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เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่



ค าน า 
 
การจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าบล     

บ้านแหวน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง 
โยกย้าย และการสับเปลี่ยน หมุนเวียนต าแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะท าให้บุคลากรเกิดความ
มั่นใจในระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนา
ตนเองไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพ่ือเป็นการดึงดูด จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป ซึ่งในการจัดท าแผนเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับนี้เป็นการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเข้าสู่
ระบบจ าแนกต าแหน่งในระบบแท่ง ซึ่งจะเข้าสู่ระบบในวันที่1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาแล้ว 
  ดังนั้น การจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าจะเป็นเสมือนเส้นทางการเดินทางของต าแหน่ง
แต่ละต าแหน่งของพนักงานเทศบาลหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

 งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

  
ส่วนที่ 1 
การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน       

1.1 ต าแหน่งประเภททั่วไป 
1.2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
1.3 ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
1.4 ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างประเภท        
1.1 ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
1.2 ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

ภาพการวางแผนทางเดินสายอาชีพ          
ส่วนที่ 2 
 ทะเบียนแผนความก้าวหน้าสายอาชีพพนักงานเทศบาล(แยกรายบุคคล)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   ส่วนที่ 1 
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การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 
 

การเปลี่ยนแปลงจาก  “ระบบซี” เป็น “ระบบแท่ง” ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  แม้จะยึด
หลักการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากลเหมือนกันแต่มีรายละเอียดการแบ่งระดับชั้นงานไม่เหมือนกับ
ระบบแท่งของข้าราชการพลเรือน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการปรับแต่งระบบให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ อาจสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
 ระดับต าแหน่งในบางประเภท  (แท่ง) มีความแตกต่างกัน  เนื่องจากลักษณะงานที่

แตกต่าง เช่น ต าแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น  มี 3 ระดับ ในขณะที่ต าแหน่ง
ระดับอานวยการของข้าราชการพลเรือนมี  2 ระดับ เนื่องจากมีความแตกต่างกันใน
บริบทของงานและหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  อย่างไรก็ดีภายใต้ระบบแท่ง  ข้าราชการพลเรือนและข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นสามารถโอนย้ายกันได้ผ่านระบบการประเมินค่างาน 

 รายละเอียดแนวทางการบริหารงานบุคคล มีความแตกต่างกัน โดยเน้นตอบสนอง
ความต้องการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ และเหมาะสมกับสภาพการ
บริหารงานของท้องถิ่น เช่น 

o โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนยังคงเป็นแบบ  
“ขั้น” เพ่ือให้สอดรับกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการประเมิน
และลดความผกผันของผลการประเมินในรูปแบบใหม่ที่ข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นอาจยังไม่คุ้นเคยมากนัก 

o มีการสร้างโอกาสทางก้าวหน้าในวิชาชีพที่มากข้ึนกว่าระบบเดิม      
แม้จะก าหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นมากขึ้น  และระยะเวลาที่เป็น
มาตรฐานมากขึ้น  เพ่ือท าให้มั่นใจว่าความก้าวหน้าที่เพิ่มสูงขึ้นจะมา
พร้อมกับศักยภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นมืออาชีพ  และ
สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากข้ึน 
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                                                                              เอกสารประชาสมัพนัธ์งานการเจา้หนา้ท่ี 

 

    การเปลี่ยนแปลงในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
  การปรับใช้ระบบจ าแนกต าแหน่งแบบระบบแท่ง ท าให้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับประเภทและระดับต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 

1. การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน 

1.1 ต าแหน่งประเภททั่วไป 

 มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามการประชุมครั้งที่ 8/2558 ดังรูปต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์เดมิ หลักเกณฑ์ใหม ่

1. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับจะ
ค านึงถึงผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ทักษะ ประสบการณ์ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

ระดับ 5 

ระดับ 4 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

ระดับ 1 

2 ปี 

2 ปี + 6 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

ระดับ 7 

ระดับ 6 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

ระดับ 3 

2 ปี + 10 ปี 

2 ปี  

2 ปี + 6 ปี 

2 ปี 

ระดับ 2 

2 ปี 

ระดับอาวุโส 

6 ปี + สมรรถนะ 

ระดับช านาญงาน 

ระดับปฏิบัติงาน 

6 ปี  ปวช. 

+5 ปี ปวท. 

+4 ปี ปวส. 

