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ค าน า 

การจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มี
การรวบรวมข้อมูลของบุคลากร ประกาศหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และประวัติของแต่ละ
บุคคลเพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดท าเป็นแผนเส้นทางความก้าวหน้า  ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  โดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการซึ่งมีเส้นทางตามที่ประกาศหลักเกณฑ์ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ได้
จัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล  

การจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้านี้เพ่ือให้บุคลากรมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์และผลงานให้มีคุณภาพและมี
ศักยภาพเพียงพอและเหมาะสมในการที่จะด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานใน
การเลื่อนระดับแก่ข้าราชการ  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการก้าวขึ้นสู่เส้นทางอาชีพที่ดียิ่งขึ้น
และใช้ในการศึกษาต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ ความหมาย 

  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) คือ เส้นทางความก้าวหน้าในการท างาน

ซึ่งบุคลากรจะสามารถก้าวหน้าได้ภายในองค์กร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพจะแสดงให้เห็นถึงแนว

ทางการเลื่อนต าแหน่ง จากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เช่น การเลื่อนต าแหน่งจากเจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชีไปจนถึงระดับผู้อ านวยการกองคลัง  การเลื่อนจากต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไปจนถึงระดับหัวหน้า

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น  

  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนจะท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างาน 
เพราะบุคลากรจะรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าของตนเองในองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร และท าให้บุคลากรขยันและตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือให้ตนเองสามารถ
เจริญก้าวหน้าตามต าแหน่งงาน/สายงานได้อย่างเหมาะสม  
  โดยข้อเท็จจริง ในราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการก าหนดทางก้าวหน้าของแต่ละสายอาชีพไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งแล้ว เช่น ต าแหน่งนายช่างโยธาสามารถเจริญก้าวหน้าไปตามล าดับจากระดับ

 



ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ไปจนถึงระดับอาวุโสได้ แต่ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งจะระบุไว้เพียงคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ าเท่านั้น เช่น นายช่างโยธาระดับปฏิบัติงานที่จะขึ้นสู่ช านาญงาน จะต้อง
เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., 
ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒ (ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรม
โยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง 
ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้)  และให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับ
ปฏิบัติงาน ข้อ ๓ (ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม
โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท., 
และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้)  หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ก.จ., ก.ท., 
หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
ก าหนดด้วย เป็นต้น ยังมิได้ระบุถึงประสบการณ์ท่ีจ าเป็น ระยะเวลาก่อนที่จะเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งในสายงาน
ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ดังนั้นในแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเล่มนี้ จึงได้ศึกษา
และจดัท าเส้นทางความก้าวหน้าที่เน้นให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับทราบเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๑. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์และผลงานให้มีคุณภาพและมี   
    ศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการที่จะด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป 
๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
๓. เพ่ือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ในมาตรฐานก าหนด  
    ต าแหน่งของตนเอง เพ่ือประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้เกิดประสิทธิภาพ 
    ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
๔. เพ่ือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ 
    ตนเอง 



๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
        ๑.๓.๑ วางระบบการท างานโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
        (๑) ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย 
                      อาชีพ 
                 (๒) คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจ าแนกต าแหน่งของ 
                      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
                 (๓) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง  
                      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการ             
                      องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  
                 (๔) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๖๑  ลงวันที่  ๒๙   
                      ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง การก าหนดกลุ่มงานที่เก่ียวข้องเก้ือกูลกันตามมาตรฐานก าหนด 
                     ต าแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
                 (๕) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๒๒  ลงวันที่  ๒๗   
                      ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส 
                      ในแบบ  (อบจ.๒) (ท.๒) และ (อบต.๒) 
                  (๖) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๑๙   
                       ตุลาคม  ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง 
                       ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้  
                       ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                   (๗) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๙๑  ลงวันที่  ๓๐   
                        พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ี 
                        สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภท 
                        วิชาการ 
                   (๘) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง  
                        หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วน           
                        จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
                   (๙) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๙  ลงวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์   
                        ๒๕๖๐  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจ า 
                  (๑๐) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง  
                        หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓)  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
 

