
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผมเองก็ขอสรุปแบบเข้าใจเอง ความกา้วหน้าในสายงานของต าแหน่งต่างๆ ขอยกตัวอย่าง 

ข้าราชการทอ้งถิ่น แท่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาเริ่มกันเลย ณ ตอนนี้ ทุกท่านไม่ว่าจะท่านจะเคยเป็น ซี3 ซี
4 หรือซี 5 ก็ถูกจับมารวมอยู่ในกลุ่มแท่งเดียวกันแล้วนั่น คือ "แท่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ" 

ความก้าวหนา้ที่จะเติบโตขึ้นไป 1 ระดับ นั่นคือ "จากระดับปฏิบัติการ จะเป็นระดับช านาญการ" 
มาดูกรอบระยะเวลาที่จะเลื่อนระดับได้กันครับ 

 

1. ตามมาตรฐานต าแหน่ง ระดับช านาญการ คือ ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ระดับปฏิบัติการ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี (จุดนี้ ก็คล้ายๆในระบบซ ีที่ 2 ปี เลื่อนที ถ้าเริ่มจากจากซี 3 จะขึ้นเป็นซี 6 ก็ใช้เวลา 6 ปีเป็นอย่างน้อย
พอดี) 

2. ส าหรับท่านที่ด ารงต าแหน่งซี 3 ซ4ี ซี 5 มาก่อนหน้านี้ ในช่วงแรกยังคงสามารถน าระยะเวลาที่ตนเองได้เคยด ารง
ต าแหน่งมาใช้เป็นคุณสมบัติเลื่อนระดับได้อยู่ครับ เช่น เดิมครองซี 3 มาสองปีแล้ว ก็อยู่ระดับปฏิบัติการไปอีก 4 ปี จึงจะครบ
คุณสมบัติเลื่อนเป็นช านาญการได้ หรือถ้าเดิมครองซี 5 มาห้าปี ก็อยู่ระดับปฏิบัติการไปอีก 1 ปี จึงจะครบคุณสมบัติเลื่อน
เป็นช านาญการได้ครับ 

3. ส าหรับท่านที่มีวุฒิปริญญาโท จากเดิมระดับปฏิบัติการ ไปช านาญการต้องใช้เวลา 6 ปีนั้น ถ้าท่านมีวุฒิปริญญา
โทก็ลดเวลาเหลือแค่ 4 ปี และหากจบปริญญาเอกก็ลดเวลาเหลือแค่ 2 ปีเท่านั้น 

 
ข้างต้นกล่าวถึง ปฏิบัติการ ไป ช านาญการ 
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ต่อไปกล่าวถึง ช านาญการ ไป ช านาญการพิเศษ .... และ ช านาญการ ไป อ านวยการ (หัวหน้าฝ่าย) 

 
ประเดน็แรก ช านาญการ ไป ช านาญการพิเศษ 

 ถ้าหน่วยงานของท่านมีกรอบอัตราต าแหน่งช านาญการพิเศษ หรือสามารถขอเปิดกรอบนี้ได้ (* ข้อนี้หลักเกณฑ์การ
เปิดกรอบช านาญการพิเศษ อาจไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นหลายอย่าง อีกทั้งยังอาจมีการก าหนดจ านวน
ช านาญการพิเศษของแต่ละแห่งไว้ด้วยอีก! จึงเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการ ที่ขอให้
ขยายระดับควบถึงช านาญการพิเศษ) โดยก าหนดระยะเวลาของคุณสมบัติต าแหน่งช านาญการพิเศษ คือ ต้องด ารงต าแหน่ง
หรือเคยด ารงต าแหน่งช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 
ประเด็นที่สองช านาญการ ไป อ านวยการ (หัวหน้าฝ่าย) 

เช่นเดียวกัน หากหน่วยงานของท่าน มีกรอบนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย) ว่างอยู่กรอบระยะเวลา
ของคุณสมบัติต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย คือ ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีและ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในฝ่ายนั้นๆ ที่ท่านจะสอบเป็นหัวหน้าฝ่าย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีจุดนี้ ช านาญการ จะไป ช านาญการ
พิ เศษ ก็ ใช้ เ วลา  4 ปี   .... และ  ช านาญการ  จะไป  อ านวยการ  (หั วหน้ าฝ่ าย )  ก็ ใ ช้ เ วลา  4 ปี เช่น เดี ยวกั น 
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ส าหรบัทา่นทีด่ ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เมื่อเข้าสู่ระบบแท่งแลว้ จะแบ่งไดต้ามนี้ 
ซี 1 - ซี 4 จะอยู่ในแท่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
ซี 5 - ซี 6 จะอยู่ในแท่งทั่วไป ระดับช านาญงาน 

