

นักวิชำกำรเกษตร 
นักทรัพยำกรบุคคล 
นำยแพทย์ 
วิศวกรฯลฯ ช านาญการ ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๖–๗ 

ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ๓หรือระดับ๔ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

ช านาญการ
พิเศษ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๘ 
ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ๓และระดับ๔ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

เชี่ยวชาญ ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๙ 
ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ๓และระดับ๔ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

ต้น ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๖–๗ 
ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ๖ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

นักบริหำรงำนทั่วไป 
นักบริหำรงำนโยธำ
ฯลฯ 

กลาง ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๘ 
ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ๖ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับกลำง 

สูง ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๙ 
ของสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ๖ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับกลำง 

 

/ บริหารท้องถิ่น 
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ประเภท ระดับ ต าแหน่งจากระบบซี (เดิม) ตัวอย่าง เช่น 
บริหารท้องถิ่น ต้น ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๓–๗ 

ของสำยงำนนักบริหำรงำนท้องถิ่น 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

ปลัด อปท.  
(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น) 

กลาง ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๘ 
ของสำยงำนนักบริหำรงำนท้องถิ่น 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

สูง ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ๙ระดับ 10 
ของสำยงำนนักบริหำรงำนท้องถิ่น 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

รูปแบบมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่มาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่จะเขียนตามสายงานที่ได้มีการยุบ
หรือเพ่ิมสายงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยจะก าหนดรูปแบบมาตรฐานเพ่ือจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่
โดยใช้วิธี Role Profiling เป็น๓ส่วนซึ่งจะคล้ายคลึงกับของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการกทม. คือ 

1. หน้าที่รับผิดชอบ (Key Accountabilities) เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงานนั้นๆจะต้องบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในด้านใดบ้างจึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของงานประจ าต าแหน่งอันเป็นการสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน/องค์กรโดยครบถ้วน 

2. กรอบคุณวุฒิ (Knowledge and Experiences)เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงานนั้นต้องมีคุณสมบัติ
เชิงวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในระดับใดที่จ าเป็นและเพียงพอแก่การปฏิบัติงานประจ าต าแหน่งให้สัมฤทธิ์
ผลไม่ต่ าหรือสูงเกินความจ าเป็นของระดับงานในต าแหน่ง 

3. กรอบความรู้ทักษะและสมรรถนะ (Skills and Competencies) เป็นการก าหนดว่าต าแหน่ง 
ต่างๆต้องการความรู้ทักษะและสมรรถนะแบบใดที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลงานที่ดีโดยแต่ละส่วนจะมี
รูปแบบดังนี้ 

ก) หน้าที่รับผิดชอบหลักเน้นการเขียนสรุปงานและขอบเขตความรับผิดชอบที่จ าเป็นในงานตามภารกิจ
ปัจจุบัน(ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากบแบบรรยายลักษณะงานที่ได้ท าการวิเคราะห์งานและของผู้แทนงาน) 
และหน้าที่เหมาะสมครอบคลุมและมีความชัดเจนของแต่ละต าแหน่งที่อิงทิศทางในอนาคตของข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการเขียนแต่ละหน้าที่รับผิดชอบหลักจะต้องชัด เจนว่างานท าอะไรเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ใด 

ข) กรอบคุณวุฒิของแต่ละสายงานเนื่องจากในปัจจุบันแนวโน้มของวุฒิการศึกษาก าลังเปลี่ยนจาก
คุณวุฒิที่เฉพาะเจาะจงไปสู่คุณวุฒิที่เปิดกว้างมาขึ้นโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการสั่งสมความรู้ความ
เชี่ยวชาญในงานเป็นหลักโดยในแต่ละสายงานจะมีกระบวนการในการพิจารณาคือ 

- สายงานนั้นเป็นสายงานปิดที่ต้องการเฉพาะผู้มีวุฒิการศึกษาในสายอาชีพนั้นเท่านั้นเช่นนายแพทย์
ทันตแพทย์หรือไป 

-สายงานนั้นสามารถเปิดรับผู้มีวุฒิการศึกษาในระดับต่ าที่ระดับใดเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

