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-1เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path) คือ เส้นทางความก้าวหน้าในการ
ทางาน ซึ่งบุคลากรจะสามารถก้าวหน้าได้ภายในองค์กร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพจะแสดงให้เห็น
ถึงแนวทางการเลื่อนตาแหน่ง จากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นสิ่งที่
ช่วยสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจ ในด้านความก้าวหน้าให้กับบุคลากร
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนจะทาให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทางาน
เพราะบุคลากรจะรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าของตนเองในองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานบุคลากร และทาให้บุคลากรขยันและตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้ตนเองสามารถ
เจริญก้าวหน้าตามตาแหน่งงาน สายงานได้อย่างเหมาะสม
ความสาคัญของการวางแผนทางเดินสายอาชีพ
การวางแผนทางเดินสายอาชีพ ( Career Planning) นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กร
สามารถนามาใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กร ต่อยอดจากการพัฒนารายบุคคล (
Individual
Development) ที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลให้เกิดผลลัพธ์ในระยะสั้น ในขณะที่การวางแผนทางเดินสายอาชีพ
จะมุ่งเน้นพัฒนาบุคคลให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ความจาเป็นรายบุคคลในส่วนของ
ความสนใจ ค่านิยม ความรู้ และความสามารถ เพื่อที่จะนาไปวางแผนพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับตาแหน่ง สายงานในอนาคตได้
การพัฒนารายบุคคล
(Individual Development)

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management)

การวางแผนทางเดินสายอาชีพ
(Career Planning)

การพัฒนาองค์กร
(Organization Development)

บุคคล (individual)
องค์กร (Oganizatiob)
การมุ่งเน้น Focus

-2องค์ประกอบหลักในการวางแผนทางเดินสายอาชีพ
ดังต่อไปนี้

กระบวนการการวางแผนทางเดินสายอาชีพทีส่ มบูรณ์นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบ

รายละเอียด

เกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งคัดเลือก
ประเมิน และพัฒนา

ต้องมีการกำหนดรายละเอียดของการเลื่อนระดับตำแหน่ง เช่น จะ
ใช้หลักเกณฑ์อะไร และสัดส่วนเป็นเท่าใด โดยส่วนใหญ่จะใช้
หลักเกณฑ์ เช่น องค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ หรือจำนวนปีขั้นต่า
ของประสบการณ์ (เพือ่ เป็นเกณฑ์ทชี่ ่วยในการพิจารณา)

โครงสร้างและทางเลือกในสายอาชีพ ต้องมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างระดับชั้นงาน
(Grade) เพือ่ ให้เกิดทางเดินสายอาชีพทีม่ ากขึ้นทัง้ ในระดับบริหาร
และระดับผู้เชี่ยวชาญ
การบริหารผลงานและการวางแผน
การพัฒนารายบุคคลทีช่ ว่ ยสนับสนุน
ให้บุคลากรแต่ละรายก้าวหน้าไปใน
สายอาชีพได้ตามศักยภาพ

ต้องมีระบบบริหารงานบุคคลทีส่ นับสนุนการวางแผนทางเดิ นสาย
อาชีพ
- ระบบการบริหารผลงาน ( Performance Management System)
- แผนการพัฒนาทีจ่ ำเป็น เช่น หลักสูตรการฝึกอบรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ระบบการหมุนเปลี่ยนตำแหน่งงานเพือ่ ได้ประสบการณ์ทสี่ ามารถ
พัฒนาทัง้ ทักษะและสมรรถนะทีจ่ ำเป็น
- ระบบการประเมินและการแต่งตั้ง

-3-

กรอบแนวคิดในการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในด้านบริหาร (Management Track)
และด้าน เชี่ยวชาญ (Specialist Track)



มีแรงปรารถนาทีจ่ ะนำคนและทีมงาน
 มีแรงปรารถนาในการเน้นคุณภาพผลงาน
 เน้นการทำงานเป็นทีม
 เก่งการบูรณาการ
นวัตกรรม