ซี 7 จะอยู่ในแท่งทั่วไป ระดับอาวุโส 
ขอเริ่มที่แท่งทัว่ไป ระดับปฏบิตังิาน หากจะเลื่อนระดบัขึน้ไปเป็น "ช านาญงาน" ต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้ 

1. ส าหรับวุฒิ ปวช. ต้องด ารงต าแหน่งปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2. ส าหรับวุฒิ ปวท. ต้องด ารงต าแหน่งปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3. ส าหรับวุฒิ ปวส. ต้องด ารงต าแหน่งปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

 
ในระยะเริ่มแรกของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่งนี้ ท่านสามารถน าระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งใน

ระบบซี (ซี1-4) มาใช้นับเป็นระยะเวลาเพื่อในการเลื่อนระดับในระบบแท่งได้ เช่น ท่านมีวุฒิ ปวช. และเคยด ารงต าแหน่งซี 
4 (รวมระยะเวลาที่ผ่านมาด้วย) รวมแล้ว 5 ปี  ท่านก็ครองต าแหน่งในระดับปฏิบัติงานไปอีก 1 ปี ก็จะครบ 6 ปี ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระบบแท่งนี้พอดี ท่านก็ท าเรื่องเลื่อนระดับเป็นช านาญงานได้ครับหรือท่านที่มีวุฒิ ปวส. และเคย
ด ารงต าแหน่งซี 3 มาแล้ว 3 ปี ท่านก็ครองต าแหน่งในระดับปฏิบัติงานไปอีก 1 ปี ก็จะครบ 4 ปี ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งในระบบแท่งนี้พอดี ท่านก็ท าเรื่องเลื่อนระดับเป็นช านาญงานได้ครับ (แต่ส าหรับท่านที่ครองด ารงเดิมมานานกว่านี้ 
และครบตามมาตรฐานต าแหน่งใหม่ในระบบแท่งแล้ว ก็เตรียมท าเรื่องขอเลื่อนระดับเป็นช านาญงานได้เลยครับ เพื่อ
ประโยชน์ของท่านเอง) 
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มาต่อกันที่แท่งทั่วไป ระดับช านาญงาน เลื่อนไประดับอาวุโสต้องครองช านาญงาน อย่างน้อย 6 ป ี

 

ในจุดนี้ หากทา่นอยู่ในระดับช านาญงานแล้ว (ก็คือซี 5-6 เดิม) ระดับที่สูงขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นคือ ระดับอาวุโส 
ณ ตอนนี้หากท่านจะขยับขยายขึ้นไปเป็นระดับอาวุโส ต้องท าเรื่องขอขยายกรอบก่อน จะผ่านหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่ ก จังหวัด 
มาถึงเรื่องระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ท่านต้องเคยด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีจึงจะเลื่อน

ระดับเป็นอาวุโสได้ 
เช่นเดียวกันหากท่านเคยด ารงต าแหน่งในซี 5-6 มาก่อนหน้านี้ ก็นับระยะเวลามานับรวมกันได้ เช่น 

เคยเป็นซี 6 (รวมระยะเวลาที่ผ่านมาในซี 5 ด้วย) รวมแล้ว 5 ปี ท่านก็ต้องครองต าแหน่งในระดับช านาญงานไปอีก 1 ปี ก็
จะครบระยะตรงตามมาตรฐานต าแหน่งของระดับอาวุโส 

 
สุดท้ายเปน็ประเด็น "แทง่ทัว่ไป สูแ่ท่งอ านวยการท้องถิน่ (หัวหน้าฝา่ย)" 

ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าช านาญงานมาแล้ว 10 ปี หรือครองอาวโุส 4 ป ี
หนทางในการเติบโต หรือเรียกว่าความก้าวหน้าในสายงานแท่งทั่วไป กค็ือการเติบโตเป็น "หัวหน้าฝา่ย" 

ส าหรับท่านทีอ่ยู่ในแท่งทั่วไป ยังมีช่องทางที่จะเป็นหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน ระดับต้น) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
เลือกเอาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ที่จะมีคุณสมบัตสิอบเป็นหัวหน้าฝ่ายได้ จะต้อง 

1. ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน  มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
2. ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 

หากทา่นสอบได้เปน็ "หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน ระดบัตน้)" 
ก็จะได้รับเงนิประจ าต าแหน่งเพิม่เดือนละ 1,500 บาท 

สรุปคร่าวๆประมาณนี้ คงจะได้พอเห็นเส้นทางในความก้าวหน้าของตนเองแล้ว 
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