/ -การก าหนด… 
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-การก าหนดสายงานเปิดนั้นมีผลต่อการวางแผนทางเดินก้าวหน้าหรือการแต่งตั้งโอนย้ายมากน้อย
เพียงใดนอกจากวุฒิการศึกษาในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งยังมีการก าหนดความรู่ที่จ าเป็นในสายอาชีพโดยเน้น
ให้เกิดการสั่งสมความรู้ที่เพ่ิมสูงขึ้นในระดับชั้นงานที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกันมีการเสนอความรู้ด้านกฎหมายและ
ความรู้ในเหตุการณ์และสถานการณ์ภายนอกเพ่ิมเติมขึ้นเพ่ือให้สามารถสนับสนุนงานต่างๆของข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในอนาคตนอกจากนั้นประสบการณ์ที่จ าเป็นในงานจะเสนอให้อิงกับจ านวนปีโดยจะต้องไม่
มากกว่าที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเดิมอย่างไรก็ดีหากระบบบริหารผลงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค) กรอบความรู้ทักษะและสมรรถนะเน้นการก าหนดโดยระบุกว้างๆดังนี้ 
       - ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
       - ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งและ 
       -สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ระบบค่าตอบแทนปรับระบบค่าตอบแทนจากโครงสร้างอัตราเงินเดือนแบบบัญชีเดียวเป็นโครงสร้าง
อัตราเงินเดือนหลายบัญชีตามแต่ละประเภทต าแหน่ง 

การขึ้นเงินเดือนยังคงให้ใช้กระบวนการขึ้นเงินเดือนตามระบบข้ันแบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
โดยจะต้องมกีารจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือนส าหรับใช้ในกระบวนการข้ึนเงินเดือนเป็นการเฉพาะ 

หลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งและระดับยึดหลัก๕ประการได้แก่ 
ก) หลักผลงานต่อเนื่องเสนอให้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ือรับการเลื่อนต าแหน่งดังนี้ 
- ผลการประเมินเป้าหมายเชิงผลสัมฤทธิ์ (KPIs) อย่างน้อยในระดับดี – ดีมากติดต่อกันเป็นเวลา 

๒ปีในงานปัจจุบัน 
- มีผลงานโดนเด่นเป็นที่ประจักษ์ในงานที่รับผิดชอบ 
ข) หลักประสบการณ์เสนอให้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ือรับการเลื่อนต าแหน่งดังนี้ 
- มีประสบการณ์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
- มีเงินเดือนถึงก่ึงกลางแท่งเงินเดือนในระดับเดิม 
- มีประสบการณ์หลากหลายพื้นที่/สายงาน/ลักษณะงานส าหรับงานอ านวยการและบริหาร 
ค) หลักปริมาณงานและค่าของงานเสนอให้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ือรับการเลื่อน

ต าแหน่งดังนี้ 
- มีงานที่จะมอบหมายให้ยากท้าทายหรือมีขอบเขตท่ีมากข้ึน 
ง) หลักความรู้ทักษะและสมรรถนะเสนอให้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ือรับการเลื่อน

ต าแหน่งดังนี้ 
- ผ่านการสอบความรู้/ทักษะ(หากม)ี 
- ผ่านการประเมินสมรรถนะณระดับเป้าหมาย 
- ผ่านการประเมินศักยภาพในอนาคตหรือ 
- ผ่านการประเมินวิสัยทัศน์(ในกรณีงานอ านวยการหรือบริหาร) 
จ) หลักการพัฒนาเสนอให้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ือรับการเลื่อนต าแหน่งดังนี้ 
- ผ่านการฝึกอบรมที่ต้องการในต าแหน่งงานเป้าหมายและสอบผ่านการประเมินหลังฝึกอบรม 
 
 

/ หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์ในการย้ายเปลี่ยนกลุ่มประเภทต าแหน่ง(ย้ายข้ามแท่ง) 

กรณีที๑่การเปลี่ยนกลุ่มประเภทท่ัวไปสู่ประเภทวิชาการ 
เกณฑ์การย้ายกลุ่มหากมีต าแหน่งในประเภทวิชาการว่างลงบุคลากรในประเภททั่วไปสามารถ

ปรับเปลี่ยน/ย้ายประเภทต าแหน่งได้ด้วยเงื่อนไขการประเมินบุคคลดังนี้ 
- มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- มีระดับความรู้ทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นในงานของต าแหน่งเป้าหมาย 
- มีประสบการณ์ในงานที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งเป้าหมาย 
- มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและดีเด่นมาตลอด 
- หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่งใหม่และต าแหน่งเดิมควรมีลักษณะเนื้องานใกล้เคียงกัน 
- ผู้ปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะหรือประสบการณ ์

กรณีการย้ายข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภททั่วไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการในระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งและให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

1. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 
- ผู้นั้นต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งระดับปฏิบัติการต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งและต้องถึงล าดับที่ที่

สอบแข่งขนได้โดยบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกเว้นแต่ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับ
ช านาญงานขึ้นไปไม่ต้องรอจนถึงล าดับที่ที่ผู้นั้นจะได้รับการบรรจุทั้งนี้บัญชีสอบแข่งขันได้นั้นก .ถ. อาจเป็น
ผู้ด าเนินการสอบหรือก.ถ. มอบหมายให้ก.จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแทนก็ได้แต่ต้องเป็นแนวข้อสอบที่เป็น
มาตรฐานกลางจากก.ถ. หรือ 

- ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีได้รับทุนรัฐบาลไทยหรือทุนรัฐบาลต่างประเทศทุนองค์การระหว่าง
ประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหรือเป็นผู้ได้รับวุฒิที่ก .ถ.ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการ 

2. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 
- ผู้นั้นต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน

ของต าแหน่งทั้งสองเก่ียวข้องและคล้ายคลึงกันและผู้ด ารงต าแหน่งได้สั่งสมความช านาญงาน 
- ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุพิจารณาถึงความรู้ความสามารถความประพฤติประวัติการรับราชการโดย

ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรรวมทั้งลักษณะของงานและเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ 

กรณีที๒่การเปลี่ยนกลุ่มประเภทท่ัวไปสู่ประเภทอ านวยการ 
เกณฑ์การย้ายกลุ่มหากมีต าแหน่งในประเภทอ านวยการว่างลงบุคลากรในประเภททั่วไปสามารถ

ปรับเปลี่ยน/ย้ายประเภทต าแหน่งได้ด้วยเงื่อนไขการประเมินบุคคลดังนี้ 
- เป็นต าแหน่งอาวุโสไม่น้อยกว่า๗ปีและมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
-มีประสบการณ์ในงานบริหารและควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งประเภทอ านวยการเป้าหมายอย่าง

น้อยไม่ต่ ากว่า๓ปี 
- มีระดับความรู้ทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นในงานของต าแหน่งเป้าหมายตามที่ก าหนด 
- มีการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างน้อย๓พ้ืนที/่สายงาน/ลักษณะงานอย่างน้อยที่ละ๒ปี 
- มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและดีเด่นมาตลอด 

 

/ - หน้าที่ความ… 
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- หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่งใหม่และต าแหน่งเดิมควรมีลักษณะเนื้องานใกล้เคียงกัน
ผู้ปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ 

กรณีการย้ายข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภททั่วไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการในระดับต้นและกลางจะท าได้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งและให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อเสนอเรื่องการเข้าสู่ระดับอ านวยการที่ผ่านมา 

กรณีที๓่การเปลี่ยนกลุ่มประเภทวิชาการและประเภทอ านวยการ 
เกณฑ์การย้ายกลุ่มหากมีต าแหน่งว่างลงบุคลากรทั้ง๒ประเภทสามารถโอนย้ายกันได้โดยมีเงื่อนไขการ

ประเมินบุคคลดังนี ้
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งเป้าหมาย 
- มีระดับความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงานของต าแหน่งเป้าหมายที่ก าหนด 
- มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและดีเด่นมาตลอด 
- มีการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างน้อย๓พ้ืนที/่สายงาน/ลักษณะงานอย่างน้อยที่ละ๒ปี 
- หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่งใหม่และต าแหน่งเดิมควรมีลักษณะเนื้องานใกล้เคียงกัน

ผู้ปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ 

กรณีการย้ายข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภทวิชาการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการในระดับต้นกลางและสูงจะท าได้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งและให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อเสนอเรื่องการเข้าสู่ระดับอ านวยการ 

กรณีที๔่การเปลี่ยนกลุ่มระหว่างประเภทวิชาการและประเภทบริหารจัดการ 
เกณฑ์การย้ายกลุ่มหากมีต าแหน่งว่างลงบุคลากรทั้ง๒ประเภทสามารถโอนย้ายกันได้โดยมีเงื่อนไขการ

ประเมินบุคคลดังนี ้
- มีระดับความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงานของต าแหน่งเป้าหมายรวมถึงมีประสบการณ์ 