+ สมรรถนะ 
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1.2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

  มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ตามการประชุมครั้งที่ 8/2558  ดังรูปต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์เดมิ หลักเกณฑ์ใหม ่

1. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับจะ
ค านึงถึงผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ทักษะ ประสบการณ์ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 

ระดับ 9 

ระดับ 8 

ระดับ 6 

ระดับ 7 

ระดับ 5 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี + 6ปี 

ระดับ 4 

2 ปี 

ระดับ 3 

2 ปี 

ระดับเชี่ยวชาญ 

2 ปี + สมรรถนะ 

ระดับช านาญการพิเศษ 

ระดับปฏิบัติการ 

4 ปี  + สมรรถนะ 

ระดับช านาญการ 

 +6 ปี ตรี 

+4 ปี โท 

+2 ปี เอก 

+ สมรรถนะ 

ระดับ 9 

ระดับ 8 

ระดับ 6 

ระดับ 7 

ระดับ 5 

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี 

2 ปี + 6 ปี 

ระดับ 4 

2 ปี 
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1.3 ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

  มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ตามการประชุมครั้งที่ 8/2558 ดังรูปต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์เดมิ หลักเกณฑ์ใหม ่

1. สายงานนักบริหารงานที่เริ่มต้นจากระดับ 
6 (ยกเว้นรองปลัด/ปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ งใหม่
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จาก 2 ปี 
เป็น 4 ปี เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เดิม
และสอดคล้องกับระยะเวลาการเลื่อนระดับของ
ประเภทบริหารท้องถิ่น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลักเกณฑ์เดิมก าหนดให้ ผอ.กอง/ผอ.ส่วน 
ระดับ 8 ต้องด ารงต าแหน่ง 4 ปี ถึงจะมีสิทธิเลื่อน
ระดับเป็น ผอ.ส านัก ระดับ 9 ได้  
 ทั้งนี้  หากปรับแก้ไขระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งใหม่นี้จะท าให้ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น ถึงระดับสูง รวม
แล้วใช้ระยะเวลาที่เร็วกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่ต้องด ารง
ต าแหน่งทั้งสิ้น 10 ปี  
 แนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับจะ
ค านึงถึงผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ทักษะ ประสบการณ์ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

ผอ.ส านัก 9 

4 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

ผอ.กอง/ผอ.ส่วน 8 

ผอ.กอง 7 

หน.ฝ่าย 7 

หน.กอง/หน.ฝ่าย 6 

ระดับสูง 

4 ปี + การคัดเลือก 

ระดับกลาง 

4 ปี  หรือ  

3 ปี โท +  

การคัดเลือก ระดับต้น 
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1.4 ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

  มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ตามการประชุมครั้งที่ 8/2558 ดังรูปต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์เดมิ หลักเกณฑ์ใหม ่

1. สายงานนักบริหารท้องถิ่นที่เริ่มจากระดับ 
6 (ปลัด/รองปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อพิจารณากรณีผู้บรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง
รองปลัด/ปลัด ระดับ 6 ถึงต าแหน่งปลัดระดับ 9 
ตามหลักเกณฑ์เดิมต้องใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี 
ทั้งนี้ เมื่อเป็นระบบแท่งใช้เวลา 8 ปี ซึ่งลดเวลาลงได้ 
 แนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับจะ
ค านึงถึงผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ทักษะ ประสบการณ์ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 

 จากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด จะเห็นว่ามีการลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับของต าแหน่งงานในแต่ละ
ประเภท ท าให้การวางแผนความก้าวหน้าในทางเดินสายอาชีพเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมากขึ้น โดยจะ
มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เข้มข้นมากขึ้น ตามแนวทางของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระบบแท่ง 

 
 
 
 

ระดับสูง 

4 ปี + สมรรถนะ 

ระดับกลาง 

4 ปี  +  

3 ปี โท +  

สมรรถนะ ระดับต้น 

ปลัด 10 

1 ปี 

2 ปี 

8 ปี 
ปลัด 9 

ปลัด 8 

รองปลัด 8 

ปลัด 7 

รองปลัด 7 

รองปลัด/ปลัด 6 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

รองปลัด 9 
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                                                                              เอกสารประชาสมัพนัธ์งานการเจา้หนา้ท่ี 

 

  การการเลื่อนและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่ต่างประเภทเลื่อนและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่ต่างประเภท  
1. ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจุบันในการเข้าสู่ต าแหน่ง ประเภท
วิชาการจากประเภททั่วไป ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         สายนักบริหาร 
 
 
 
 
 

สายเริ่มต้น ระดับ 1 
 
 
 
 

สายเริ่มต้น ระดับ 1 

 

  เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง การแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ
ระดับช านาญงาน เลื่อนไปประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดใหม่ ดังรูปต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 

