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    จัดทําโดย สวนบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานเลขานุการกรม 

                                                        เมษายน ๒๕๕๗ 



   

สารบัญ 

                       หนา 

หลักการความสําคัญ         ๑ 

วัตถุประสงค          ๑ 

การดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนการสรางความกาวหนาในสายงาน (Career Path)  ๒ 

แนวทางการนําเสนทางความกาวหนาในอาชีพไปปฏิบัติ     ๓ 

ขอจํากัดและขอควรระวัง         ๔ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key of Success)       ๔ 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนงอํานวยการ-บริหาร    ๖ 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนงนิติกร      ๑๐ 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนงนักสืบสวนสอบสวน    ๑๕ 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ     ๒๐ 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน   ๒๕ 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร    ๓๐ 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี    ๓๕ 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน   ๔๐ 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล    ๔๕ 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนงนักจัดการท่ัวไป     ๕๐ 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนงเจาพนกังานธุรการ    ๕๖



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๑ 

แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน (Career Path) 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

หลักการ ความสําคัญ 

 การจัดทําแผนการสรางความกาวหนาในสายงาน (Career Path) ของบุคลากรแสดงถึงการเติบโต                   

ในสายงานของบุคลากรเม่ือเขามาปฏิบัติงานในองคกร มีสวนชวยในการสรางขวัญ กําลังใจ และรักษาคนเกง           

คนดี ไวในองคกร รวมท้ังเปนการปูทางสูการสรางบุคลากรที่มีคุณคาใหแกองคกรในระยะยาว โดยการจัดทํา

แผนการสรางความกาวหนาในสายงานนี้ เปนเคร่ืองมือในการกําหนดความกาวหนาในการทํางาน ทําใหบุคลากร

ทํางานอยางมีเปาหมาย และกําหนดแนวทางไปสูความสําเร็จของเปาหมายไดอยางชัดเจน 

 ทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรที่มีคุณคาท่ีสุดขององคกร บุคลากรในองคกรจึงควรไดรับโอกาสให

พัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ ดังนั้น การจัดทําเสนทางความกาวหนาในอาชีพ จึงมีจุดมุงหมายไปยังบุคลากรใหมี

ความตระหนักตอความสนใจคุณคา จุดออน จุดแข็งของตนเอง ตลอดจนไดรับขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา             

ในสายงานท่ีถูกตอง 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหบุคลากรมองเห็นความกาวหนา และหนทางสูความกาวหนาในอาชีพของตนเอง 

๒. เพื่อใหบุคลากรมีเปาหมายชีวิตในการทํางาน และกระตุนการพัฒนาตนเองสูความสําเร็จ 

๓. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรในสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๔. เพื่อดึงดูด และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณคาอยูรวมกับองคกรตลอดไป 

๕. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลในสํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

การดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนการสรางความกาวหนาในสายงาน (Career Path) 

ขั้นตอนท่ี  ๑  การศึกษาโครงสรางองคกรและอัตรากําลังของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน                

ดังแผนภาพโครงสรางของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๓๗๒ 

                                 เลขาธิการ 

๒ 

                                      กลุ่มตรวจสอบภายใน  - ๒                 - รองเลขาธิการ (นกับริหาร ต้น) - ๒ 
                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - ๔               - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ - ๑                                               
                                                                                       - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย - ๑ 
                                                                                       - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน - ๑                                       
 
                                                                                  

สํานักงานเลขานุการกรม ๓๓  กองกฎหมาย ๒๗ 

ผู้อํานวยการ สูง  ผู้อํานวยการ  สูง 

                                                                                                             

กองคดี ๑ ๔๑ 

ผู้อํานวยการ  สูง 

 

กองนโยบายและยุทธศาสตร ์ ๒๓ 

ผู้อํานวยการ สูง 

กองกํากับและตรวจสอบ ๔๘ 

ผู้อํานวยการ  สูง 
กองข่าวกรองทางการเงิน ๔๓ 

ผู้อํานวยการ  สูง 

กองคดี ๒ ๔๑ 

ผู้อํานวยการ  สูง 

กองคดี ๓ ๔๑ 

ผู้อํานวยการ สูง 

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ ๒๑ 

ผู้อํานวยการ  สูง 

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน ๒๗ 

ผู้อํานวยการ สูง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕ 

ผู้อํานวยการ ต้น 
 
 

  ขั้นตอนท่ี  ๒  การวิเคราะหงานและจัดกลุมงาน (Job Family) 
 การจัดกลุมงาน หมายถึง การจัดแบงกลุมงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของตําแหนงงาน
ใกลเคียงกันใหอยูในกลุมเดียวกัน โดยวิเคราะหจากคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงงานท่ีจัดทําข้ึน ซ่ึง ก.พ. 
ไดเห็นชอบการจัดกลุมงานใหแกสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชนในการยาย โอน 
และบรรจุกลับขาราชการ ดังนี้ 

กลุมท่ี ๑  ๑. นักทรัพยากรบุคคล 

   ๒. นักจัดการงานท่ัวไป 

   ๓. นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

   ๔. นักสืบสวนสอบสวน 

   ๕. นักวิชาการพัสดุ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๓ 

กลุมท่ี ๒ ๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

   ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี 

กลุมท่ี ๓ ๑. นักสืบสวนสอบสวน 

   ๒. นิติกร 

กลุมท่ี ๔ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ขั้นตอนท่ี ๓  การจัดทํา Career Model และการกําหนดเกณฑ เง่ือนไขการเล่ือนตําแหนง 

 เสนทางความกาวหนาในอาชีพของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน แบงเปน ๔ เสนทาง 

คือ สายบริหาร สายอํานวยการ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ใหโอกาสบุคลากรไดเติบโตท้ังในสายบริหาร สายอํานวยการ สายปฏิบัติการ และสายวิชาการ  

 การจัดทําผังความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน                 

เปนระบบเปด ท่ีเปนการจัดทําผังความกาวหนาในรูปแบบ Network Career Path ท่ีมีผังอาชีพในการเล่ือนข้ันหรือ

เล่ือนตําแหนงงานในแนวดิ่ง (Vertical) และการโอนยาย (Transfer) หรือสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

ซ่ึงสงผลใหผูดํารงตําแหนงในสายงานหลักทุกกลุมสามารถเติบโตไดอยางเสมอภาค  

 สวนเกณฑในการพิจารณาเพ่ือปรับเล่ือนตําแหนงสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดยึด

ตามมาตรฐานตําแหนงงานท่ีกําหนดโดย ก.พ. เปนแนวทางประกอบในการกําหนดเกณฑการเล่ือนตําแหนง และ

การโอนยาย  

แนวทางการนําเสนทางความกาวหนาในอาชีพไปปฏิบัติ 

๑. ผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานควรแจงใหบุคลากรรับรูถึงความกาวหนาในสายงานท่ีกําหนดข้ึน 

เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถสอบถามขอมูลตางๆ ในการสรางความเขาใจท่ีตรงกัน 

๒. สวนบริหารทรัพยากรบุคคลควรรวมกับผูบังคับบัญชาพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถท่ี

คาดหวัง เพื่อวิเคราะหและประเมินหาชองวางของความสามารถ 

๓. ผูบังคับบัญชารวมกับบุคลากรสรุปความสามารถท่ีตองพัฒนารวมท้ังจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP) ตามชองวางความสามารถในตําแหนงท่ีจะเติบโตข้ึนไป 
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๔ 

๔. สวนบริหารทรัพยากรบุคคลและสวนพัฒนาบุคลากรรวมกับผูบังคับบัญชา สรางความเขาใจรวมกับ
บุคลากรใหตรงกัน และรวมกันพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ตรงกับท่ีคาดหวังใน

ตําแหนงงานท่ีจะเล่ือน 

๕. สวนบริหารทรัพยากรบุคคลรวมกับผูบังคับบัญชาติดตามผลการพัฒนา 

๖. สวนบริหารทรัพยากรบุคคลรวมกับผูบังคับบัญชาดําเนินการ เล่ือนตําแหนงงาน  โอนยายกรณีท่ี

บุคลากรมีความพรอมและไดรับการฝกอบรมและพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล 

๗. กรณีบุคลากรมีความตองการขอยายขามกลุมงานตามเง่ือนไขของ Career Path หัวหนาสวนราชการ

อาจใหความยินยอมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรทดลองปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) กอน

เปนระยะเวลาไมเกิน ๓-๖ เดือน ตามขอกําหนดของแตละกลุมงาน โดยสวนบริหารทรัพยากรบุคคล

จะเปนผูประสานงานกับฝายงานท่ีเกี่ยวของ และดําเนินการสงบุคลากรไปฝกปฏิบัติงานและติดตาม

ผลอยางตอเนื่อง 

๘. การกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพมิใชเง่ือนไขสําคัญในการโอนยาย แตบุคลากรจะไดรับ

การพิจารณาใหพัฒนาตามเสนทางท่ีกําหนด ท้ังนี้ตองผานการประเมินทุกข้ันตอน 

๙. ใหดําเนินการปรับปรุงการจัดทําเสนทางความหนาในอาชีพใหเหมาะสมกับสภาพการณขององคกร

ท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือความตองการของบุคลากรอยางเหมาะสม 

ขอจํากัดและขอควรระวัง 

เสนทางความกาวหนาในอาชีพอาจเปนอุปสรรคตอบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีมาก เพราะเขาจะรูสึก
วาตนเองมีความสามารถแตกลับเติบโตไดชาหรือกาวหนาชาเกินไป เปนเหตุผลท่ีทําใหหลายคนมีความคิดออก
จากองคกรไปเติบโตท่ีอ่ืน 

ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key of Success) 

๑. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนในการดําเนินการ   

๒. การจัดทําเสนทางความกาวหนาในอาชีพตองเช่ือมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน  

๓. ข้ันตอนการดําเนินการเปนระบบ เกณฑ เง่ือนไขท่ีเกี่ยวของเปนท่ียอมรับของทุกฝาย มีความโปรงใส 

เปนธรรม  
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๕ 

๔. หลักเกณฑการเล่ือนตําแหนงควรคํานึงถึงระเบียบกลางของสํานักงาน ก.พ.  