ความสำเร็จ
กลุ่มผู้บริหาร

กลุ่มผู้มีความเป็นเลิศ
ในสายงาน/ผู้เชี่ยวชาญ
ในสายงาน

ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ

จริยธรรม

เก่งงาน(Smart)

ความเชีย่ วชาญ
จริยธรรม

เก่งงาน(Smart)
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การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน
ตำแหน่งประเภททั่วไป
หลักเกณฑ์เดิม

1. สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

มีความเห็นดังนี้

ระดับ 5

หลักเกณฑ์ใหม่
ระดับอาวุโส

2 ปี

6 ปี+
สมรรถนะ

ระดับ 4
2 ปี+ 6 ปี
ระดับ3

ระดับชำนาญงาน

2 ปี

6 ปีปวช.

2 ปี

+5 ปี ปวท.
+4 ปี ปวส.
+ สมรรถนะ

ระดับ2
ระดับ1
2. สายงานเริม่ ต้นจากระดับ 2
ระดับ7

ระดับปฏิบัติงาน

2 ปี+ 10 ปี

ระดับ6
2 ปี
ระดับ5
2 ปี +6 ปี
ระดับ4
2 ปี
ระดับ3
2 ปี
ระดับ2

แนวทางการประเมินเพือ่ เลื่อนระดั บจะ
คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานทีผ่ ่านมา ทักษะ
ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทีก่ ่อให้เกิด
ผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตำแหน่งประเภทวิชาการ
หลักเกณฑ์เดิม
1. สายงานเริ่มต้นจากระดับั3

หลักเกณฑ์ใหม่

ระดับ9

ระดับเชี่ยวชาญ
2 ปี

2 ปี+
สมรรถนะ

ระดับ8
2 ปี
ระดับ7
2 ปี

ระดับชานาญการ
พิเศษ
4 ปี+
สมรรถนะ

ระดับ6
2 ปี+ 6 ปี
ระดับ5
2 ปี

ระดับชำนาญการ
6 ปีตรี
+4 ปี โท
+2 ปีเอก
+ สมรรถนะ

ระดับ4
2 ปี
ระดับ3
2.

สายงานเริม่ ต้นจากระดับ 4

ระดับปฏิบัตงิ าน

ระดับ9
2 ปี
ระดับ8

2 ปี

ระดับ7
2 ปี
ระดับ6
2 ปี+ 6 ปี
ระดับ5
2 ปี
ระดับ4

แนวทางการประเมินเพือ่ เลื่อนระดับจะั
คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานทีผ่ ่านมำัทกษะั
ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทีก่ ั่อให้เกิดั
ผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-6ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรท้องถิ่น
หลักเกณฑ์เดิม

1. สายงานนักบริหารงานที่เริ่มต้นจากระดับั6

(ยกเว้นรองปลัด/ปลัด)

ผอ.สำนัก 9
4 ปี
ผอ.กอง/ผอ.ส่วน 8
2 ปี
ผอ.กอง 7
หน.ฝ่าย 7

2 ปี

หลักเกณฑ์ใหม่
ปรับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำรท้องถิ่นั
ระดับกลาง จาก 2 ปี เปันั4 ปีเพื่อให้มคี วำมสอดคล้องกบั
หลกเกณฑ์เดิมและสอดคล้องกบระยะเวลาการเลือ่ นระดบั
ของประเภทบริหารท้องถิ่น ดังนี้