 
-๓- 

          (๑๑) ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 



                    (๑๒) ระบบงานบริหารงานบุคคล (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดท าข้ึนเองก่อนที่จะมี
การใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ)  
           (๑๓) ทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) 
               (๑๔) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๒๐๒๖  ลงวันที่  ๒๖  
ธันวาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง  คุณวุฒิการศึกษาที่ก าหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ 
        (๑๕) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๓  ลงวันที่  ๒๕  
กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘  เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ 
สูงขึ้นส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นอกระดับควบ)   
           (๑๖) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๗  ลงวันที่  ๒๙  
ตุลาคม  ๒๕๔๗  เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุง
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)พนักงานจ้างทั่วไป และการก าหนดต าแหน่ง และเรื่องต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
 ๑.๓.๒ การศึกษาข้อมูลบุคลากร ประกอบด้วย ต าแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา การเลื่อนระดับ
ต าแหน่งครั้งหลังสุด 
          ๑.๓.๓. การจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างตามเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการวิเคราะห์ 
          ๑.๓.๔ การตรวจสอบกลั่นกรอง  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการจัดท าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพพร้อมเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อรับทราบ 
          ๑.๓.๔. การถ่ายทอด/สื่อสาร ให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับทราบและเข้าใจ อีกทั้งเป็นการสร้างความชัดเจนให้
ทุกคนรับรู้ถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
          ๑.๓.๕ การเรียนรู้/น าสู่การปฏิบัติ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลบุคลากรเปลี่ยนแปลง เช่นการเพ่ิมวุฒิการศึกษา ให้น าไปทบทวนปรับปรุงแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๑. บุคลากรมีแรงจูงใจในการสั่งสมประสบการณ์และผลงานให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่เพียงพอและ   
    เหมาะสมในการที่จะด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป 
๒. กองการเจ้าหน้าที่มีแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ใน 
    การเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
๓. เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเกิดการกระตุ้น 
    การเรียนรู้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของตนเอง เพ่ือประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานก าหนด 
    ต าแหน่งให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
๕. เพ่ือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มองเห็น 
     เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 

 

 



 

 

บทท่ี ๒ 
การศึกษาข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 

การศึกษาข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายที่จะน ามาจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง โดยศึกษาข้อมูลจ านวนก่อนเป็นล าดับแรกและได้ศึกษาลงไปในรายละเอียดของบุคลากรแต่
ละกลุ่มว่าด ารงต าแหน่ง ระดับใด วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งแต่ละระดับต าแหน่ง  ว่าจะมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพไปในต าแหน่งใดตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปพิจารณาจัดท า
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และบัญชีแสดงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในบทที่ ๓ และบทที่ ๔  

๒.๑ ข้อมูลจ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  จ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้าง (ไม่รวมข้าราชการครู) ที่น ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ ณ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

๑.ปลัดองค์การบริหารส่วน 

   จังหวัด 

๑ ๑   

๒.รองปลัดองค์การบริหาร 

   ส่วนจังหวัด 

๒    

๓.ส านักปลัดองค์การบริหาร 

   ส่วนจังหวัด 

๒๐  ๒๘ ๗ 

๔.กองกิจการสภา อบจ. ๙  ๔ ๑ 

๕.กองแผนและงบประมาณ ๑๖  ๖ ๓ 

๖.กองคลัง ๒๔  ๕ ๑ 

๗.ส านักการช่าง ๔๙ ๔ ๗๗ ๕๒ 

๘.ส านักการศึกษา ศาสนา 

   และวัฒนธรรม 

   ๘.๑ โรงเรียน อบจ. 