ในงานที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งเป้าหมาย 
- ผ่านการประเมินศักยภาพในอนาคตหรือการประเมินวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการกลาง 
- มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและดีเด่นมาตลอด 
- มีการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างน้อย๓พ้ืนที/่สายงาน/ลักษณะงานอย่างน้อยที่ละ๒ปี 
- หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่งใหม่และต าแหน่งเดิมควรมีลักษณะเนื้องานใกล้เคียงกัน

ผู้ปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ 

กรณีการย้ายข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภทวิชาการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารจัดการในระดับต้นกลางและสูงจะท าได้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
จะแต่งตั้งและให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อเสนอเรื่องการเข้าสู่ระดับบริหารจัดการ 

กรณีที๕่การเปลี่ยนกลุ่มระหว่างประเภทอ านวยการและประเภทบริหารจัดการ 
เกณฑ์การย้ายกลุ่มหากมีต าแหน่งว่างลงบุคลากรทั้ง๒ประเภทสามารถโอนย้ายกันได้โดยมีเงื่อนไขการ

ประเมินบุคคลดังนี ้
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งเป้าหมาย 
- มีระดับความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงานของต าแหน่งเป้าหมายรวมถึงประสบการณ์ในงานที่

เกี่ยวข้องกับต าแหน่งเป้าหมาย 
 

/ - ผ่านการประเมิน… 
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- ผ่านการประเมินศักยภาพในอนาคตหรือการประเมินวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการกลางมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีและดีเด่นมาตลอด 

กรณีการย้ายข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารจัดการใน
ระดับต้นกลางและสูงจะท าได้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งและให้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อเสนอเรื่องการเข้าสู่ระดับบริหารจัดการ 

แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลการจัดข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง 
     (ระบบแท่ง)ควรศึกษาข้อระเบียบ / กฎหมาย / หนังสือสั่งการที่ควรรู้ประกอบด้วย 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 40 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558

เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3. หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5 / ว 52

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 
4. หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5 / ว 58

ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท า
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

5. หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5 / ว 135
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 

วิธีด าเนินการจัดข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง(ระบบแท่ง) ดังนี้ 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลร่องฟอง ตามที่ได้รับ

การซักซ้อมจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ การด าเนินงานจัดบุคลากรจากระบบซีเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง
(ระบบแท่ง) และ ตามหนังสือสั่งการ (หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5 /    
ว 52ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558) ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

     1.1 มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ประกอบด้วย 

ประเภท ระดับ ระดับซี (เดิม) 
บริหารท้องถิ่น ต้น สายงานนักบริหาร ต าแหน่ง ปลัด/รองปลัด อยู่ในระดับ 6 - 7 

กลาง สายงานนักบริหาร ต าแหน่ง ปลัด/รองปลัด อยู่ในระดับ 8 
สูง สายงานนักบริหาร ต าแหน่ง ปลัด/รองปลัด อยู่ในระดับ 9 - 10 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น สายงานนักบริหาร (ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) อยู่ในระดับ 6 - 7 
กลาง สายงานนักบริหาร (ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) อยู่ในระดับ 8 
สูง สายงานนักบริหาร (ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) อยู่ในระดับ 9 

วิชาการ ปฏิบัติการ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 อยู่ในระดับ 3 - 5 
ช านาญการ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 อยู่ในระดับ 6 - 7 
ช านาญการพิเศษ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 อยู่ในระดับ 8 
เชี่ยวชาญ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 อยู่ในระดับ 9 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 อยู่ในระดับ 1 - 4 
ช านาญงาน สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 อยู่ในระดับ 5 - 6 
อาวุโส สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 ระดับ 7 
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 1.2 การก าหนดรหัสเลขที่ต าแหน่ง ดังนี้ 

(ก) รหัสเลขที่ต าแหน่งล าดับที่ 1 – 2 คือ รหัสจังหวัด 
- รหัส 40 คือ จังหวัดแพร่ 40 

(ข) รหัสเลขที่ต าแหน่งล าดับที่ 3 คือ รหัสประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รหัส 1 คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- รหัส 2 คือ เทศบาล 
- รหัส 3 คือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
- รหัส 4 คือ เมืองพัทยา และ อปท. รูปแบบพิเศษอ่ืน 

(ค) รหัสเลขที่ต าแหน่งล าดับที่ 4 – 5 คือ รหัสส านัก/กอง (ส่วนราชการ) เช่น 
- รหัส 00 คือ ปลัด/รองปลัด 
- รหัส 01 คือ ส านักปลัด เป็นต้น 