๕. มีสวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานกุารกรม รับผิดชอบในการเช่ือมโยงและเปนท่ีปรึกษา

ทางอาชีพหรือใหคําแนะนําบุคลากร ตามเง่ือนไขของ Career  Path ในตําแหนงนั้นๆ 
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๖ 

 

 

 

 

 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

ตําแหนงระดับอํานวยการ – บริหาร 
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เจาพนักงานธุรการระดับ
ปฏิบัติงาน 

เจาพนักงานธุรการระดับ
ชํานาญงาน 

เจาพนักงานธุรการระดับ
อาวุโส 

ผูอํานวยการสํานัก/
กอง 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

ผังความกาวหนาในสายงาน  
อํานวยการ-บริหาร 

เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบ

การฟอกเงิน 

 
ผูอํานวยการกอง 

ที่ปรึกษาสํานักงานปองกัน
และปราบปราบการฟอกเงิน 

ระดับปฏิบั

๗ 

ติการ 

ป.ตรี ๖/ ป.โท ๔/ ป.เอก ๒ 

ระดับชํานาญการ 

๔ ป 

 

ระดับชํานาญการพเศษิ

๓ ป 
 

 

ระดับเชี่ยวชาญ 

๒ ป 

 

ระดับทรงคุณวุฒิ 
 

๔ ป 

๑ ป 

๒ ป การเลื่อนตําแหนงงาน 

การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน 

ประเภทตําแหนงทั่วไป ประเภทตําแหนงวิชาการ 

              ตองไดรับความยินยอมจากผูดํารง  
                ตําแหนง ๑ ป 

๔ ป ๗ ป 

๒ ป 
การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน 

๓ ป ๖ ป 

๖ ป 

ปวช. ๖/ ปวท. ๕/ ปวส. ๔ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงระดับอํานวยการ - บริหาร 

ตําแหนงดานบริหาร
จัดการ 

เกณฑการเล่ือนตําแหนง 

 ๑. ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครบตามวาระ 
๔ ป และยังไมเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ หรือขาดคุณสมบัติตาม
ตําแหนง  

 

๘ 

๑. ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมนอย
กวา ๑ ป หรือประเภทตําแหนงบริหารระดับตน และดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ
คณะกรรมการ ปปง. รวมกันไมนอยกวา ๑ ป หรือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กอง 
และตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. รวมกันไมนอยกวา ๓ ป 

๒. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไม
นอยกวา ๒ ป หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภท
อํานวยการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด หรือเคย
ดํารงตําแหงขางตนรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป แตตองผานการประเมินสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. 

๓. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตร
ใด ๆ ที่ ก.พ. พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมอืนไดผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หากยังไมเคยผานการอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตอง
เขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

๔. ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ.                  
๕. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดตามเปาหมาย ไดคะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป 

ติดตอกัน ๓ ปยอนหลัง หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง                               

 

 ๑. ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด                                                                   

๒. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรม
หลักสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนไดผานการอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.  

๓. ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ.                  
๔. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดคะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป ในขณะดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการ หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง  

 

รองเลขาธิการ

คณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน 

เลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 

ท่ีปรึกษาสํานักงาน
ปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 

 
 
 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงระดับอํานวยการ – บริหาร (ตอ) 

ตําแหนงดานบริหาร
จัดการ 

เกณฑการเล่ือนตําแหนง 

๙ 

 ๑.  เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงดังตอไปน้ี 

• ประเภทอํานวยการระดับตนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

• ประเภทอํานวยการระดับตนและชํานาญการพิเศษรวมกันไมนอยกวา ๔ ป 

• ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ 

• ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๔ ป 

• ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป 

• ประเภททั่วไประดับอาวุโสและประเภทอํานวยการระดับตน รวมกันไมนอยกวา ๗ ป 
๒. มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ 
๓. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการสํานัก/กองมีขีดสมรรถนะตามระดับที่

คาดหวัง (Competency  Gap เทากับ ๐) 
๔. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองหรือคํารับรองรายบุคคลไดคะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป  

หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง  
๕. เฉพาะตําแหนงผูอํานวยการกองกฎหมาย ตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา

นิติศาสตร         

 

 ๑. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือดํารง
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแลวไมนอยกวา ๖ ป หรือดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบ
ไดไมตํ่ากวาน้ีตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด                                       

๒. มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน 
๓. เคยปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับงานของตําแหนงในงานท่ีจะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป         
๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการกองมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง  

(Competency Gap เทากับ ๐) 
๕. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรายบุคคลไดคะแนนเฉล่ียระดับ ๓  ขึ้นไป หรือเปนผูที่

มีรายช่ือในบัญชีเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง  
                                                                                                                                                       

 

ผูอํานวยการกอง/สํานัก    

(อํานวยการ ระดับสูง) 

ผูอํานวยการกอง      

(อํานวยการ ระดับตน) 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

ตําแหนงนิติกร



                                                                                                                                                        แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

 
 
 

   
 
  
  
 
 

   

   
   
 
   
   

 
 
 
 

๑๑ 

 

ผังความกาวหนาในสายงาน 
ตําแหนงนิติกร 

เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบ

การฟอกเงิน 

นิติกรระดับทรงคุณวุฒิ 

ที่ปรึกษาสํานักงานปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

   

 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ 

 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
ชํานาญการพิเศษ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับเชี่ยวชาญ 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับเชี่ยวชาญ 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับทรงคุณวุฒิ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ 

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ

ชํานาญการพิเศษ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับเชี่ยวชาญ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับทรงคุณวุฒิ 

นิติกรระดับปฏิบัติการ 

ป.ตรี ๖/ ป.โท ๔/ ป.เอก ๒ 

นิติกรระดับชํานาญการ 
 

นิติกรระดับชํานาญการ
พิเศษ 

นิติกรระดับเชี่ยวชาญ 
 

 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

รองเลขาธิการ
ณะกรรมการปองกัน

และปราบปราบการฟอก
ค

๒ ป 

ผูอํานวยการกอง 

              ตองไดรับความยินยอมจากผูดํารง  
                ตําแหนง 

การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน 

การเลื่อนตําแหนงงาน 

๔ ป 

๑ ป 

๒ ป 
๒ ป 

๓ ป 
๑ ป ๔ ป ๓ ป ๓ ป ๓ ป 

๓ ป 

๒ ป 

๔ ป 

การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนติิกร 
ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

  ๑. ปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชานติิศาสตร  

๑๒ 

๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
มาแลว ไมนอยกวา ๒ ป 

๓. มีประสบการณปฏิบัติงานนิติการ หรืองานอื่นที่
เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๔.  ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับทรงคุณวุฒิมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  Gap 
เทากับ ๐) 

๕. ผานการประเมิน ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ 
ที่ ก.พ. กําหนด 

๑. ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอยกวา 
๒ ป หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด                                                    

๒.  ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตรใดๆ ที่ ก.พ.
พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนไดผานการอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.  

๓. ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของ
สํานักงาน ก.พ.                  

๔. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดคะแนนเฉล่ีย
ระดับ ๓ ขึ้นไป ในขณะดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการ หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณา
แตงต้ัง  

 

   ๑.  เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปน้ี 

• ประเภทอํานวยการระดับตนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

• ประเภทอํานวยการระดับตนและชํานาญการพิเศษ
รวมกันไมนอยกวา ๔ ป 

• ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

• ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอย
กวา ๔ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโสและประเภท
อํานวยการระดับตน รวมกันไมนอยกวา ๗ ป 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ 

๓. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง
มีขีดสมรรถนะตามระดับท่ีคาดหวัง ( Competency Gap 
เทากับ ๐) 

๔. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองหรือคํารับรอง
รายบุคคลไดคะแนนเฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเปนผูที่
มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

๕. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร    

  
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชานติิศาสตร  
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา ๓ ป 

๓.  มีประสบการณปฏิบัติงานนิติการ หรืองานอื่นที่
เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๔.ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับเช่ียวชาญมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง ( Competency  Gap 
เทากับ ๐) 

๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ 
ที่ ก.พ. กําหนด  

นิติกรระดับ

เชี่ยวชาญ 

 

ผูอํานวยการ 

สํานัก/กอง

(อํานวยการ

ระดับสูง) 

รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ 

ปปง. 