๒๔ 

 

๓ 

 ๒๘ 

 

๗๑ 

๒๔ 

 

๕ 

๙.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๒๓  ๖ ๒ 



๑๐.กองป้องกันและบรรเทา 

     สาธารณภัย 

๑๑  ๑๒ ๖ 

๑๑.กองพัสดุและทรัพย์สิน ๒๘  ๙ ๒ 

๑๒.กองการเจ้าหน้าที่ ๑๕  ๒ ๑ 

๑๓.หน่วยตรวจสอบภายใน ๓    

รวมทั้งสิ้น ๒๒๘ ๕ ๒๔๘ ๑๐๔ 

 

 

บทที่ ๓ 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ตามประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  ในบทนี้จะเป็นการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามท่ีมีบุคลากรครองต าแหน่งและประกาศหลักเกณฑ์ หนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

๓.๑ เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ   

  มีการใช้ระบบแท่ง ตั้งแต่วันที่   ๑  มกราคม  ๒๕๕๙  จึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
โดยการนับระยะเวลาการครองต าแหน่งในระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระดับ ๑-๙) นับรวมกับระบบแท่ง  ตาม
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ข้าราชการมีเส้นทางความก้าวหน้า ดังนี้ 

      ๓.๑.๑ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน 
              (๑) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

                                                 

                                   - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญงาน ไม่น้อยกว่า ๖ ปี                                            

                                             - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑/๒ ไม่ต่ ากว่า 

                                                ระดับ ๕ และระดับช านาญงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

                                             - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ไม่ต่ ากว่า 

                                               ระดับ ๖ และระดับช านาญงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

                                             - เอกสารด าเนินการ ประกอบด้วย แบบขอปรับปรุงต าแหน่ง/แบบประเมิน  

                                               ปรับปรุงต าแหน่ง/แบบประเมินภาระค่าใช้จ่าย/แบบพิจารณาคุณสมบัติของ 

                                               บุคคล/แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล/แบบแสดงรายละเอียดของงาน/ 

                                         แบบรับเอกสารผลงาน/แบบประเมินผลงาน 

                                                                                                     

                                      +๖ ปี  ปวช.        - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก                                         

ระดับอาวุโส 

ระดับช านาญงาน 



                                            +๕ ปี ปวท.            ระดับ ๑/๒ และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมี   

                                            +๔ ปี ปวส.            ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด 

                                                                   - เอกสารการด าเนินการและการประเมิน ประกอบด้วย แบบพิจารณา   

                                                                     คุณสมบัติของบุคคล/แบบแสดงรายละเอียดของงาน/แบบรับ 

                                                                      เอกสารผลงาน/แบบประเมินผลงาน 

                                            

                      แผนผังเส้นทางตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชยีงราย ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งฯ  (อบจ.๑) และ (อบจ.๒) และหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.    

 ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๑๒๒  ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยการ

ประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.๒) (ท.๒) และ (อบต.๒) 

  การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย 

-๑๐- 

                    - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๑๙ 

ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑  

หมวด ๑ และหมวด ๒ ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒  โดยในการเลื่อนระดับอาวุโส จะต้องมีการปรับปรุงต าแหน่ง

เป็นระดับอาวุโสก่อน และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ จะต้องเขียนวิสัยทัศน์ และมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ซึ่งมาจากผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานที่ขอประเมิน ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน โดย ก.จ.จ. คัดเลือกเป็นประธาน               

                    - หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่  มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๙๑  ลงวันที่   ๓๐  

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการ

และพนักงานส่วนท้องถิ่นส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 

  - หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๖๑  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  

๒๕๕๘  เรื่อง การก าหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการและ

พนักงานส่วนท้องถิ่น   

        (๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 

         ๒ ปี              - ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

                                                        - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก  

ระดับปฏิบัติงาน 

ระดับเชี่ยวชาญ 



                                                          ระดับ ๓ ไม่ต่ ากว่าระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช และระดับ 

                            ช านาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

                                                                