ระดับ 4 

ระดับ 3 

ระดับ 2 

ระดับ 1 

2 ป ี

2 + 6 ป ี

2 ปี 

2 ป ี

จพง. 6ว 

จพง. 5 

จพง. 4 

จพง. 3 

จพง. 2 

2 ป ี

2 + 6 ป ี

2 ปี + งด. 8,740 

2 ปี 

บุคลากร 7ว 

บุคลากร 6ว 

บุคลากร 5  

บุคลากร 4 

บุคลากร 3 

2 ป ี

2 + 6 ป ี

2 ปี + งด. 8,740 

2 ป ี

บุคลากร 8ว/วช 

บุคลากร 9ว/วช 
ผอ.ส านัก 9 

ผอ.กอง/ส่วน 8 

ผอ.กอง 7 

ส่วน/ฝ่าย 7 

หน.ฝ่าย 6 

2 ป ี

2 ป ี

2 ปี 

4 ป ี

4 ปี 

4 ปี 

8 ปี 

2 ปี 

2 ป ี

6 ปี 

4 ปี 

4 ปี 
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                                                                              เอกสารประชาสมัพนัธ์งานการเจา้หนา้ท่ี 

 

 
 

  จากรูปจะเห็นว่าข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สามารถสอบแข่งขันมาเป็นข้าราชการ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได้ และหากมีอายุงาน 2 ปี ในระดับสามารถสอบคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการได้ ในขณะที่ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงานสามารถสอบแข่งขันและสอบ
คัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับปฏิบัติการได้เช่นเดียวกับข้าราชการในประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

  การเข้าสู่ระบบแท่ง ตามมติของ ก.กลาง ได้เพ่ิมโอกาสให้กับข้าราชการประเภททั่วไป ในระดับ
อาวุโส โดยหากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วครองระดับต าแหน่งมาไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทแล้วครองระดับต าแหน่งมาไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถสอบคัดเลือกไปสู่ต าแหน่งในประเภทวิชาการ กลุ่ม
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในระดับช านาญการ 
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                                                                              เอกสารประชาสมัพนัธ์งานการเจา้หนา้ท่ี 

 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

 
 

  เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง การแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ เลื่อน
ไปประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นก าหนดใหม่ ดังนี้ 

 
  จากรูป ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงานสามารถสามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็น
หัวหน้าฝ่าย ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ ก.กลาง ก าหนดให้ หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 10 ปี (ทั้งนี้ในบท
เฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี5 และซี6 ได้) ในขณะที่ข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโส หากมี
อายุงานมากกว่า 4 ปีในระดับ (ในบทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี7 ได้) ก็สามารถมีโอกาสเปลี่ยน
ระดับเปน็หัวหน้าฝ่าย ในประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้นได้ 
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                                                                              เอกสารประชาสมัพนัธ์งานการเจา้หนา้ท่ี 

 

  ส าหรับประเภทวิชาการ ข้าราชการระดับช านาญการหากมีอายุงานมากกว่า 4 ปี สามารถมีโอกาส
เปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย ในประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ ก .กลาง 
ก าหนดได้ (ทั้งนี้ในบทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี 6 และซี 7 ได้) ในขณะที่ข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ หากมีอายุงานมากกว่า 6 ปี ในระดับ (บทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม 
คือ ซี 8 ได้ด้วย) ก็สามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นต าแหน่งในประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง รวมถึง
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หากมีอายุงานมากกว่า 8 ปี ในระดับ มีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง ทั้งนี้ในระยะแรกกระบวนการคัดเลือกให้คงหลักเกณฑ์เดิมไปก่อนจนกว่า ก .
กลาง จะมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการใหม่ 
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                                                                              เอกสารประชาสมัพนัธ์งานการเจา้หนา้ท่ี 

 

  ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง การแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น (เช่น ผู้อ านวยการกอง/
ส านัก) เลื่อนไปประเภทบริหารท้องถิ่นให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดใหม่ ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
 

  จากรูป ข้าราชการประเภทอ านวยการท้องถิ่น เปลี่ยนสายงานเป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ได้ โดยแต่ละระดับมีการก าหนดอายุงานท่ีแตกต่างกัน ตามระดับชั้นและวุฒิการศึกษา 

  ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้นได้หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 2 ปี เช่นเดียวกับ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในประเภทบริหารท้องถิน่ ระดับกลางได้หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 2 ปี และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น
ระดับสูง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงได้
หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 2 ปี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเห็นว่าต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น เมื่อเข้าสู่
ระบบแท่งแล้วจะไม่สามารถไปด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้างานและลักษณะงานที่มีความ
หลากหลายได้ทันที จ าเป็นต้องผ่านงานและประสบการณ์ของการเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเรียนรู้
ประสบการณ์ในการบริหารหน้างานและลักษณะงานที่หลากหลายก่อน 