นิติกรระดับ

ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนติิกร (ตอ) 

ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

 
 
 

  

๑๓ 

๑. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือดํารงตําแหนงประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส มาแลวไมนอยกวา ๖ ป หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ีตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด                                       

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

๓. เคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานของตําแหนงในงาน
ที่จะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป                                   

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการกองมี
ขีดสมรรถนะตามระดับท่ีคาดหวัง ( Competency  Gap 
เทากับ ๐) 

๕. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรายบุคคลได
คะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไปหรือเปนผูที่มีรายช่ือใน
บัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

๖. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร     

  ๑. ปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชานิติศาสตร 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา ๔ ป 
 ๓. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมาแลวไมนอยกวา ๘ 
ป (ป.ตรี) ๖ ป (ป.โท)  ๔ ป (ป.เอก) 
 ๔. มีประสบการณปฏิบัติงานนิติการ หรืองานอื่นที่
เ ก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจ าสังกัดเ ห็นว า
เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 ๕. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการ
พิ เ ศษ มีขี ดสมรรถนะตามระ ดับที่ ค าดห วั ง 
(Competency Gap เทากับ ๐) 

 ๖. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง. กําหนด 

 

 
 
 

 ๑. ปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชานติิศาสตร 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
๖ ป (ป.ตรี)   ๔ ป (ป. โท)  ๒ ป (ป.เอก) 
 ๓. มีประสบการณปฏิบัติงานนิติการ หรืองานอื่นที่
เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 ๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง ( Competency  Gap 
เทากับ ๐) 
 ๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

นิติกรระดับ

ชํานาญการ

พิเศษ 

ผูอํานวยการกอง 

(อํานวยการ 

ระดับตน) 

นิติกรระดับ

ปฏิบัติการ 

นิติกรระดับ

ชํานาญการ 

 

 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๑๔ 

เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย  ตําแหนงนติิกร   

การโอนยาย เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย 

การโอนยายขามสายงาน ในกลุมงาน

เดียวกัน ระดับตําแหนงเดียวกัน  

๑.  ปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชานิติศาสตร 

๒.  ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง  (Competency Gap เทากับ ๐) 

การโอนยายขามสายงาน  ตางกลุมงาน 

ระดับตําแหนงเดียวกัน 

๑. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับ

หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (  Competency Gap เทากับ ๐) 

๓. ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

การเล่ือนระดับตําแหนงประเภทวิชาการ

ขามสายงาน ในกลุมงานเดียวกันหรือ

ตางกลุมงาน   

๑. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ในตําแหนงท่ีจะ

เล่ือน  

๒. มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงข้ันตํ่าตามคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนง 

๓.  มีประสบการณดานงานท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงาน ท่ีโอนยายอยางนอย ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (  Competency Gap เทากับ ๐) 

๕ .  ผานการประเมินผลงานเ พ่ือประเมินเ ล่ือนระดับจาก

คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๑๕ 

 

 

 

 

 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

ตําแหนงนักสืบสวนสอบสวน 



                                                                                                                                                       แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

 
 
 

   
 
  
   
 
 
   

   

   
   
 
   
   

 
 
 
 

ผังความกาวหนาในสายงาน  
ตําแหนงนักสืบสวนสอบสวน 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับระดับ

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ
ปฏิบัติการ 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ 

 

ที่ปรึกษาสํานักงานปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับระดับชํานาญ

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ
ชํานาญการ 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

ระดับชํานาญการ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ

ชํานาญการพิเศษ 

นักจัดการงานทั่วไป 
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับเชี่ยวชาญ 

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ
เชี่ยวชาญ 

 นักทรัพยากรบุคคล
ระดับทรงคุณวุฒิ 

นักสืบสวนสอบสวนระดับ
ปฏิบัติการ 

นักสืบสวนสอบสวนระดับ
ชํานาญการ 

 

นักสืบสวนสอบสวนระดับ
ชํานาญการพิเศษ 

 

 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปราบการฟอก

เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบ

การฟอกเงิน 

ผูอํานวยการกอง 

              ตองไดรับความยินยอมจากผูดํารง  
                ตําแหนง 

การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน 

การเลื่อนตําแหนงงาน 

การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน 

 นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับทรงคุณวุฒิ 

นักสืบสวนสอบสวนระดับ
เชี่ยวชาญ 

 

นิติกรระดับ
ปฏิบัติการ 

นิติกรระดับ
ชํานาญการ 

นิติกรระดับ
ชํานาญการพิเศษ 

นิติกรระดับ
เชี่ยวชาญ 

นิติกรระดับ
ทรงคุณวุฒิ 

๒ ป 

๑ ป ๔ ป 

๑ ป 

๔ ป 

๒ ป 

๓ ป ๓ ป ๓ ป 
๓ ป 

๓ ป 

๔ ป 

ป.ตรี ๖/ ป.โท ๔/ ป.เอก ๒ 

๑๖ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักสืบสวนสอบสวน 

ตําแหนงงานตาม
ระดับตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

   

๑๗ 

๑. ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอย
กวา ๒ ป หรือ ตําแหนงอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด                                      

๒. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตรใดๆ
ที่ ก.พ.พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนได
ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ.  

๓. ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ของสํานักงาน ก.พ.                  

๔. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดคะแนน
เฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป ในขณะดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชี
เพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

   ๑.  เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปน้ี 

• ประเภทอํานวยการระดับตนมาแลวไมนอยกวา 
๑ ป 

• ประเภทอํานวยการระดับตนและชํานาญการ
พิเศษรวมกันไมนอยกวา ๔ ป 

• ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

• ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม
นอยกวา ๔ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโสและประเภท
อํานวยการระดับตน รวมกันไมนอยกวา ๗ ป 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

๓. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการ 
สํานัก/กองมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง        

     (Competency  Gap เทากับ ๐) 
๔. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองหรือคํารับรอง

รายบุคคลไดคะแนนเฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ
เปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

.  ๑ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบได
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สวน
ราชการเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา ๓ ป 

 ๓. มีประสบการณปฏิบัติ งานสืบสวนสอบสวน 
หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับเชี่ยวชาญมี
ขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง  

      ( Competency  Gap เทากับ ๐) 
๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตาม     

หลักเกณฑ ที่ ก.พ. กําหนด  

นักสืบสวน

สอบสวนระดับ

เชี่ยวชาญ 

ผูอํานวยการ
สํานัก/กอง 
(อํานวยการ 
ระดับสูง) 

รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ 

ปปง. 

 
 
 
 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักสืบสวนสอบสวน (ตอ) 

ตําแหนงงานตาม
ระดับตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

 
 
 

  

๑๘ 

๑. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส มาแลวไมนอยกวา ๖ ป 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวานี้ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด                     

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

๓. เคยปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับงานของตําแหนงใน
งานที่จะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป                     

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการ
กอง มีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง  

    (Competency Gap เทากับ ๐) 
๕. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรายบุคคลได

คะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเปนผูที่มีรายช่ือ
ในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

  ๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบได
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สวน
ราชการเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการมาแลวไมนอยกวา ๔ ป 

๓. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมาแลวไมนอย
กวา ๘ ป (ป.ตรี) ๖ ป (ป.โท)  ๔ ป (ป.เอก) 
 ๔. มีประสบการณปฏิบัติ งานสืบสวนสอบสวน 
หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 ๕. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญ
การพิเศษมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency Gap เทากับ ๐) 

 ๖. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี 
อ.ก.พ. สํานักงาน ปปง.กําหนด 

 

 
 
 

 ๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบได
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ 
สวนราชการเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่   
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏบิัติ 

 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ๖ ป (ป.ตรี)  ๔ ป (ป. โท)  ๒ ป 
(ป.เอก) 

 ๓. มีประสบการณปฏิบัติ งานสืบสวนสอบสวน 
หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

 ๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญ
การมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง  

      ( Competency Gap เทากับ ๐) 
 ๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี 
อ.ก.พ. สํานักงาน ปปง.กําหนด  

  

 
 
 
 
 
 

    

 

นักสืบสวน

สอบสวนระดับ

ชํานาญการพิเศษ 

ผูอํานวยการกอง 

(อํานวยการ 

ระดับตน) 