                                       ๔ ปี              - ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

                                                        - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก 

                            ระดับ ๖ และระดับช านาญการ 

     - เอกสารด าเนินการ ประกอบด้วย แบบขอปรับปรุง                                                                 

                                                         ต าแหน่ง/แบบประเมินปรับปรุงต าแหน่ง/แบบประเมินภาระ 

                                                         ค่าใช้จ่าย/แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล/แบบประเมิน 

                                                         คุณลักษณะของบุคคล/แบบแสดงรายละเอียดของงาน/ 

                                                         แบบรับเอกสารผลงาน/แบบประเมินผลงาน 

 

        +๖ ปี ตรี    - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓                                                                               

                                      +๔ ปี โท      และระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลาในปฏิบัติงานตามท่ีก าหนด 

         +๒ ปี เอก  - เอกสารการด าเนินการและการประเมิน ประกอบด้วย แบบ 

                                                       พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล/แบบแสดงรายละเอียดของงาน/ 

                                                       แบบรับเอกสารผลงาน/แบบประเมินผลงาน       

                                                           

-๑๑- 

  แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ตาม

บัญชีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งฯ (อบจ.๒) และ (อบจ.๓)  

  การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย 

                    - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๑๙ 

ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์กา ร

บริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑  

หมวด ๑ และหมวด ๓  ส่วนที่ ๑  ส่วนที่ ๒  และส่วนที่ ๓      

  ในการเลื่อนระดับช านาญการพิเศษ  จะต้องมีการปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับช านาญการ

พิเศษก่อน และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ โดยมีองค์ประกอบ ๓ ด้าน ด้านความรู้ที่จ าเป็นประจ าสาย

ระดับช านาญการพิเศษ 

ระดับช านาญการ 

ระดับปฏิบัติการ 



งาน  ด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  และด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ในต าแหน่ง 

  เมื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั้งสามด้านแล้ว ต้องน าเสนอผลงานดีเด่นทาง

วิชาการในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี)  จ านวน ๒ ผลงาน และมีคณะกรรมการประเมิน

ฯจากบัญชีกรรมการประเมินผลงานที่ ก.จ.จ. ก าหนดประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่ งที่ขอประเมิน โดยมี

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ. เป็นเลขานุการ ท าหน้าที่ประเมินผลงาน 

  ส าหรับการปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับเชี่ยวชาญ อาจกระท าได้ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งในส่วน

ราชการทีม่ีผู้อ านวยการเป็นระดับสูง (กรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีส านักการช่าง และส านัก

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันส านักการช่างมีผู้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง

สถาปนิก)                   

                    - หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๙๑  ลงวันที่  ๓๐  

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการ

และพนักงานส่วนท้องถิ่นส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 

  - หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๖๑  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  

๒๕๕๘  เรื่อง การก าหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการและ

พนักงานส่วนท้องถิ่น   

 

 

 

 

 

 

 

-๑๒- 

         (๓) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

 

                                                            กรณีการคัดเลือก 

                                        - ผอ.ส่วน (นักบริหารงาน..(ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ระดับ ๘) และ ผอ.ส่วนระดับกลาง  

                                         ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และปฏิบัติงานในลักษณะงานของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งหรืองานอ่ืนท่ี 

                                         เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  (อบจ.เชียงราย ในส่วนของส านักการช่างและส านัก 

                                         การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

                                                    กรณีการสอบคัดเลือก 

ระดับสูง 



                                  - ด ารงต าแหน่ง ระดับเช่ียวชาญ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี 

                                       - ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ ไม่น้อยกว่า 

                                         ๑ ปี (ส าหรับ ผอ.สน.การศึกษาฯ)                                           
                                        

 

                                        ๑. หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) คัดเลือกเป็น หน.สป./ผอ.กอง 

                                           (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 

                                           ๑.๑ ด ารงต าแหน่งในลักษณะงานท่ีแต่งตั้งหรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