  อย่างไรก็ดีการเลื่อนจากต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นต าแหน่งปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับชั้นงานเดียวกันสามารถด าเนินการได้หากมีอายุงานในต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเวลามากกว่า 2 ปี รวมถึงสามารถเลื่อนไปเป็นระดับชั้นงานถัดไปในต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้หากครองต าแหน่งเป็นเวลามากกว่า 4 ปี (โดยลดให้ 1 ปี หากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท) ในการ
เลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ทั้งนี้ในระยะแรกกระบวนการคัดเลือกให้คงหลักเกณฑ์เดิม
จนกว่า ก.กลาง จะมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการใหม่ 
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  สามารถสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดได้ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

 

11 / 22



 
 
 
 
 
 

   ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี คุณสมบัติเฉพาะ
ชื่อ - นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ทีม่ีสิทธขิอง อัตราเงนิเดือน ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ต าแหน่งทีจ่ะ ณ ประเภท ระดับ และระดับทีแ่ต่งตั้ง
เลขทีต่ าแหน่ง ต.ค. 60 แต่งตั้งให้สูงขึ้น 31 มีนาคม 2561 (โดยการประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือก)

1 นายจรูญโรจน์   แก้วมณี ไม่สังกดัส่วนราชการ 1 กันยายน 2554 1 กนัยายน 2558 39,190          บริหารท้องถิ่น กลาง จ านวน 1 ราย
ปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับสูง
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะปลัดองค์กร
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-00-1101-001 ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสูง  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น 
(สาขา การเมืองการปกครอง) 1.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้

(1) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) 
หรือที ่ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า 
มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี
(2) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 
หรือที ่ก.จ., ก.ท.หรือก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกวา่ 4 ปี

ต าแหน่งปัจจุบัน
สังกัด/

ส่วนราชการ
ล าดับ

ทะเบียนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล (แยกรายบุคคล) จ านวนทัง้หมด 30 ราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เส้นทางความก้าวหน้า
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วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี คุณสมบัติเฉพาะ
ชื่อ - นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ทีม่ีสิทธขิอง อัตราเงนิเดือน ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ต าแหน่งทีจ่ะ ณ ประเภท ระดับ และระดับทีแ่ต่งตั้ง
เลขทีต่ าแหน่ง ต.ค. 60 แต่งตั้งให้สูงขึ้น 31 มีนาคม 2561 (โดยการประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือก)

ต าแหน่งปัจจุบัน
สังกัด/

ส่วนราชการ
ล าดับ

ทะเบียนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล (แยกรายบุคคล) จ านวนทัง้หมด 30 ราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2 นายวรวจัน์  บุญญผลานันท์ ไม่สังกดัส่วนราชการ 28 มิถุนายน 2550 28 มิถุนายน 2554 31,880          บริหารท้องถิ่น ต้น จ านวน 1 ราย
รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับ กลาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะปลัดองค์กร
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-00-1101-002 ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ปริญญาโท รัฐศาตรมหาบัณฑิต ระดับกลาง)
(การเมืองการปกครอง) 1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น 

ระดับต้น ข้อ 1
1.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) ตามข้อ 2 หรือที ่ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. 
เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
(2) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) หรือที ่
ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกวา่ 4 ปี 
ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติ
เฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
ข้อ 1.2 หรือ ข้อ 1.3
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง)

เส้นทางความก้าวหน้า
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วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี คุณสมบัติเฉพาะ
ชื่อ - นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ทีม่ีสิทธขิอง อัตราเงนิเดือน ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ต าแหน่งทีจ่ะ ณ ประเภท ระดับ และระดับทีแ่ต่งตั้ง
เลขทีต่ าแหน่ง ต.ค. 60 แต่งตั้งให้สูงขึ้น 31 มีนาคม 2561 (โดยการประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือก)

ต าแหน่งปัจจุบัน
สังกัด/

ส่วนราชการ
ล าดับ

ทะเบียนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล (แยกรายบุคคล) จ านวนทัง้หมด 30 ราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ต่อ) 2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
หรือที ่ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า
 มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
(2) ด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
หรือที ่ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกวา่ 
4 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติ
เฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
ข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 หรือ
(3) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
ระดับกลาง หรือ ผู้อ านวยการกอง ระดับกลาง หรือที ่ก.จ. , 
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี
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วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี คุณสมบัติเฉพาะ
ชื่อ - นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ทีม่ีสิทธขิอง อัตราเงนิเดือน ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ต าแหน่งทีจ่ะ ณ ประเภท ระดับ และระดับทีแ่ต่งตั้ง
เลขทีต่ าแหน่ง ต.ค. 60 แต่งตั้งให้สูงขึ้น 31 มีนาคม 2561 (โดยการประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือก)