นักสืบสวนสอบสวนระดับปฏิบัติการ 

นักสืบสวน

สอบสวนระดับ

ชํานาญการ 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๑๙ 

เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย  ตําแหนงนักสืบสวน สอบสวน  

การโอนยาย เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย 

การโอนยายขามสายงาน ในกลุมงาน
เดียวกัน ระดับตําแหนงเดยีวกัน  

๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเห็นวาเหมาะสม
กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

การโอนยายขามสายงาน  ตางกลุมงาน 
ระดับเดยีวกัน 

๑. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาวชิาท่ีเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๓. ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

การเล่ือนระดบัตําแหนงประเภทวชิาการ
ขามสายงาน ในกลุมงานเดยีวกันหรือ
ตางกลุมงาน   

๑. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ในตําแหนงท่ีจะ
เล่ือน  

๒. มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงข้ันตํ่าตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

๓.  มีประสบการณดานงานท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงาน ท่ีโอนยายอยางนอย ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผานการประเมินผลงานเพื่อประเมินเล่ือนระดับจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 

 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๒๐ 

 

 

 

 

 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

ตําแหนงนักวิชาการพสัดุ 



                                                                                                                                                        แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

 
 
 

   
 
  
   
 
 
   

   

   
   
 
   
   

 
 
 
 

ผังความกาวหนาในสายงาน  
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับระดับ

ปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับปฏิบัติการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ 

 

ที่ปรึกษาสํานักงานปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับระดับ

ชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับชํานาญการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
ชํานาญการพิเศษ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
เชี่ยวชาญ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับเชี่ยวชาญ 

 นักทรัพยากรบุคคล
ระดับทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการพัสดุระดับ
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการพัสดุระดับ
ชํานาญการ 

 

นักวิชาการพัสดุระดับ
ชํานาญการพิเศษ 

 

 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

๒๑ 

รองเ
๑ ป 

เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบ

การฟอกเงิน 

ลขาธิการ
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปราบการฟอก

ผูอํานวยการกอง 

              ตองไดรับความยินยอมจากผูดํารง  
                ตําแหนง 

การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน 

การเลื่อนตําแหนงงาน 

๒ ป 

๑ ป ๔ ป 

๔ ป 

การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน  นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับทรงคุณวุฒิ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับเชี่ยวชาญ 

๓ ป ๓ ป 

๒ ป 

๓ ป 

๓ ป 

๔ ป 

ป.ตรี ๖/ ป.โท ๔/ ป.เอก ๒ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักวชิาการพัสด ุ

ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

   

๒๒ 

๑. ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอยกวา 
๒ ป หรือ ตําแหนงอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด                                                   

๒. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตรใดๆ ที่ 
ก.พ.พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนไดผาน 
การอบรมหลักสูตรนกับริหารระดับสงูของสํานักงาน ก.พ.  

๓. ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของ
สํานักงาน ก.พ.                  

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดคะแนนเฉล่ีย
ระดับ ๓ ขึ้นไป ในขณะดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการ หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณา
แตงต้ัง  

 

   ๑.  เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปน้ี 

• ประเภทอํานวยการระดับตนมาแลวไมนอยกวา ๑ป 
• ประเภทอํานวยการระดับตนและชํานาญการพิเศษ

รวมกันไมนอยกวา ๔ ป 

• ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

• ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอย
กวา ๔ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโสและประเภท
อํานวยการระดับตน รวมกันไมนอยกวา ๗ ป 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ 

๓. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการ 
สํานัก/กองมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency  Gap เทากับ ๐) 

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองหรือคํารับรอง
รายบุคคลไดคะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเปนผู
ที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ผูอํานวยการ

สํานัก/กอง  

(อํานวยการ 

ระดับสูง) 

รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ 

ปปง. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักวชิาการพัสดุ (ตอ) 
ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

 
 
 

  ๑. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือดํารงตําแหนงประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส มาแลวไมนอยกวา ๖ ป                    

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

๒๓ 

๓. เคยปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับงานของตําแหนงในงาน
ที่จะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป                                   

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการกองมี
ขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  Gap 
เทากับ ๐) 

๕.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรายบุคคลได
คะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเปนผูที่มีรายช่ือใน
บัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

.  ๑ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวน
ราชการเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

. ๒ เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา ๔ ป 
 ๓. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมาแลวไมนอย
กวา ๘ ป (ป.ตรี) ๖ ป (ป.โท)  ๔ ป (ป.เอก) 
 ๔. มีประสบการณปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ หรืองาน
อื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 ๕. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการ
พิเศษมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency Gap เทากับ ๐) 

 ๖. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี 
อ.ก.พ. สํานักงาน ปปง.กําหนด 

 

 
 
 

 ๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวน
ราชการเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
๖ ป (ป.ตรี)   ๔ ป (ป. โท)  ๒ ป (ป.เอก) 

 ๓. มีประสบการณปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ หรืองาน
อื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

 ๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการมี
ขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง  
( Competency  Gap เทากับ ๐) 

 ๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี 
อ.ก.พ. สํานักงาน ปปง.กําหนด  
 

  

 
 
 
 
 
 

  
 

นักวิชาการพัสดุ

ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

ผูอํานวยการกอง 

(อํานวยการ 

ระดับตน) 

นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการ

พัสดุระดับ

ชํานาญการ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๒๔ 

เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย  นักวิชาการพสัดุ   

การโอนยาย เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย 

การโอนยายขามสายงาน ในกลุมงาน
เดียวกัน ระดับตําแหนงเดยีวกัน  

๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเห็นวาเหมาะสม
กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

การโอนยายขามสายงาน  ตางกลุมงาน 
ระดับเดยีวกัน 

๑. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาวชิาท่ีเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๓. ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

การเล่ือนระดบัตําแหนงประเภทวิชาการ
ขามสายงาน ในกลุมงานเดยีวกันหรือ
ตางกลุมงาน   

๑. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ในตําแหนงท่ีจะ
เล่ือน  

๒. มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงข้ันตํ่าตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

๓.  มีประสบการณดานงานท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีโอนยายอยางนอย ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง  (Competency Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผานการประเมินผลงานเพื่อประเมินเล่ือนระดับจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๒๕ 

 

 

 

 

 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน 



                                                                                                                                                        แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๒๖ 

    
 
 

   
 
  
   
 

   

   

   

 
   
   

 
 
 
 

 

   

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ป.ตรี ๖/ ป.โท ๔/ ป.เอก ๒ 

ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๔ ป 
 

ระดับชํานาญการ 

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับเชี่ยวชาญ 

 

 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

รองเลข

๑ ป 

ผังความกาวหนาในสายงาน 
ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบ

การฟอกเงิน 

ที่ปรึกษาสํานักงานปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

าธิการ
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับปฏิบัติการ 

ผูอํานวยการกอง 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับชํานาญการ 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ 

 

นักสืบสวน สอบ 
สวนระดับชํานาญ

การพิเศษ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับชํานาญ

การพิเศษ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญ
การพิเศษ 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับเชี่ยวชาญ 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับเชี่ยวชาญ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
ทรงคุณวุฒิ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับเชี่ยวชาญ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการเงินและ
บัญชีระดับ
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการเงินและ
บัญช ี

ระดับชํานาญการ 

นักวิชาการเงินและ
บัญชีระดับ ชํานาญ

การพิเศษ 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี ระดับ
เชี่ยวชาญ 

              ตองไดรับความยินยอมจากผูดํารง  
                ตําแหนง 

การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน 

การเลื่อนตําแหนงงาน 

๓ ป 

๔ ป 

๓ ป ๓ ป ๓ ป 

๒ ป 

๓ ป 
๑ ป ๔ ป 

๓ ป 

๒ ป 

๒ ป 
การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักวชิาการตรวจสอบภายใน 

ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

   ๑. ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอยกวา  
๒ ป  หรือ  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ กพ. กําหนด                                         

๒. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน กพ. หรือผานการอบรมหลักสูตรใดๆท่ี 
กพ.พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนไดผาน
การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน กพ.  

๓. ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ของสํานักงาน ก.พ.                  