ระดับสูง
4 ปี+
การคัดเลือก

ระดับกลาง
4 ปีหรือ
3 ปี โท +
การคัดเลือก

2 ปี

หน.กอง/หน.ฝ่าย
ระดับต้น

กล่าวคือ หลักเกณฑ์เดิมกำหนดให้ ผอ.กองัผอ.ส่วนัระดบั8
ัต้องดำรงตำแหน่งั4 ปีัถึงจะมีสิทธิเลื่อนระดบเป็นัผอ.สำนกั
ระดับ 9 ได้ั
ทั้งนี้ หากปรับแก้ไขระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใหม่นี้จะั
ัทำให้ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำรท้องถิ่นั
ระดบต้นััถึงระดบสูงัรวมแล้วใช้ระยะเวลำท้งสิ้นั8 ปีั
ซึ่งเป็นระยะเวลำที่เรวกว่ำหลกเกณฑ์เดิมที่ต้องดำรงตำแหน่งั
ัท้งสิ้นั๑๐ัปี
ัแนวทำงกำรประเมินเพื่อเลื่อนระดบััจะคำนึงถึงผลั
กำรปฏิบติที่ผ่ำนมำััทกษะัประสบกำรณ์ัระยะเวลำกำรั
ัดำรงตำแหน่งตลอดจนประสิทธิภำพัประสิทธิผลัที่ก่อให้
ัเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นั

-7ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
หลักเกณฑ์เดิม
1. สายงานนักบริหารงานที่เริ่มต้นจากระดั
(รองปลัด/ปลัด)

หลักเกณฑ์ใหม่
ระดับสูง

ปลัด10
8 ปี

ปลัด9
2 ปี

2 ปี
2 ปี
2 ปี

4 ปี+
สมรรถนะ

1 ปี

ปลัด8

รองปลัด9
2 ปี

ระดับกลาง
4 ปีหรือ
+ 3 ปี โท
สมรรถนะ

รองปลัด8
ปลัด 7
รองปลัด7

2 ปี

รอง/ปลัด 6

ระดับต้น
กล่าวคือ เมื่อพิจารณากรณีผู้บรรจุแต่งตั้ง
ในตำแหน่งรองปลัด/ปลัด ระดับ 6 ถึงตำแหน่ง
ปลัดระดับ 9 ตามหลักเกณฑ์เดิมต้องใช้ระยะ
เวลาทัง้ สิ้น 10 ปี ทัง้ นี้เมื่อเป็นระบบแท่งใช้เวลา
ใช้เวลา 8 ปี ซึ่งลดเวลาลง
แนวทางการประเมินเพือ่ เลื่อนระด ับจะ
คานึงถึผลการปฏิบัติทผี่ ่านมา ประสบการณ์
ทักษะ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตลอดจน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการเปลี่ยนแปลงทัง้ หมด จะเห็นว่ามีการลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับของตำแหน่งงานในแต่ละ
ประเภท ทาให้การวางแผนความก้าวหน้าในทางเดินสายอาชีพเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินทีเ่ ข้มข้นมากขึ้นตามแนวทางของความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะประจำตำแหน่
่ งที่กาหนดขึ้นใหม่ในระบบแท่ง
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การเลือ่ นและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่างประเภท
ตาแหน่งประเภทวิชาการ

เส้นทางความก้าวหน้าสายงานผู้ปฏิบัติในปัจจุบัน
ย้ายกลุ่มได้ต้องมี ป.ตรี + เกณฑ์อื่น ๆ

ระดับเชีย่ วชาญ
2 ปี

ระดับชำนาญการพิเศษ

6 ปี ตรี
4 ปี โท

ระดับอาวุโส

สอบคัดเลือก

สอบคัดเลือก

6 ปี

นาญระดับชำนาญการ

สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก

ปวช. 6 ปี
ปวท. 5 ปี
ปวส. 4 ปี

ประเภททัว่ ไป

ระดับชำนาญการ
ป.ตรี6 ปี
ป.โท 4 ปี
ป.เอก 2 ปี

6 ปี

ระดับปฏิบัติการ
ประเภทวิชาการ

6 ปี

ระดับปฏิบัติงาน

4 ปี

2 ปี

สอบคัดเลือก
สอบแข่งขัน

จากรูปจะเห็นว่าข้าราชการประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบัติงาน สามารถสอบแข่งขันมาเป็นข้าราชการประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการได้ และหากมีอายุงาน 2 ปี ในระดับสามารถสอบคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการได้ ในขณะทีข่ ้าราชการประเภททัว่ ไป ระดับชำนาญงานสามารถสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเข้าสู่
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับปฏิบัติการได้ เช่นเดียวกับข้าราชการในประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโส
อย่างไรก็ดีในการเข้าสู่ระบบแท่งนั้น ตามมติของ ก.กลาง ได้เพิ่มโอกาสให้กับข้าราชการประเภททั่วไป
ในระดับอาวุโส โดยหากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วครองระดับตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วครองระดับตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า ๔ ปี สามารถสอบคัดเลือกไปสู่ตาแหน่งใน
ประเภทวิชาการ กลุ่มตาแหน่งที่กาหนดไว้ในระดับชานาญการ