ต าแหน่งปัจจุบัน
สังกัด/

ส่วนราชการ
ล าดับ

ทะเบียนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล (แยกรายบุคคล) จ านวนทัง้หมด 30 ราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3 นางจิราลักษณ์  หวงัทวยทิพย์ กองคลัง 1 เมษายน 2558 1 เมษายน 2562 36,450          อ านวยการ กลาง จ านวน 2 ราย
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกอง ระดับ สูง
(นักบริหารงานการคลัง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะผู้อ านวยการ......
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-001  (นักบริหารงาน...... ระดับสูง)
ปริญญาตรี บริหารธรุกจิบัณฑิต(การบัญช)ี 1. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้อง

ปฏิบัติงานบริหารงานเกี่ยวกับต าแหน่ง หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
4 นางจรรยา   ศิวานนท์ กองช่าง 8 กันยายน 2557 8 กันยายน 2561 30,100          อ านวยการ กลาง มาแล้วไม่น้อยกวา่ 1 ปี

ผู้อ านวยการกองช่าง 2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด
(นักบริหารงานช่าง) หรือผู้อ านวยการกอง.... (นักบริหารงาน......... ระดับกลาง) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-2103-001 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทยีบเทา่ มาแล้วไมน่อ้ยกว่า 4 ป ี
ปริญญาโท รัฐศาตรมหาบัณฑิต
สาขา การเมืองการปกครอง

เส้นทางความก้าวหน้า
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วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี คุณสมบัติเฉพาะ
ชื่อ - นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ทีม่ีสิทธขิอง อัตราเงนิเดือน ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ต าแหน่งทีจ่ะ ณ ประเภท ระดับ และระดับทีแ่ต่งตั้ง
เลขทีต่ าแหน่ง ต.ค. 60 แต่งตั้งให้สูงขึ้น 31 มีนาคม 2561 (โดยการประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือก)

ต าแหน่งปัจจุบัน
สังกัด/

ส่วนราชการ
ล าดับ

ทะเบียนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล (แยกรายบุคคล) จ านวนทัง้หมด 30 ราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5 นายขวญัชัย  ศิริ ส านักปลัดเทศบาล 8 กันยายน 2557 8 กันยายน 2559 29,680          อ านวยการ ต้น จ านวน 3 ราย
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง ระดับ กลาง
(นักบริหารงานทัว่ไป) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงาน......... 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-001 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้อง
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ปฏบิัติงานทีเ่กี่ยวขอ้ง หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมาแล้วไม่น้อยกวา่ 1 ปี

สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 1. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด
6 นายอุดร  กองแก้ว กองสาธารณสุขฯ 2 มนีาคม 2558 2 มนีาคม 2560 31,340          อ านวยการ ต้น หรือผู้อ านวยการกอง...... (นักบริหารงาน..... ระดับต้น) หรือที ่

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-2104-001

ปริญญาโท รัฐศาตรมหาบัณฑิต
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง

7 นางสาวอณูพรรณ  มณีวงศ์ กองการศึกษา 30 พฤษภาคม 2557 30 พฤษภาคม 2559 30,220          อ านวยการ ต้น
ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) 

เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-2107-001

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการศึกษา

เส้นทางความก้าวหน้า
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วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี คุณสมบัติเฉพาะ
ชื่อ - นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ทีม่ีสิทธขิอง อัตราเงนิเดือน ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ต าแหน่งทีจ่ะ ณ ประเภท ระดับ และระดับทีแ่ต่งตั้ง
เลขทีต่ าแหน่ง ต.ค. 60 แต่งตั้งให้สูงขึ้น 31 มีนาคม 2561 (โดยการประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือก)

ต าแหน่งปัจจุบัน
สังกัด/

ส่วนราชการ
ล าดับ

ทะเบียนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล (แยกรายบุคคล) จ านวนทัง้หมด 30 ราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8 นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนค า ส านักปลัดเทศบาล 23 ธนัวาคม 2557 23 ธันวาคม 2561 26,460          อ านวยการ ต้น จ านวน 3 ราย
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ผู้อ านวยการกอง ระดับ ต้น
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-002 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงาน......... 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต(รัฐศาตร์) 1. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 