(ง) รหัสเลขต าแหน่งล าดับที่ 6 คือ ประเภท 
- รหัส 1 คือ บริหารท้องถิ่น 
- รหัส 2 คือ อ านวยการท้องถิ่น 
- รหัส 3 คือ วิชาการ 
- รหัส 4 คือ ทั่วไป 

(จ) รหัสเลขต าแหน่งล าดับที่ 7 คือ รหัสกลุ่มงาน 
- กลุ่ม 1 คือ กลุ่มบริหาร อ านวยการ ธุรการ งานสถิติ และงานนิติการ 
- กลุ่ม 2 คือ กลุ่มการคลัง การเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ 
- กลุ่ม 3 คือ กลุ่มประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและต่างประเทศ 
- กลุ่ม 4 คอื กลุ่มเกษตรกรรม 
- กลุ่ม 5 คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
- กลุ่ม 6 คือ กลุ่มสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่ม 7 คือ กลุ่มวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ 
- กลุ่ม 8 คือ กลุ่มการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา สังคม และการพัฒนาชุมชน 

(ฉ) รหัสต าแหน่งล าดับที่ 8 – 9 คือ รหัสสายงาน (ถูกก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้แล้ว) 
(ช) รหัสต าแหน่งล าดับที่ 10 – 12 คือ รหัสล าดับที่ในสายงาน เช่น 

- คนที่ 1 ในสายงานเดียวกัน รหัส 001 
- คนที่ 2 ในสายงานเดียวกัน รหัส 002 เป็นต้น 

สรุป : รหัสต าแหน่ง คือ  กก-ข-คค-งจฉฉ-ชชช เช่น ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ 
 รหสัต าแหน่ง คือ 40 – 2 – 00 – 1101 – 001 เป็นต้น 

     1.3 ตรวจชื่อสายงาน/ชื่อต าแหน่งในสายงาน/ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน/ประเภท/ระดับ คือ 
(ก) ต้องเป็นชื่อที่ก าหนดตามบัญชีปรับปรุงสายงานจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband)  

(ข) ชื่อต าแหน่งที่เปลี่ยนไปจากระบบซี เช่น 
ระบบ ซี แท่ง 

ชื่อต าแหน่ง บุคลากร นักทรัพยากรบุคคล 
(ค) ชื่อต าแหน่งที่ถูกยุบรวมจากระบบซี เช่น 

ระบบ ซี แท่ง 
ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง 

เจ้าหน้าที่การคลัง 
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2. จัดท าร่างค าสั่งการให้พนักงานส่วนต าบลเข้าสู่ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งในระบบแท่ง

เพื่อขออนุมัติรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
3. หลังจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ได้ เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

พนักงานส่ วนต าบล ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 งานบริหารงานบุคคลได้ด าเนินออกคําสั�งที่ 1
9/2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง แต่งตั�งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระบบแท่ง โดยมีผลตั
ง้แต่  วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา 

4. รายงานการออกค าสั่งให้ทางส านักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ทราบ
5. แจ้งเวียนค าสั่ง ฯ การเข้าสู่ระบบแท่งให้กับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลร่องฟอง

รับทราบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
6. บันทึกการแก้ไขในทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบลให้เป็นปัจจุบันต่อไป

/  ระยะเา. ระยะเวลาในการด าเนนิการ 

ล าดับที่ กระบวนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ (วัน) หมายเหตุ 
1 ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานส่วนต าบลใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลร่องฟอง เพื่อเข้าสู่
การด ารงประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 

2 ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสม 2 จัดท าร่างค าสั่งการให้พนักงานส่วนต าบลเข้าสู่

ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งในระบบแท่ง 
เพ่ือขออนุมัติรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่  

20  
(รอรอบระยะเวลาการเข้า

ประชุมคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดแพร่) 

3 ออกค าสั่งที่ 19/2559 ลงวนัที่ 14 มกราคม 
2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งในระบบแท่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2559 เป็นต้นมา 

1 

4 รายงานการออกค าสั่งให้ทางส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ทราบ 

1 

5 แจ้งเวียนค าสั่ง ฯ การเข้าสู่ระบบแท่งให้กับส่วน
ราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลร่องฟอง 
รับทราบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

1 

6 บันทึกการแก้ไขในทะเบียนประวัติพนักงานส่วน
ต าบลให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

3 

รวมทั้งสิ้น (ประมาณ) 28 





 
 
 
 

 