๔. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดคะแนน
เฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป ในขณะดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชี
เพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

   ๑.  เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปน้ี 

• ประเภทอํานวยการระดับตนมาแลวไมนอยกวา 
๑ ป 

• ประเภทอํานวยการระดับตนและชํานาญการ
พิเศษรวมกันไมนอยกวา ๔ ป 

๒๗ 

• ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

• ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม
นอยกวา ๔ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโสและประเภท
อํานวยการระดับตน รวมกันไมนอยกวา ๗ ป 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

๓. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการ
สํานัก/กองมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง        
(Competency  Gap เทากับ ๐) 

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองหรือคํารับรอง
รายบุคคลไดคะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ
เปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

.  ๑ ปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร 

. ๒ เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา  ๓  ป 

. ๓ มีประสบการณปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือ
งานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็น
วาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับเชี่ยวชาญมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง ( Competency  
Gap เทากับ ๐) 

๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ 
ที่ ก.พ. กําหนด  

นักวิชาการ

ตรวจสอบ

ภายในระดับ

เชี่ยวชาญ 

ผูอํานวยการ

สํานัก/กอง 

(อํานวยการ 

ระดับสูง) 

รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ 

ปปง. 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักวชิาการตรวจสอบภายใน (ตอ) 

ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

 
 
 

  ๑.  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส มาแลวไมนอยกวา ๖ 
ป หรือดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวานี้ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด                     

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

๒๘ 

๓. เคยปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับงานของตําแหนงใน
งานที่จะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป                     

๔. ผลการประเมินขดีสมรรถนะระดับผูอํานวยการกอง
มีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง               
(Competency  Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรายบุคคลได
คะแนนเฉล่ียระดับ ๓  ขึ้นไป หรือเปนผูที่มีรายช่ือ
ในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

  ๑. ปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร 

 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา ๔ ป 

 ๓. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมาแลวไมนอยกวา 
๘ ป (ป.ตรี) ๖ ป (ป.โท)  ๔ ป (ป.เอก) 

 ๔. มีประสบการณปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือ
งานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็น
วาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

 ๕. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการ
พิเศษมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency Gap เทากับ ๐) 

 ๖. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด 

 

 
 
 

 ๑. ปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร 

 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
๖ ป (ป.ตรี)  ๔ ป (ป. โท)  ๒ ป (ป.เอก) 

 ๓. มีประสบการณปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือ
งานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็น
วาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

 ๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการมี
ขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  
Gap เทากับ ๐) 

 ๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด  

  

 
 
 
 
 
 

  

นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน

ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

ผูอํานวยการกอง 

(อํานวยการ 

ระดับตน) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏบิัติการ 

นักวิชาการ

ตรวจสอบ

ภายในระดับ

ชํานาญการ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๒๙ 

เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย  นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

การโอนยาย เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย 

การโอนยายขามสายงาน ในกลุมงาน
เดียวกัน ระดับตําแหนงเดยีวกัน 

๑. มีวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

การโอนยายขามสายงาน  ตางกลุมงาน 
ระดับเดยีวกัน 

๑. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาวชิาท่ีเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๓. ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

การเล่ือนระดบัตําแหนงประเภทวชิาการ
ขามสายงาน ในกลุมงานเดยีวกันหรือ
ตางกลุมงาน   

๑. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ในตําแหนงท่ีจะ
เล่ือน  

๒. มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงข้ันตํ่าตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

๓.  มีประสบการณดานงานท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงาน ท่ีโอนยายอยางนอย ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผานการประเมินผลงานเพื่อประเมินเล่ือนระดับจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๓๐ 

 

 

 

 

 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 



                                                                                                                                                       แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

 
 
 

   
 
  
   
 

   

   

   
   
 
   
   

 
 
 
 

ผังความกาวหนาในสายงาน  
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 

เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบ

การฟอกเงิน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร
ระดับทรงคุณวุฒิ 

ที่ปรึกษาสํานักงานปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

๓๑ 

 

 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
ปฏิบัติการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
ชํานาญการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ 

 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับชํานาญ

การพิเศษ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับเชี่ยวชาญ 

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนระดับเชี่ยวชาญ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
ทรงคุณวุฒิ 

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ
ปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับเชี่ยวชาญ 

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ
ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการคอมพวเตอร
ระดับชํานาญการ 

ิ

๔ ป 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร
ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร
ระดับเชี่ยวชาญ 

 

ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปราบการฟอก

เงิน 

ผูอํานวยการกอง 

              ตองไดรับความยินยอมจากผูดํารง  
                ตําแหนง 

การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน 

การเลื่อนตําแหนงงาน 

๔ ป 

๑ ป 

๓ ป ๓ ป ๓ ป 

๒ ป 

๑ ป ๔ ป 

๒ ป 

 

๒ ป 

การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน 
๒ ป 

๓ ป 
๓ ป 

ป.ตรี ๖/ ป.โท ๔/ ป.เอก ๒ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร 
ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

 

๓๒ 

 ๑. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกวา ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร 

๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ
มาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

๓. มีประสบการณปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 
หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๔.  ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับทรงคุณวุฒิ ไมมี  
Competency Gap 

๕.  ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ
ที่ ก.พ. กําหนด 

 ๑. ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอย
กวา ๒ ป  หรือ  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด                     

๒. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตรใดๆ
ที่ ก.พ. พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนได
ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ.  

๓. ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ของสํานักงาน ก.พ.                  

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดคะแนน
เฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป ในขณะดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการ หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อ
พิจารณาแตงต้ัง  

 

   ๑.  เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปน้ี 

• ประเภทอํานวยการระดับตนมาแลวไมนอยกวา 
๑ ป 

• ประเภทอํานวยการระดับตนและชํานาญการ
พิเศษรวมกันไมนอยกวา ๔ ป 

• ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

• ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม
นอยกวา ๔ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโสและประเภท
อํานวยการระดับตน รวมกันไมนอยกวา ๗ ป 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

๓. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการ
สํานัก/กองมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency Gap เทากับ ๐) 

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองหรือคํารับรอง
รายบุคคลไดคะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ
เปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

. ๑ วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกวา ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร 

 

. ๒ เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา ๓ ป 

๓. มีประสบการณปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 
หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับเชี่ยวชาญมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  Gap 
เทากับ ๐) 

๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ 
ที่ ก.พ. กําหนด  

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ระดับ

เชี่ยวชาญ 

ผูอํานวยการ

สํานัก/กอง 

(อํานวยการ 

ระดับสูง) 

รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ 

ปปง. 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ระดับ

ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร (ตอ) 

ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

 
 
 

  ๑.  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส มาแลวไมนอยกวา ๖ ป 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวานี้ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด                     

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

๓๓ 

๓. เคยปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับงานของตําแหนงใน
งานที่จะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป                     

๔. ผลการประเมินขดีสมรรถนะระดับผูอํานวยการกอง
มีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  
Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรายบุคคลได
คะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเปนผูที่มีรายช่ือ
ในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

.  ๑ วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกวา ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร 

. ๒ เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา ๔ ป 
 ๓. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมาแลวไมนอยกวา ๘ 
ป (ป.ตรี) ๖ ป (ป.โท)  ๔ ป (ป.เอก) 
 ๔. มีประสบการณปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 
หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา  ๑  ป 
 ๕. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการ
พิเศษมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency Gap เทากับ ๐) 

 ๖. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด 

 

 
 
 

๑. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกวา ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร 

๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
๖ ป (ป.ตรี)   ๔ ป (ป. โท)  ๒ ป (ป.เอก) 

 ๓. มีประสบการณปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 
หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา  ๑  ป 

 ๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  Gap 
เทากับ ๐) 

 ๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

ผูอํานวยการกอง

(อํานวยการ 

ระดับตน) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ระดับชํานาญ

การ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๓๔ 

เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย  ตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร   

การโอนยาย เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย 

การโอนยายขามสายงาน เดยีวกัน 
ระดับตําแหนงเดียวกัน  

๑. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกวา ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงทาง
คอมพิวเตอร 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง  (Competency Gap เทากับ ๐) 

การโอนยายขามสายงาน  ตางกลุมงาน 
ระดับเดยีวกัน 

๑. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาวชิาท่ีเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๓. ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

การเล่ือนระดบัตําแหนงประเภทวชิาการ
ขามสายงาน ในกลุมงานเดยีวกันหรือ
ตางกลุมงาน   

๑. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ในตําแหนงท่ีจะ
เล่ือน  

๒. มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงข้ันตํ่าตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

๓.  มีประสบการณดานงานท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงาน ท่ีโอนยายอยางนอย  ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผานการประเมินผลงานเพื่อประเมินเล่ือนระดับจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๓๕ 

 

 

 

 

 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

ตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชี 



                                                                                                                                                        แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๓๖ 

           
 
 

   
 
  
   
 

   

   

   

  

   
 
 
 
 

ผังความกาวหนาในสายงาน  
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 

 

   

 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี

ป.ตรี ๖/ ป.โท ๔/ ป.เอก ๒ 

ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการเง บัญชี
ระดับชํานาญการ 

ินและ

๔ ป 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

นักว ินและบัญชี
ระดับเชี่ยวชาญ 
ิชาการเง

๒ ป 

 

 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

รองเ

๑ ป 

เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบ

การฟอกเงิน 

ที่ปรึกษาสํานักงานปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

ลขาธิการ
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปราบการฟอก

เงิน 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับปฏิบัติการ 

ผูอํานวยการกอง 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการ
พัสดุระดับ
ปฏิบัติการ 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับชํานาญการ 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญ

การ 

นักวิชาการ
พัสดุระดับ
ชํานาญการ 

นักสืบสวน สอบ 
สวนระดับชํานาญ

การพิเศษ 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญ
การพิเศษ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญ
การพิเศษ 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับเชี่ยวชาญ 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับเชี่ยวชาญ 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ระดับทรงคุณวุฒิ 

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ
ปฏิบัติการ 

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ
ชํานาญการ 

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ

ชํานาญการพิเศษ 

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ
เชี่ยวชาญ 

นักทรัพยากร
บุคคลระดับ
ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 
ระดับชํานาญการ 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
ระดับ ชํานาญการ

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 
ระดับเชี่ยวชาญ 

              ตองไดรับความยินยอมจากผูดํารง  
                ตําแหนง 

การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน 

การเลื่อนตําแหนงงาน 

๔ ป 

๑ ป ๔ ป ๓ ป ๓ ป ๓ ป ๓ ป 

 

๒ ป 

๒ ป การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน 

๓ ป 
๓ ป 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี 
ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

   

๓๗ 

๑. ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอย
กวา  ๒ ป  หรือ  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด                   

๒. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตร
ใดๆท่ี ก.พ.พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติ
เสมือนไดผานการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.  