9 นายวรีะเชษฐ  ค าคง กองช่าง 8 กันยายน 2557 8 กันยายน 2559 30,220          อ านวยการ ต้น (นักบริหารงาน....ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที ่ก.จ., ก.ท. หรือ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง (นักบริหารงานช่าง) ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี โดยจะต้อง
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-2103-002 ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทีจ่ะแต่งต้ังหรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต(เทคโนโลยอีตุสาหกรรม) มาแล้วไม่น้อยกวา่ 1 ปี
10 นางประไพ  ตามเพิม่ กองคลัง 23 ธนัวาคม 2557 23 ธันวาคม 2561 24,490          อ านวยการ ต้น

หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ผู้อ านวยการกอง ระดับ กลาง
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-002 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงาน......... 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต(การจัดการทั่วไป) ปฏบิติังานในต าแหนง่ หรืองานอื่นที่เกี่ยวขอ้งมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

1. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด
หรือผู้อ านวยการกอง...... (นักบริหารงาน..... ระดับต้น) หรือที ่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ า มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากวา่หัวหน้าฝ่าย
 (นักบริหารงาน.... ระดับต้น) หรือที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกวา่ 4 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 
3 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงาน.. 
ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

เส้นทางความก้าวหน้า
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วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี คุณสมบัติเฉพาะ
ชื่อ - นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ทีม่ีสิทธขิอง อัตราเงนิเดือน ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ต าแหน่งทีจ่ะ ณ ประเภท ระดับ และระดับทีแ่ต่งตั้ง
เลขทีต่ าแหน่ง ต.ค. 60 แต่งตั้งให้สูงขึ้น 31 มีนาคม 2561 (โดยการประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือก)

ต าแหน่งปัจจุบัน
สังกัด/

ส่วนราชการ
ล าดับ

ทะเบียนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล (แยกรายบุคคล) จ านวนทัง้หมด 30 ราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

11 นางสาวกันตพร  โนลา ส านักปลัดเทศบาล 19 กันยายน 2559 19 กนัยายน 2563 24,490          วชิาการ ทุกต าแหน่ง/ จ านวน 9 ราย
นักจัดการงานทัว่ไป ช านาญการ 1. ระดับช านาญการพิเศษ
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-3101-001 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 
ปริญญาโท ศาสนศาตรมหาบัณฑิต ระดับช านาญการ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับต าแหน่ง 
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องตามที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

12 นายอนุทิน  กรัณย์วฒันกุล ส านักปลัดเทศบาล 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2563 24,010 วชิาการ ทุกต าแหน่ง/ ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกวา่ 4 ปี หรือด ารงต าแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ อย่างอื่นทีเ่ทียบได้ ไม่ต่ ากวา่นี้ ตามที ่ก.จ., ก.ท. หรือ 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-3102-001 ก.อบต. ก าหนดโดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับต าแหน่ง 
ปริญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องตามระยะเวลาทีก่ าหนดด้วย
สาขา การบริหารท้องถิ่น

13 นายเกียรติศักด์ิ  กันทาแปง ส านักปลัดเทศบาล 3 กุมภาพันธ ์2557 3 กมุภาพันธ ์2561 25,970          วชิาการ ทุกต าแหน่ง/ 2. หัวหน้าฝ่าย.......(นักบริหารงาน...........)
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงาน........ฯ 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-3103-001 ระดับต้น ข้อ 1
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภมูศิาสตร์ 3.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้

14 นายสัญญา  เมืองใหม่ ส านักปลัดเทศบาล 1 สิงหาคม 2554 1 สิงหาคม 2558 25,970 วชิาการ ทุกต าแหน่ง/ (1) ประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ มาแล้ว
นิติกร ช านาญการ ไม่น้อยกวา่ 4 ปี
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-3105-001 (2) ประเภททัว่ไป ระดับอาวโุส มาแล้วไม่น้อยกวา่ 4 ปี
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต(นิติศาตร์) (3) ประเภททัว่ไป ไม่ต่ ากว่ าระดับช านาญงาน มาแล้ว

15 นางกาญจนา  ขัดชุ่มแสง ส านักปลัดเทศบาล 23 กุมภาพันธ์ 2558 23 กุมภาพนัธ ์2562 27,480          วชิาการ ทุกต าแหน่ง/ ไม่น้อยกวา่ 10 ปี
นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-3801-001
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วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี คุณสมบัติเฉพาะ
ชื่อ - นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ทีม่ีสิทธขิอง อัตราเงนิเดือน ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ต าแหน่งทีจ่ะ ณ ประเภท ระดับ และระดับทีแ่ต่งตั้ง
เลขทีต่ าแหน่ง ต.ค. 60 แต่งตั้งให้สูงขึ้น 31 มีนาคม 2561 (โดยการประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือก)