-9-

ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับเชีย่ วชาญ
2 ปี

ระดับชำนาญการพิเศษ

8 ปี

6 ปี

4 ปี

ระดับอาวุโส

4 ปี

6 ปี

ระดับชำ นาญงาน
ปวช.6 ปี
ปวท. 5 ปี
ปวส. 4 ปี

6 ปี

ระดับปฏิบัติงาน

1
0

ปี

ระดับชำ นาญการ
ป.ตรี 6 ปี
ป.โท 4 ปี
ป.เอก 2 ปี

6 ปี

ระดับปฏิบัติการ
ประเภทวิชาการ

ระดับสูง
4 ปี

ระดับกลาง
2 ปี

4 ปี

ระดับต้น

4 ปี
3 ปี โท

2 ปี

ฝ่าย ระดับต้น
ประเภทอำนวยการ

ท้องถิ่น

ประเภททั่วไป

จากรูปจะเห็นว่าข้าราชการประเภททัว่ ไป ระดับชำนาญงานสามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย
ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ ก.กลาง กำหนดได้ หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 10 ปี (ทัง้ นี้ในบทเฉพาะกาล
ให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี 5 และซี 6 ได้ด้วย) ในขณะทีข่ ้าราชการประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโส หากมีอายุ
หากมีอายุงานมากกว่า 4 ปีในระดับ (ทัง้ นี้ในบทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี ๗ ได้ด้วย)
ก็สามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย ในประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ทัง้ นี้ใน
ระยะแรกกระบวนการคัดเลือกให้คงหลักเกณฑ์เดิมไปก่อนจนกว่า ก.กลาง จะมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่
สาหรับในประเภทวิชาการ ข้าราชการระดับชานาญการ หากมีอายุงานมากกว่า ๔ ปี สามารถมีโอกาส
เปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย ในประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ ก.กลาง
กาหนดได้ (ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี ๖ และ ซี ๗ ได้ด้วย) ในขณะที่ข้าราชการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ หากมีอายุงานมากกว่า ๖ ปี ในระดับ (ทั้งนี้ในบทเฉพาะกาลให้บวก
อายุงาน ในระดับซีเดิม คือ ซี ๘ ได้ด้วย) ก็สามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับสูง ทั้งนี้ในระยะแรกกระบวนการคัดเลือกให้คงหลักเกณฑ์เดิมไปก่อนจนกว่า ก.กลาง จะมีมติปรับปรุง
หลักเกณฑ์และกระบวนการใหม่
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ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ปลัด อปท. ระดับสูง
2 ปี