๓. ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ของสํานักงาน ก.พ.                  

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดคะแนน
เฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป ในขณะดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชี
เพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

   ๑.  เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปน้ี 

• ประเภทอํานวยการระดับตนมาแลวไมนอย
กวา ๑ ป 

• ประเภทอํานวยการระดับตนและชํานาญการ
พิเศษรวมกันไมนอยกวา ๔ ป 

• ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

• ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษไม
นอยกวา ๔ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโสและประเภท
อํานวยการระดับตน รวมกันไมนอยกวา ๗ ป 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

๓. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการ
สํานัก/กอง มีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency  Gap เทากับ ๐) 

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองหรือคํารับรอง
รายบุคคลไดคะแนนเฉลี่ยระดับ ๓  ขึน้ไป หรือ
เปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

. ๑ ปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร 

 

. ๒ เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา ๓ ป 

๓. มีประสบการณปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรือ
งานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็น
วาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับเชี่ยวชาญมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  
Gap เทากับ ๐) 

๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ ที่ ก.พ. กําหนด  

นักวิชาการ

เงินและบัญชี

ระดับ

เชี่ยวชาญ 

ผูอํานวยการ

สํานัก/กอง 

(อํานวยการ 

ระดับสูง) 

รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการ 

ปปง. 

 
 
 
 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี (ตอ) 

ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

 
 
 

  ๑.  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือดํารง
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแลวไม
นอยกวา ๖ ป หรือดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบไดไม
ตํ่ากวานี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ. 
กําหนด                                       

๓๘ 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

๓. เคยปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับงานของตําแหนงใน
งานที่จะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป                   

๔. ผลการประเมินขดีสมรรถนะระดับผูอํานวยการกอง
มีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency  Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรายบุคคลได
คะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเปนผูที่มี
รายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

.  ๑ ปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร 

. ๒ เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา ๔ ป 

. ๓ ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมาแลวไมนอยกวา 
๘ ป (ป.ตรี) ๖ ป (ป.โท)  ๔ ป (ป.เอก) 

 ๔. มีประสบการณปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรือ
งานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็น
วาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

 ๕. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการ
พิเศษมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency Gap เทากับ ๐) 

 ๖. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด 

 

 
 
 

 ๑. ปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร 

 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
๖ ป (ป.ตรี)   ๔ ป (ป. โท)  ๒ ป (ป.เอก) 

 ๓. มีประสบการณปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรือ
งานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็น
วาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

 ๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการมี
ขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  
Gap เทากับ ๐) 

 ๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด  

  

 
 
 
 
 
 

  

นักวิชาการ

เงินและบัญชี

ระดับชํานาญ

การพิเศษ 

ผูอํานวยการกอง 

(อํานวยการ 

ระดับตน) 

นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการ

เงินและบัญชี

ระดับชํานาญ

การ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๓๙ 

เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย  ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี   

การโอนยาย เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย 

การโอนยายขามสายงาน ในกลุมงาน
เดียวกัน ระดับตําแหนงเดยีวกัน 
(ตําแหนงนกัวชิาการเงินและบัญชี) 

๑. มีวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกวา  ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

การโอนยายขามสายงาน  ตางกลุมงาน 
ระดับเดยีวกัน 

๑. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาวชิาท่ีเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (  Competency Gap เทากับ ๐) 

๓. ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

การเล่ือนระดับตําแหนงประเภทวิชาการ
ขามสายงาน ในกลุมงานเดยีวกันหรือ
ตางกลุมงาน   

๑. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ในตําแหนงท่ีจะ
เล่ือน  

๒. มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงข้ันตํ่าตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

๓.  มีประสบการณดานงานท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบ และลักษณะงาน ท่ีโอนยายอยางนอย  ๑  ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผานการประเมินผลงานเพื่อประเมินเล่ือนระดับจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๔๐ 

 

 

 

 

 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 



                                                                                                                                                        แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

 
 
 

   
 
  
   
 
 
   

   

   
   
 
   
   

 
 
 
 

ผังความกาวหนาในสายงาน 
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับทรงคุณวุฒิ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ 

ที่ปรึกษาสํานักงานปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการ 

 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ 

 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับเชี่ยวชาญ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับเชี่ยวชาญ 

 นักทรัพยากรบุคคล
ระดับทรงคุณวุฒิ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

นักวิเคราะห

๔๑ 

นโยบายและแผน
ระดับเชี่ยวชาญ 

 

 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบ

การฟอกเงิน 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

ผูอํานวยการกอง 

              ตองไดรับความยินยอมจากผูดํารง  
                ตําแหนง 

การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน 

การเลื่อนตําแหนงงาน 

๔ ป 

๑ ป 

๓ ป 

ป.ตรี ๖/ ป.โท ๔/ ป.เอก ๒ 

๔ ป 

๓ ป ๓ ป 

๒ ป 

๑ ป ๔ ป 

๒ ป 

๒ ป 

การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน 

๒ ป 

๓ ป 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

  ๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการ
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ๑.  ดํารงตําแหนงประเภทอาํนวยการ มาแลวไมนอยกวา  
๒ ป  หรือ  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด                                       

๒. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตรใด ๆ
ที่ ก.พ.พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนได
ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ.  

 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ
มาแลวไมนอยกวา  ๒  ป 

 ๓. มีประสบการณปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและ
แผน หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป ๓. ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร

ของสํานักงาน ก.พ.                  ๔.  ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับทรงคุณวุฒิ ไมมี  
Competency Gap 

๕.  ผานการประเมิน ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ
ที่ ก.พ.กําหนด 

๔. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดคะแนน
เฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป ในขณะดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชี
เพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

   ๑.  เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปน้ี 

• ประเภทอํานวยการระดับตนมาแลวไมนอยกวา 
๑ ป 

• ประเภทอํานวยการระดับตนและชํานาญการ
พิเศษรวมกันไมนอยกวา ๔ ป 

๔๒ 

• ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

• ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม
นอยกวา ๔ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโสและประเภท
อํานวยการระดับตน รวมกันไมนอยกวา ๗ ป 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

๓. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการ
สํานัก/กองมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency Gap เทากับ ๐) 

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองหรือคํารับรอง
รายบุคคลไดคะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ
เปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

. ๑ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการ
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 

. ๒ เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา  ๓  ป 

. ๓ มีประสบการณปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและ
แผน หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับเชี่ยวชาญมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  Gap 
เทากับ ๐) 

๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ 
ที่ ก.พ. กําหนด  

นักวิเคราะห

นโยบายและ

แผนระดับ

เชี่ยวชาญ 

ผูอํานวยการ

สํานัก/กอง 

(อํานวยการ 

ระดับสูง) 

รอง

เลขาธิการ 

คณะกรรม 

การ ปปง. 