ต าแหน่งปัจจุบัน
สังกัด/

ส่วนราชการ
ล าดับ

ทะเบียนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล (แยกรายบุคคล) จ านวนทัง้หมด 30 ราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ต่อ)
ปริญญาตรี บริหารธรุกจิบัณฑิต(การบัญช)ี

16 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ศร กองคลัง 22 ธนัวาคม 2560 22 ธันวาคม 2564 22,980          วชิาการ ทุกต าแหน่ง/

นักวชิาการเงินและบัญชี ช านาญการ
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-3201-001

ปริญญาตรี บริหารธรุกจิบัณฑิต(การบัญช)ี

17 นายพิทักข์พงค์  เมธงักูร กองช่าง 26 มกราคม 2558 26 มกราคม 2562 26,980          วชิาการ ทุกต าแหน่ง/

วศิวกรโยธา ช านาญการ
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-3701-001

ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมศาตร์(โยธา)

18 นางสุชัญญ์ญา  รุจิชัย กองสาธารณสุขฯ 1 กุมภาพันธ ์2560 1 กมุภาพันธ ์2564 22,170          วชิาการ ทุกต าแหน่ง/
นักวชิาการสาธารณสุข ช านาญการ
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-3601-001

ปริญญาโท สาธารณสุขศาตรมหาบณัฑิต

สาขา การบริหารงานสาธารณสุข

19 นายนิธศิ  ตาค ามี กองการศึกษา 3 มิถุนายน 2559 3 มิถุนายน 2563 25,970          วชิาการ ทุกต าแหน่ง/

นักวชิาการศึกษา ช านาญการ
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-3803-001

ปริญญาโท ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต
สาขา บริหารการศึกษา

เส้นทางความก้าวหน้า
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วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี คุณสมบัติเฉพาะ
ชื่อ - นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ทีม่ีสิทธขิอง อัตราเงนิเดือน ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ต าแหน่งทีจ่ะ ณ ประเภท ระดับ และระดับทีแ่ต่งตั้ง
เลขทีต่ าแหน่ง ต.ค. 60 แต่งตั้งให้สูงขึ้น 31 มีนาคม 2561 (โดยการประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือก)

ต าแหน่งปัจจุบัน
สังกัด/

ส่วนราชการ
ล าดับ

ทะเบียนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล (แยกรายบุคคล) จ านวนทัง้หมด 30 ราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20 นางสาวอันติกา    ศรีพรรณ กองคลัง 1 สิงหาคม 2555 1 มนีาคม 2561 22,600          วชิาการ ปฏิบัติการ จ านวน 2 ราย
นักวชิาการเงินและบัญชี ต าแหน่งเกื้อกูล 4 เดือน 29 วัน ระดับช านาญการ
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-3201-002 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 
ปริญญาตรี บริหารธรุกจิบัณฑิต(การบัญช)ี ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับต าแหน่ง 

หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องตามที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
21 นางสาวเกศรินทร์  ธงซิว กองคลัง 23 ธนัวาคม 2556 2 กรกฎาคม 2562 20,440          วชิาการ ปฏิบัติการ ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกวา่ 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี 

นักวชิาการพัสดุ ต าแหน่งเกื้อกูล 6 เดือน 21 วัน ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-3204-001 ต าแหน่ง ระดับปฏิบัติการ 
ปริญญาตรี บริหารธรุกจิบัณฑิต(การบัญช)ี

22 นางวฒันา  กันทะ ส านักปลัดเทศบาล 4 สิงหาคม 2557 4 สิงหาคม 2563 19,580          ทัว่ไป ทุกต าแหน่ง/ จ านวน 7 ราย
เจ้าพนักงานธรุการ ช านาญงาน 1. ระดับ อาวุโส 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-4101-001 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
ปริญญาโท ศาสนศาตรมหาบัณฑิต ประเภททัว่ไป ระดับช านาญงานปฏิบัติงานตาม
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง ลักษณะต าแหน่งหรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องที ่ก.จ., ก.ท. 

23 พันจ่าเอกชยพล  ค าไมอาจ ส านักปลัดเทศบาล 18 พฤศจกิายน 2558 18 พฤศจกิายน 2564 24,270          ทัว่ไป ทุกต าแหน่ง/ หรือ ก.อบต.ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกวา่ 6 ปี 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน หรือด ารงต าแหน่งอย่างอื่นที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-4805-001 เทียบได้ไม่ต่ ากวา่นี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค สาขาช่างเคร่ืองยนต์ หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องตามระยะเวลาทีก่ าหนดด้วย

24 นางสาววรัญรดา   บุญรัง กองคลัง 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2566 15,720          ทัว่ไป ทุกต าแหน่ง/