                                           ๑.๒ ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานท่ัวไประดับ ๗  

                                                 และผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 

                                ๑.๓ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นบห.งานท่ัวไป ๗) และหัวหน้าฝ่าย (นบห.งานท่ัวไป  

                                                 ระดับต้น)  ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ส าหรับวุฒิ ปริญญาตรี ๓ ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท (การ 

                                                 น าคุณวุฒิมาลดระยะเวลา ให้ด าเนินการตามประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ  

                                                 เงื่อนไขในการน าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลด 

                                                 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๐   

                                                 โดยอนุโลม ท้ังนี้การยื่นผลงานให้ยื่นได้ภายใน ๖ เดือนก่อนด ารงต าแหน่งน้ันครบ ๓  

                                                 ปี หรือ ๕ ปี แล้วแต่กรณี)  หรือ        

                                           ๑.๔ ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นบห.งานท่ัวไป ๖) และ 

                                                 หัวหน้าฝ่าย (นหบ.งานท่ัวไป ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี ๕ ปี  

                                                  ส าหรับวุฒิปริญญาโท 

       ๒. ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/ระดับต้น สอบคัดเลือกเป็น ผอ.กอง...(นักบริหาร....ระดับกลาง) คือ  

                                           กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์ หรือ ผอ.ส่วน....(นักบริหาร...ระดับกลาง)  คือ ส านักการช่าง  

                                          และส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเช่นเดียวกับ ข้อ  

                                          ๑.๑ – ๑.๔  (ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 

      ๓. ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี (สอบคัดเลือก) 

                                   

 

 

 

 

 

 

-๑๓- 

 แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

ระดับต้น 

ระดับกลาง 



เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  ตาม

บัญชีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งฯ (อบจ.๕) (อบจ.๖) (อบจ.๘) (อบจ.๙) และ (อบจ.๑๐) การเข้าสู่

ต าแหน่งตามประกาศ ก.จ.  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

และการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

               (๔) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

                                                         

                                     - ด ารงต าแหน่งโดยปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

                                     -  รองปลัด/ระดับกลาง  คัดเลือกเป็นรองปลัด/ระดับสูง ด ารงต าแหน่งรอง 

                                        ปลัดระดับ ๘ และรองปลัดระดับกลาง ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

                                -  รองปลัด/ระดับกลาง คัดเลือก เป็นปลัด/ระดับสูง ด ารงต าแหน่งรองปลัด 

                                   ระดับ ๘ และรองปลัดระดับกลาง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

- รองปลัดระดับสูง คัดเลือกเป็นปลัดระดับสูง ด ารงต าแหน่งรองปลัดระดับสูง 

  มาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

                                   

                                                                   

  

 แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๕๘  

ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งฯ (อบจ.๑๓) และ (อบจ.๑๔) 

 

 

 

 

 

 

ระดับสูง 

ระดับกลาง 



 

-๑๔- 

๓.๒.๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างประเภท 

          (๑) ต าแหน่งประเภททั่วไปสู่ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 
 

  แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท า

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามบัญชีคุณสมบัติฯ (อบจ.๑๕)  

  จากรูปจะเห็นว่าข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สามารถสอบแข่งขันมาเป็น

ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได้ (ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็มีหลายราย เช่น 

ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ไปสอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  หรือหากมีวุฒิอ่ืนก็สอบเปลี่ยน

สายงานไป เคยด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ไปสอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา) และหากมีอายุ

งาน ๒ ปี ในระดับสามารถสอบคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการได้ ในขณะที่ข้าราชการ

ประเภททั่วไป ระดับช านาญงานสามารถสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับ

ปฏิบัติการได้เช่นเดียวกับข้าราชการในประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

(ไม่ต้องมีระยะเวลา 
ครองต าแหน่ง) 