นักวิเคราะห

นโยบายและ

แผนระดับ

ทรงคุณวุฒิ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน (ตอ) 
ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

 
 
 

  ๑.  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส มาแลวไมนอยกวา ๖ ป 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวานี้ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด                     

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

๔๓ 

๓. เคยปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับงานของตําแหนงใน
งานที่จะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป                     

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการ
กองมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
 (Competency  Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรายบุคคลได
คะแนนเฉล่ียระดับ ๓  ขึ้นไป หรือเปนผูที่มีรายช่ือ
ในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

.  ๑ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการ
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

. ๒ เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา ๔ ป 

๓. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมาแลวไมนอยกวา ๘ 
ป (ป.ตรี) ๖ ป (ป.โท)  ๔ ป (ป.เอก) 

๔. มีประสบการณปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและ
แผน หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 ๕. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการพิเศษ
มีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency 
Gap เทากับ ๐) 

 ๖. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด 

 

 
 
 

 ๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการ
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
๖ ป (ป.ตรี)   ๔ ป (ป. โท)  ๒ ป (ป.เอก) 

 ๓. มีประสบการณปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและ
แผน หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

 ๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency Gap 
เทากับ ๐) 

 ๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด  

  

 
 
 
 
 
 

  

นักวิเคราะห

นโยบายและแผน

ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

ผูอํานวยการกอง 

(อํานวยการ 

ระดับตน) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ 

นักวิเคราะห

นโยบายและ

แผนระดับ

ชํานาญการ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๔๔ 

เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย  ตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน   

การโอนยาย เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย 

การโอนยายขามสายงาน ในกลุมงาน
เดียวกัน ระดับตําแหนงเดยีวกัน  

๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเห็นวาเหมาะสม
กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง  (Competency Gap เทากับ ๐) 

การโอนยายขามสายงาน  ตางกลุมงาน 
ระดับเดยีวกัน 

๑. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาวชิาท่ีเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๓. ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

การเล่ือนระดบัตําแหนงประเภทวิชาการ
ขามสายงาน ในกลุมงานเดยีวกันหรือ
ตางกลุมงาน   

๑. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ในตําแหนงท่ีจะ
เล่ือน  

๒. มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงข้ันตํ่าตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

๓.  มีประสบการณดานงานท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงาน ท่ีโอนยายอยางนอย  ๑  ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผานการประเมินผลงานเพื่อประเมินเล่ือนระดับจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๔๕ 

 

 

 

 

 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

ตําแหนงนักทรพัยากรบุคคล 



                                                                                                                                                        แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

 
 
 

   
 
  
   
 
 
   

   

   
   
 
   
   

 
 
 
 

ผังความกาวหนาในสายงาน 
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

นักทรัพยากรบุคคลระดับ
ทรงคุณวุฒิ 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับปฏิบัติการ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
ปฏิบัติการ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ 

ที่ปรึกษาสํานักงานปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับชํานาญ

การ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ 

 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับชํานาญ

การพิเศษ 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับเชี่ยวชาญ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
เชี่ยวชาญ 

 นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
ทรงคุณวุฒิ 

นักทรัพยากรบ

๔๖ 

ุคคลระดับ

ป.ตรี ๖/ ป.โท ๔/ ป.เอก ๒ 

ปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคลระดับ
ชํานาญการ 

 

นักทรัพยากรบุคคลระดับ
ชํานาญการพิเศษ 

 

นักทรัพยากรบุคคลระดับ
เชี่ยวชาญ 

 

 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

รองเลข

๑ ป 

เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบ

การฟอกเงิน 

าธิการ
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปราบการฟอก

เงิน 

ผูอํานวยการกอง 

              ตองไดรับความยินยอมจากผูดํารง  
                ตําแหนง 

การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน 

การเลื่อนตําแหนงงาน 

๔ ป 

๒ ป 

๒ ป 

๑ ป ๔ ป 

๒ ป 
การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน 

๒ ป 
นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับเชี่ยวชา

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
เชี่ยวชา ญ ญ 

๓ ป ๓ ป 
๓ ป 

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ 
ชํานาญการพิเศษ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

๓ ป 

๔ ป 
นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ 
ชํานา

นักจัดการทั่วไป
ระดับชํานาญการ 

 ญการ   

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับป

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
ป

นักจัดการทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ 

ฏิบัติการ ฏิบัติการ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

  ๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวน
ราชการเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ๑. ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอย
กวา  ๒ ป  หรือ  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด                     

๒. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตรใดๆ
ที่ ก.พ.พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนได
ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ.  

 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
มาแลวไมนอยกวา  ๒  ป 

 ๓. มีประสบการณปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล หรือ
งานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป ๓.ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร

ของสํานักงาน ก.พ.                  ๔.  ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับทรงคุณวุฒิ ไม
มี  Competency Gap 

๕.  ผานการประเมิน ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ
ที่ ก.พ.กําหนด 

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดคะแนนเฉล่ีย
ระดับ ๓ ขึ้นไป ในขณะดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการ หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชเีพื่อพิจารณา
แตงต้ัง  

 

   ๑.  เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปน้ี 

• ประเภทอํานวยการระดับตนมาแลวไมนอยกวา 
๑ ป 

• ประเภทอํานวยการระดับตนและชํานาญการ
พิเศษรวมกันไมนอยกวา ๔ ป 

๔๗ 

• ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

• ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอย
กวา ๔ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโสและประเภท
อํานวยการระดับตน รวมกันไมนอยกวา ๗ ป 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

๓. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการ
สํานักมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency  Gap เทากับ ๐) 

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองหรือคํารับรอง
รายบุคคลไดคะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ
เปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวน
ราชการเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 

. ๒ เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา  ๓  ป 

. ๓ มีประสบการณปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล หรือ
งานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับเชี่ยวชาญมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  
Gap เทากับ ๐) 

๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ 
ที่ ก.พ. กําหนด  

นักทรัพยากร

บุคคลระดับ

เชี่ยวชาญ 

ผูอํานวยการ

สํานัก/กอง 

 

รอง

เลขาธิการ 

คณะ 

กรรมการ 

ปปง. 

นักทรัพยากร

บุคคลระดับ

ทรงคุณวุฒิ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ตอ) 
ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

 
 
 

  ๑.  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส มาแลวไมนอยกวา ๖ ป 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวานี้ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด                     

๔๘ 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

๓. เคยปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับงานของตําแหนงใน
งานที่จะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป                     

๔. ผลการประเมินขดีสมรรถนะระดับผูอํานวยการกอง
มีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency 
Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรายบุคคลได
คะแนนเฉล่ียระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเปนผูที่มีรายช่ือ
ในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

.  ๑ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการ
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

. ๒ เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา ๔ ป 

๓. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมาแลวไมนอยกวา 
๘ ป (ป.ตรี) ๖ ป (ป.โท)  ๔ ป (ป.เอก) 

๔. มีประสบการณปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล หรือ
งานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

. ๕ ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการ
พิเศษมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency Gap เทากับ ๐) 

 ๖. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด 

 

 
 
 

 ๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวน
ราชการเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ  
๖ ป (ป.ตรี)   ๔ ป (ป. โท)  ๒ ป (ป.เอก) 

 ๓. มีประสบการณปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล หรือ
งานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

 ๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการมี
ขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  
Gap เทากับ ๐) 

 ๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด  

  

 
 
 
 
 
 

  

นักทรัพยากร

บุคคลระดับ

ชํานาญการพิเศษ 

ผูอํานวยการกอง 

(อํานวยการ 

ระดับตน) 

นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ 

นัก

ทรัพยากร

บุคคลระดับ

ชํานาญการ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๔๙ 

เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล   

การโอนยาย เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย 

การโอนยายขามสายงาน ในกลุมงาน
เดียวกัน ระดับตําแหนงเดยีวกัน  

๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดยีวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายไดตาม
ระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

การโอนยายขามสายงาน  ตางกลุมงาน 
ระดับเดยีวกัน 

๑. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาวชิาท่ีเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายไดตาม
ระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๓. ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

การเล่ือนระดบัตําแหนงประเภทวิชาการ
ขามสายงาน ในกลุมงานเดยีวกันหรือ
ตางกลุมงาน   

๑. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ในตําแหนงท่ีจะ
เล่ือน  

๒. มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงข้ันตํ่าตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

๓.  มีประสบการณดานงานท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงาน ท่ีโอนยายอยางนอย ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายไดตาม
ระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผานการประเมินผลงานเพื่อประเมินเล่ือนระดับจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๕๐ 

 

 

 

 

 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

ตําแหนงนักจัดการทั่วไป 



                                                                                                                                                       แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

 
 
 

   
 
  
   
 
 
   

   

   
   
 
   
   

 
 
 
 

ผังความกาวหนาในสายงาน  
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
ปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ 

นักสืบสวน
สอบสวน 

ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ 

 

ที่ปรึกษาสํานักงานปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนระดับชํานาญการ 

 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ 

 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับชํานาญ

การพิเศษ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ

พิเศษ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนระดับ
เชี่ยวชาญ 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับเชี่ยวชาญ 

 นักทรัพยากรบุคคล
ระดับทรงคุณวุฒิ 

นักจัดการงานทั่วไประดับ
ปฏิบัติการ 

นักจัดก

๕๑ 

ารงานทั่วไ

๔ ป 
ประดับ

ชํานาญการ 

 

นักจัดการงานทั่วไประดับ
ชํานาญการพิเศษ 

 

 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบ

การฟอกเงิน 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

ผูอํานวยการกอง 

              ตองไดรับความยินยอมจากผูดํารง  
                ตําแหนง 

การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน 

การเลื่อนตําแหนงงาน ๔ ป 

๑ ป การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน 
 นักวิเคราะหนโยบาย

และแผนระดับ
ทรงคุณวุฒิ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ระดับเชี่ยวชาญ 

๑ ป ๔ ป ๓ ป ๓ ป ๓ ป 

๒ ป 

๒ ป 

๓ ป 

ป.ตรี ๖/ ป.โท ๔/ ป.เอก ๒ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 

ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหาร
จัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

   ๑. ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอยกวา  
๒ ป  หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด                                         

๒. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตรใดๆ ที่ 
ก.พ.พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนไดผาน
การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ
สํานักงาน ก.พ.  