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน 2. หัวหน้าฝ่าย.......(นักบริหารงาน...........)
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-4204-001 3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานฯ 
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วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี คุณสมบัติเฉพาะ
ชื่อ - นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ทีม่ีสิทธขิอง อัตราเงนิเดือน ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ต าแหน่งทีจ่ะ ณ ประเภท ระดับ และระดับทีแ่ต่งตั้ง
เลขทีต่ าแหน่ง ต.ค. 60 แต่งตั้งให้สูงขึ้น 31 มีนาคม 2561 (โดยการประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือก)

ต าแหน่งปัจจุบัน
สังกัด/

ส่วนราชการ
ล าดับ

ทะเบียนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล (แยกรายบุคคล) จ านวนทัง้หมด 30 ราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต(การจัดการทั่วไป) ระดับต้น ข้อ 1
25 นายสมพงษ์  ชมชื่น กองช่าง 1 มิถุนายน 2559 2 มิถุนายน 2563 16,920          ทัว่ไป ทุกต าแหน่ง/ 3.2 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้

นายช่างโยธา ช านาญงาน (1) ประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-4701-002 มาแล้วไม่น้อยกวา่ 4 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการกอ่สร้าง (2) ประเภททัว่ไป ระดับอาวโุส มาแล้วไม่น้อยกวา่ 4 ปี

26 นายชาญทธปิวตัน์  กาบัว กองช่าง 16 สิงหาคม 2556 2 สิงหาคม 2566 18,810          ทัว่ไป ทุกต าแหน่ง/ (3) ประเภททัว่ไป ไม่ต่ ากว่ าระดับช านาญงาน 
นายช่างไฟฟ้า ช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกวา่ 10 ปี
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-4706-001

ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า

27 นางรสานันท์  พงศ์ศักด์ิ กองสาธารณสุขฯ 12 กันยายน 2559 13 กนัยายน 2565 19,200          ทัว่ไป ทุกต าแหน่ง/

เจ้าพนักงานธรุการ ช านาญงาน
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-4101-003

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง สาขา การตลาด

28 นางสาวพัชรินทร์  ศรีค าหมื่น กองการศึกษา 12 กันยายน 2559 13 กนัยายน 2565 18,440          ทัว่ไป ทุกต าแหน่ง/

เจ้าพนักงานธรุการ ช านาญงาน
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-4104-004

29 นางสาวกรรณิการ์  จังสถิตย์ กองช่าง 1 เมษายน 2558 1 เมษายน 2562 14,570          ทัว่ไป ทุกต าแหน่ง/ จ านวน 2 ราย
เจ้าพนักงานธรุการ ปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน :
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-4101-002 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานทีเ่ร่ิมต้นจาก
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต(การจัดการทั่วไป) ระดับ 1/2 และประเภททัว่ไป ระดับปฏิบัติงาน โดย

เส้นทางความก้าวหน้า
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วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี คุณสมบัติเฉพาะ
ชื่อ - นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ทีม่ีสิทธขิอง อัตราเงนิเดือน ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ต าแหน่งทีจ่ะ ณ ประเภท ระดับ และระดับทีแ่ต่งตั้ง
เลขทีต่ าแหน่ง ต.ค. 60 แต่งตั้งให้สูงขึ้น 31 มีนาคม 2561 (โดยการประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือก)

ต าแหน่งปัจจุบัน
สังกัด/

ส่วนราชการ
ล าดับ

ทะเบียนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล (แยกรายบุคคล) จ านวนทัง้หมด 30 ราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30 นายธนวฒัน์  กาใจวงค์ กองช่าง 1 มนีาคม 2548  มีนาคม 2554 15,440          ทัว่ไป ทุกต าแหน่ง/ ต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงาน
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ของต าแหน่งทีจ่ะแต่งต้ังหรืองานอื่นทีเ่กี่ยงข้องตามที่
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-4701-001 ต าแหน่งทีจ่ะแต่งต้ังหรืองานอื่นทีเ่กี่ยงข้องตามที่
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ก่อสร้าง) ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด ดังนี้

1. ไม่น้อยกวา่ 6 ปี ส าหรับผู้มีคุณวฒิุ (ปวช.) หรือ
คุณุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วชิาหรือทางทีต่รงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งทีจ่ะแต่งต้ังตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
2. ไม่น้อยกวา่ 5 ปี ส าหรับผู้มีคุณวฒิุ (ปวท.) หรือ
คุณุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วชิาหรือทางทีต่รงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งทีจ่ะแต่งต้ังตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
3. ไม่น้อยกวา่ 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณวฒิุ (ปวส.) หรือ
คุณุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ไม่ต่ ากวา่นี้ ในสาขาวชิา
หรือทางทีต่รงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ทีจ่ะแต่งต้ังตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
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