สอบคัดเลือก 
สอบแข่งขัน 



ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

4 ป ี

8 ปี 

2 ปี 

4 ปี 

6 ปี 

4 ปี 

4 ปี ป.ตร ี
3 ปี ป.โท* 

4 ปี 

ป.ตรี  6 ป ี
ป.โท  4 ป ี
ป.เอก 2 ป ี

ปวช. 6 ป ี
ปวท. 5 ป ี
ปวส. 4 ป ี

6 ปี (ช านาญงาน) 
6 ปี (ระดับ 5 + ช านาญงาน) 
2 ปี (ระดับ 6 + ช านาญงาน) 

8 ปี 

  การเข้าสู่ระบบแท่ง ตามมติของ ก.กลาง ได้เพ่ิมโอกาสให้กับข้าราชการประเภททั่วไป ใน

ระดับอาวุโส โดยหากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วครอบระดับต าแหน่งมาไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทแล้วครองระดับต าแหน่งมาไม่น้อยกว่า ๔ ปี สามารถสอบคัดเลือกไปสู่ต าแหน่งใน

ประเภทวิชาการ กลุ่มต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในระดับช านาญการ 

 

-๑๕- 

 (๒) ต าแหน่งประเภททั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาการสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       * ป.โท ลดระยะเวลา        

                                                                                                         เหลือ ๓ ปี (ก.จ.มีมติ 

                                                                                                         รับรองผลงาน) 

 

 

 

  แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท า

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง (อบจ.๑๖) และ (อบจ.๑๗) 

  ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มีโอกาสเปลี่ยนเป็น ประเภทอ านวยการ ระดับ

ต้น โดยการสอบคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในระดับ ๗ ว ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และ

ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

ระดับเชี่ยวชาญ ระดับสูง 

ระดับกลาง 

ฝ่ายระดับต้น 

ระดับช านาญการพิเศษ 

ระดับช านาญการ 

ระดับปฏิบัติการ 
ระดับปฏิบัติงาน 

ระดับช านาญงาน 

ระดับอาวุโส 

ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป 



  - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๕ ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ 

หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และระดับช านาญงาน ไม่น้อยกว่า ๘ ปี  หรือ 

  ข้าราชการประเภทวิชาการ มีโอกาสเปลี่ยนเป็น ประเภทอ านวยการ โดยการสอบคัดเลือก 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ 

และระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี   สอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายระดับต้น 

 

 

 

 

-๑๖- 

  - ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๘ ว ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ และระดับช านาญการ

พิเศษ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง/ผอ.ส่วน (นักบริหารงาน...ระดับกลาง) 

  - ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๙ วช หรือ ๙ ชช ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ และระดับ

เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี สอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก (นักบริหารงาน....ระดับสูง) 

        (๓) ต าแหน่งประเภทอ านวยการสู่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน



ก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง (อบจ.๑๘) และ (อบจ.๑๙) 

 ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด อบจ. 

ในประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางได้ หากมีอายุงานในระดับมากกว่า ๒ ปี และต าแหน่งประเภทอ านวยการ

ท้องถิ่นระดับสูง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด อบจ. ในประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูงได้ หากมี

อายุงานในระดับมากกว่า ๒ ปี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๗- 

สรุปภาพรวมการวางแผนทางเดินสายอาชีพข้าราชการ 

 
๓.๒ เส้นทางความก้าวหน้าของลูกจ้างประจ า 

ป.ตรี  6 
ป.โท  4 
ป.เอก 2 

*ป.โท ลด 3 ปี (ก.จ.มีมติรับรองผลงาน) 



  ลูกจ้างประจ าจะสามารถก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๙  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจ า โดยจะต้องมีการปรับปรุงต าแหน่ง ซึ่งมีหลักการพิจารณาและ
ขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 

           (๑) ต้องมีงาน โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ความยากของงานและปริมาณงาน โดยการจะปรับปรุงลูกจ้างประจ าเป็นต าแหน่งใด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายจะต้องมีงานในลักษณะนั้นด้วย  เช่นแนวทางที่ได้ปฏิบัติมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ได้มีการปรับปรุงต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

