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ผังเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) : สายงานวิชาการเศรษฐกิจ
อธิบดี
บริหาร สูง

รองอธิบดี
บริหาร ตน

ผอ.สํานัก
อํานวยการเฉพาะดานสูง
(ชื่อสายงาน)
มีคุณวุฒิเฉพาะดานตามสายงาน

เศรษฐกร
เชี่ยวชาญ
ผอ.สวน
ชํานาญการพิเศษ

เศรษฐกร
ชํานาญการพิเศษ
เศรษฐกร
ชํานาญการ

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

เศรษฐกร
ปฏิบัติการ

หมายเหตุ 1. เศรษฐกร สามารถยายไปดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนได
2. การยายไปดํารงตําแหนงใดตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเขาสูตําแหนงนัน้
3. เศรษฐกร สามารถเลื่อนไปดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการเฉพาะดานสูงได ถามีคุณวุฒิเฉพาะดานตามสายงาน
เชน มีคุณวุฒปิ ริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร ปริญญาโทสาขาเกษตรศาสตร สามารถดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
เฉพาะดานสูง (วิชาการเกษตร)ได เปนตน

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเขาสูตําแหนง : สายงานวิชาการเศรษฐกิจ
ตําแหนง
Ñ เศรษฐกรปฏิบัติการ

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(ตามที่ ก.พ. กําหนด)
มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
หรือปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร
การบัญชี บริหารธุรกิจ

มีประสบการณ
-

มีความรูความสามารถ/
ทักษะ
1. ความรูความสามารถ
1.1 ความรูความสามารถ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
เรื่อง เศรษฐกิจที่ดิน
เศรษฐกิจและสังคม
เกี่ยวกับดิน ระดับที่ 1
1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
และเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน
ระดับที่ 2
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.4 การจัดการขอมูล

มีสมรรถนะ

ควรไดรับการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 1. การปฐมนิเทศ
2. การเรียนรูดวยตนเอง
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรฝกอบรม
1.2 บริการที่ดี
ขาราชการบรรจุใหม
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ของสํานักงาน ก.พ.
ในงานอาชีพ
1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง 3. หลักสูตรการเปน
ขาราชการทีด่ ี
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.5 การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
ระดับที่ 1
2.1 การคิดวิเคราะห
2.2 การมองภาพองครวม
2.3 การใสใจและพัฒนาผูอื่น

ตําแหนง
Ñ เศรษฐกรชํานาญการ

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(ตามที่ ก.พ. กําหนด)

มีประสบการณ

มีความรูความสามารถ/
ทักษะ

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ปฏิบัติงานวิชาการเศรษฐกิจ 1. ความรูความสามารถ
หรือปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
1.1 ความรูความสามารถ
การบัญชี บริหารธุรกิจ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
มาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
เรื่อง เศรษฐกิจที่ดิน
ระดับปฏิบัติการ มาแลว
เศรษฐกิจและสังคม
ไมนอยกวา 6 ป (วุฒิปริญญาตรี) ,
เกี่ยวกับดิน ระดับที่ 2
ไมนอยกวา 4 ป (วุฒิปริญญาโท) ,
1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการ
ไมนอยกวา 2 ป (วุฒิปริญญาเอก)
ปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
และเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน
ระดับที่ 2
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.4 การจัดการขอมูล

มีสมรรถนะ

ควรไดรับการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 2
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
1.2 บริการที่ดี
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.5 การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
ระดับที่ 2
2.1 การคิดวิเคราะห
2.2 การมองภาพองครวม
2.3 การใสใจและพัฒนาผูอื่น

1. นักบริหารระดับตน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานที่โปรงใส
3. การออกแบบสอบถาม
และการวิเคราะหดาน
เศรษฐกิจสังคม และ
ความคุมคา
4. โปรแกรมการวิเคราะห
ขอมูลสถิติ

ตําแหนง

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(ตามที่ ก.พ. กําหนด)

มีประสบการณ

มีความรูความสามารถ/
ทักษะ

Ñ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ปฏิบัติงานวิชาการเศรษฐกิจ 1. ความรูความสามารถ

หรือปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
การบัญชี บริหารธุรกิจ
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป

มีสมรรถนะ

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 3
1.1 ความรูความสามารถ 1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
ที่ใชในการปฏิบัติงาน 1.2 บริการที่ดี
เรื่อง เศรษฐกิจที่ดิน
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
เศรษฐกิจและสังคม
ในงานอาชีพ
เกี่ยวกับดิน ระดับที่ 3 1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง
1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย
ชอบธรรมและจริยธรรม
ที่เกี่ยวของในการ
1.5 การทํางานเปนทีม
ปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน 2. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
และเกี่ยวกับการบริหาร ระดับที่ 3
ราชการแผนดิน
2.1 การคิดวิเคราะห
ระดับที่ 3
2.2 การมองภาพองครวม
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.3 การใสใจและพัฒนาผูอื่น
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.4 การจัดการขอมูล

ควรไดรับการพัฒนา
1. นักบริหารระดับกลาง
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานที่โปรงใส
3. การวิเคราะหทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
จัดทําแผนการใชที่ดิน
4. โปรแกรมการวิเคราะห
ขอมูลสถิติ

ตําแหนง
Ñ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
(ตามที่ ก.พ. กําหนด)

มีประสบการณ

มีความรูความสามารถ/
ทักษะ

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ปฏิบัติงานวิชาการเศรษฐกิจ 1. ความรูความสามารถ
หรือปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
1.1 ความรูความสามารถ
มาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
การบัญชี บริหารธุรกิจ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว
เรื่อง เศรษฐกิจที่ดิน
ดังนี้
เศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประเภทอํานวยการระดับตน
เกี่ยวกับดิน ระดับที่ 4
ไมนอยกวา 1 ป
1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย
2.2 ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ที่เกี่ยวของในการ
พิเศษ ไมนอยกวา 3 ป
ปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
และเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน
ระดับที่ 3
2. ทักษะ ระดับที่ 2
2.1 การใชคอมพิวเตอร
2.2 การใชภาษาอังกฤษ
2.3 การคํานวณ
2.4 การจัดการขอมูล

มีสมรรถนะ

ควรไดรับการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก ระดับที่ 4 1. นักบริหารระดับกลาง
2. การพูดเพื่อสราง
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
ภาพลักษณสําหรับ
1.2 บริการที่ดี
ผูบริหาร
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
3. การวิเคราะหทาง
ในงานอาชีพ
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
1.4 การยึดมั่นในความถูกตอง
จัดทําแผนการใชที่ดิน
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.5 การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะสําหรับตําแหนง
ระดับที่ 4
2.1 การคิดวิเคราะห
2.2 การมองภาพองครวม
2.3 การใสใจและพัฒนาผูอื่น