ระดับสูง
4 ปี

รองปลัด อปท. ระดับสูง

2 ปี
4 ปี

2 ปี

2 ปี

2 ปี

ฝ่าย ระดับต้น

2 ปี

ปลัด อปท. ระดับกลาง

2 ปี

ระดับกลาง

ระดับต้น

4 ปี

4 ปี
3 ปี โท

4 ปี
3 ปี โท

2 ปี

รองปลัด อปท. ระดับกลาง

4 ปี

3 ปี โท

2 ปี

ปลัด อปท. ระดับต้น
2 ปี

รองปลัด อปท. ระดับต้น
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

ประเภทบริหารท้องถิ่น

จากรูปจะเห็นว่าข้าราชการประเภทอำนวยการท้องถิ่น เปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นได้
โดยแต่ละระดับมีการกำหนดอายุงานทีแ่ ตกต่างกัน ตามระดับชั้นและวุฒิการศึกษา
สำหรับตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้นได้ หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 2 ปี เช่นเดียวกับ
ตาแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลางได้หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 2 ปี และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ระดับสูง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงได้
หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 2 ปี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะเห็นว่าตาแหน่งในประเภทอำนวยการท้องถิ่น
เมื่อเข้าสู่ระบบแท่งแล้ว จะไม่สามารถไปดำรงตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ง านและลักษณะงาน
ทีม่ ีความหลากหลายได้ทันที จาเป็นต้องไปผ่านงานและประสบการณ์ของการเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ เรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารหน้ างานและลักษณะงานที่หลายหลายก่อน

-11อย่างไรก็ดี ในการเลื่อ นจากตาแหน่งรองปลัดอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นต ำแหน่ งปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับชั้นงานเดียวกันสามารถด ำเนินการได้หากมีอายุงานใน ตำแหน่งรองปลัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลามากกว่า 2 ปี รวมถึงสามารถเลื่ อนไปเป็นระดับชั้นงานถัดไปในต ำแหน่งรองปลัด
องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หากครองต ำแหน่งเป็นเวลามากกว่า 4 ปี (โดยลดให้ 1 ปี หากมีวุฒิการศึ กษา
ระดั บปริญญาโท) ในการเลื่อนเข้าสู่ต ำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ทัง้ นี้ ในระยะแรกกระบวนการ
คัดเลือกให้คงหลักเกณฑ์เดิมไปก่อนจนกว่า ก.กลาง จะมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการใหม่

นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอในการพัฒนาทักษะความสามารถในแต่ละระดับ แต่ละสายงาน และแต่ละ
หน่วยงานดังนี้ โดยในแต่ละการฝึกอบรมนั้น
1. ผู้ฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมินความ
เข้าใจหรือผ่านการส่งผลงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนา
และฝึกอบรมในครั้งนั้น ๆ สามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมในการทำงานในตำแหน่ง ใหม่มากขึ้น

-1๒2. การฝึกอบรมจะมีขึ้นหลังจากได้รับตำแหน่งแล้ว แต่การจะได้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้น
ขึ้นกับว่าผู้ฝึกอบรมผ่านการทดสอบทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่ หากไม่ผ่านให้เรียนรู้และสอบไปเรื่อย ๆ
จนกว่าจะผ่านการทดสอบความเข้าใจ
3. หากผู้ทไี่ ด้รับตำแหน่งผ่านการฝึกอบรมเรื่องดังกล่าวแล้วจะเลือกทีจ่ ะทบทวนหรือขอผ่านการฝึกอบรมก็ได้
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การแบ่งประเภทสมรรถนะ

การแบ่งสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะทีข่ ้าราชการทุกประเภทและทุกระดับตำแหน่งจำเป็น
สมรรถนะประจำผู้บริหาร คือ สมรรถนะทีต่ ำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ ต้องมีใน
ฐานะผู้นำทีม่ ีประสิทธิภาพ
สมรรถนะประจำสายงาน คือ สมรรถนะทีก่ ำหนดเฉพาะสำหรับตำแหน่ง/สายงานต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานทีไ่ ด้ดียิ่งขึ้น
สมรรถนะหลัก
มี 5 สมรรถนะ
สมรรถนะประจำผู้บริหาร
สมรรถนะ
มี 4 สมรรถนะ

สมรรถนะประจำสายงาน
มี 22 สมรรถนะ

-14สมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบัตงิ าน

สมรรถนะ

สมรรถนะ

สมรรถนะ

หลัก

ประจำผู้บริหาร

ประจำสายงาน

1. มุ่งสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้อง
และจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบงาน

1. การเป็นผู้นำในการ
เปลี่ยนแปลง

อย่างน้อย 3 สมรรถนะ
2. ความสามารถในการเป็น
ผู้นำ
3. ความสามารถในการพัฒนา
คน

4. การบริการเป็นเลิศ
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
5. การทำงานเป็นทีม

ทุกประเภทกำหนด