๓.ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของ
สํานักงาน ก.พ.                  

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดคะแนนเฉล่ีย
ระดับ ๓ ขึ้นไป ในขณะดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการ หรือเปนผูที่มีรายชื่อในบัญชีเพื่อ
พิจารณาแตงต้ัง  

 

   ๑.  เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปน้ี 

• ประเภทอํานวยการระดับตนมาแลวไมนอยกวา 
๑ ป 

• ประเภทอํานวยการระดับตนและชํานาญการ
พิเศษรวมกันไมนอยกวา ๔ ป 

• ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

• ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอย
กวา ๔ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโสและประเภท
อํานวยการระดับตน รวมกันไมนอยกวา ๗ ป 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

๓. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการ
สํานัก/กองมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency  Gap เทากับ ๐) 

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองหรือคํารับรอง
รายบุคคลไดคะแนนเฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเปน
ผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ผูอํานวยการ

สํานัก/กอง 

(อํานวยการ 

ระดับสูง) 

รอง

เลขาธิการ 

คณะ 

กรรมการ 

ปปง. 

๕๒ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป (ตอ) 

ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหาร
จัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

 
 
 

  ๑.  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส มาแลวไมนอยกวา ๖ ป 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวานี้ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด                       

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

๕๓ 

๓. เคยปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับงานของตําแหนงใน
งานที่จะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป                        

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการกอง
มีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  
Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรายบุคคลได
คะแนนเฉล่ียระดับ ๓  ขึ้นไป หรือเปนผูที่มีรายช่ือ
ในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

  ๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการ
เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 

 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา ๔ ป 

. ๓ ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมาแลวไมนอยกวา ๘ 
ป (ป.ตรี) ๖ ป (ป.โท)  ๔ ป (ป.เอก) 

๔. มีประสบการณปฏิบัติงานการจัดการงานทั่วไป 
หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

. ๕ ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการ
พิเศษมีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency Gap เทากับ ๐) 

๖. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด 

นักจัดการงาน

ทั่วไประดับ

ชํานาญการ

พิเศษ 

ผูอํานวยการกอง 

(อํานวยการ 

ระดับตน) 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป (ตอ) 

ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหาร
จัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

.  
 
 

๑ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทยีบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการ
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

. ๒ เคยดํารงตําแหนง วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ๖ ป 
(ป.ตรี)   ๔ ป (ป. โท)  ๒ ป (ป.เอก) 
 ๓. มีประสบการณปฏิบัติงานการจัดการงานทั่วไป 
หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 ๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญการมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  Gap 
เทากับ ๐) 
 ๕. ผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงาน ปปง.กําหนด  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 นักจัดการงานท่ัวไป

ระดับปฏิบัติการ 

นักจัดการ

งานทั่วไป

ระดับ

ชํานาญการ 

 

 

๕๔ 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๕๕ 

เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย  ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 

การโอนยาย เงื่อนไข  เกณฑการโอนยาย 

การโอนยายขามสายงาน ในกลุมงาน
เดียวกัน ระดับตําแหนงเดยีวกัน  

๑. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเห็นวาเหมาะสม
กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

การโอนยายขามสายงาน  ตางกลุมงาน 
ระดับเดยีวกัน 

๑. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาวชิาท่ีเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๓. ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

การเล่ือนระดบัตําแหนงประเภทวิชาการ
ขามสายงาน ในกลุมงานเดยีวกันหรือ
ตางกลุมงาน   

๑. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ในตําแหนงท่ีจะ
เล่ือน  

๒. มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงข้ันตํ่าตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

๓.  มีประสบการณดานงานท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงาน ท่ีโอนยายอยางนอย ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะของตําแหนงท่ีจะโอนยายได
ตามระดับท่ีคาดหวัง (Competency Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผานการประเมินผลงานเพื่อประเมินเล่ือนระดับจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 



                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

๕๖ 

 

 

 

 

 

เสนทางความกาวหนาในสายงาน 

ตําแหนงเจาพนกังานธุรการ 



                                                                                                                                                        แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

 
 
 

   
 
  
   

 
 
   

   

   
   
 
   
   

 
 
 
 

เจาพนักงานธุรการระดับ
ปฏิบัติงาน 

เจาพนักงานธุรการระดับ
ชํานาญงาน 

เจาพนักงานธุรการระดับ
อาวุโส 

 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

ผังความกาวหนาในสายงาน  
เจาพนักงานธุรการ 

เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราบ

การฟอกเงิน 

 
ผูอํานวยการกอง 

ที่ปรึกษาสํานักงานปองกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับชํานาญการ 
 

ระดับชํานาญการพิเศษ 
 

ระดับเชี่ยวชาญ 
 

ระดับทรงคุณวุฒิ 

๕๗ 

 

๔ ป 

ประเภทตําแหนงทั่วไป ประเภทตําแหนงวิชาการ 

              ตองไดรับความยินยอมจากผูดํารง  
                ตําแหนง 

การเลื่อนตําแหนงงาน 

๑ ป 
การโอนยายหรือหมุนเวียนงาน 

การเลื่อนตําแหนงขามสายงาน 
๒ ป 

๒ ป 

๑ ป ๗ ป 

๖ ป 

๖ ป 

ปวช. ๖/ ปวท. ๕/ ปวส. ๔ 

ประเภทอํานวยการ/บริหาร 



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

   

๕๘ 

๑. ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอยกวา  ๒ ป  
หรือ  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด                                                                     

๒. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน 
ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตรใดๆท่ี ก.พ.พิจารณาให
เปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนไดผานการอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.  

๓. ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของ
สํานักงาน ก.พ.                  

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองไดคะแนนเฉล่ียระดับ 
๓  ขึ้นไป ในขณะดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ หรือ
เปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

   ๑.  เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปน้ี 

• ประเภทอํานวยการระดับตนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

• ประเภทอํานวยการระดับตนและชํานาญการพิเศษ
รวมกันไมนอยกวา ๔ ป 

• ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

• ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 
๔ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส ไมนอยกวา ๗ ป 

• ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโสและประเภทอํานวยการ
ระดับตน รวมกันไมนอยกวา ๗ ป 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ 

๓. ผลการประเมินขดีสมรรถนะระดับผูอํานวยการสํานัก/กองมี
ขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  Gap 
เทากับ ๐) 

๔.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองหรือคํารับรอง
รายบุคคลไดคะแนนเฉลี่ยระดับ ๓  ขึน้ไป หรือเปนผูที่มี
รายช่ือในบัญชีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ผูอํานวยการ

สํานัก/กอง 

(อํานวยการ 

ระดับสูง) 

รองเลขาธิการ 

คณะ 

กรรมการ 

ปปง. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 

เงื่อนไข  เกณฑการเล่ือนตําแหนงเจาพนักงานธุรการ (ตอ) 

ตําแหนงงาน
ตามระดับ
ตําแหนง 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง ตําแหนงดาน
บริหารจัดการ 

เกณฑการเลือ่นตําแหนง 

 
 
 

  ๑. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือดํารงตําแหนงประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส มาแลวไมนอยกวา ๖ ป หรือดํารงตําแหนง
อื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวานี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี 
ก.พ. กําหนด                                       

๕๙ 

๒. มีประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 

๓. เคยปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับงานของตําแหนงในงานท่ีจะ
แตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป                                                

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับผูอํานวยการกองมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  Gap เทากับ ๐) 

๕.  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรายบุคคลไดคะแนน
เฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเปนผูที่มีรายช่ือในบัญชีเพื่อ
พิจารณาแตงต้ัง  

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามระดับปฏิบัติงาน 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
มาแลวไมนอยกวา ๖ ป 

 ๓. มีประสบการณปฏิบัติงานธุรการหรืองานอื่นที่
เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับหนาที่รับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับอาวุโสมีขีด
สมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง (Competency  
Gap เทากับ ๐) 

 

 
 
 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามระดับปฏิบัติงาน 
. ๒ เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน ๖ ป (ปวช.)  ๕ ป (ปวท.) ๔ ป (ปวส.) 

. ๓ มีประสบการณปฏิบัติงานธุรการหรืองานอื่นที่
เก่ียวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับหนาที่รับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๔. ผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับชํานาญงาน
มีขีดสมรรถนะตามระดับที่คาดหวัง 
(Competency  Gap เทากับ ๐) 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

เจาพนักงาน

ธุรการระดับ

อาวุโส 

ผูอํานวยการกอง 

(อํานวยการ 

ระดับตน) 

เจาพนักงานธุรการ

ระดับปฏิบัติงาน 

เจาพนักงาน

ธุรการระดับ

ชํานาญงาน 