          (๒) ลูกจ้างประจ าที่จะปรับปรุงต าแหน่ งได้  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะปรับปรุง (ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียราย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๗  
ธันวาคม  ๒๕๕๖) 

 (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล ประกอบด้วย 
               - ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    เป็นประธานกรรมการ  

     - ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย          กรรมการ 
     - หัวหน้าส่วนราชการที่ประสงค์จะปรับปรุงต าแหน่งลูกจ้างประจ า                กรรมการ 
     - ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งที่           กรรมการ 

                            จะปรับปรุง             กรรมการ 
       - นักทรัพยากรบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                 เลขานุการ 

-๑๘- 

  (๔) ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งที่ปรับปรุง โดยอาจใช้วิธีการประเมินด้วยการ
สัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน การทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่ขอปรับปรุง 
            (๖) เมื่อผ่านการประเมินบุคคลน าเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อแต่งตั้งลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีคุณสมบัติและผ่านการประเมินบุคคลในการ
ปรับปรุงต าแหน่ง 
  (๗) เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบ ออกค าสั่งแต่งตั้งและ
รายงานการแต่งตั้งให้ ก.จ.พร้อมส าเนาค าสั่งภายในห้าวันท าการนบัแต่วันที่ออกค าสั่ง 
  ทั้งนี้การปรับปรุงต าแหน่งลูกจ้างประจ า จะต้องค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไป
ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ โดยเคร่งครัด และ
จะต้องบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
        

๓.๓ เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานจ้าง 

  เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจไม่มีปรากฏไว้ใน
ประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่จะมีกระบวนการด าเนินการได้ แต่ส าหรับพนักงานจ้าง
ประเภททั่วไป ก าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย  



เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓)  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า “การ
ปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างให้กระท าได้เฉพาะการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจส าหรับต าแหน่งผู้มีทักษะที่เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย
จะต้องมีเหตุผลและความจ าเป็นในการพิจารณาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนถึงจะปรับปรุงต าแหน่งได้ และถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปีน
คราวเดียวกัน  ส าหรับพนักงานจ้างประเภทอ่ืน ห้ามปรับปรุงต าแหน่ง แต่หากมีภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นในส่วน
ราชการอ่ืนอาจมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานได้” 
  ตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๗  ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  
๒๕๔๗  เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุง
ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป และการก าหนดต าแหน่ง และเรื่อง ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ได้
มีการก าหนดให้ลักษณะงานของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑๘ ต าแหน่ง สามารถก าหนดเป็นต าแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองการท างานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้
ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมแล้ว และเป็นผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวเดิม องค์กรปกครองปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น อาจพิจารณาคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ได้ ซึ่ง
ภารกิจที่ปฏิบัติ ๑๘ ภารกิจ คือ ตกแต่งสวน แม่ครัว ผลิตน้ าประปา ดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน พนักงานวิทยุ ขับ
รถยนต์ ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ขับเรือขุด(รถขุด) ขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก 
ช่างปูน ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องสูบน้ า ช่างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ประจ ารถขยะ ประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล ขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลางหรือขนาดหนัก 

 

 
 
 
 
 

บทที่ ๔ 

บทวิเคราะห์ข้อมูลและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เนื่องจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีจ านวนมาก การหาข้อมูลเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์และจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าดังกล่าว นอกจากจะศึกษาตามประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องต่าง ๆ และทะเบียนประวัติแล้ว ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (ระบบข้อมูลบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) มาเป็นเครื่องมือช่วยในการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบประวัติ เช่น ประวัติ
การศึกษา ประวัติการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  (ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการรับรองข้อมูลจาก
แต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้ว)  และนอกจากระบบดังกล่าวยังได้มีการหาข้อมูลจากระบบงานบริหารงานบุคคลที่



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดท าขึ้นเองก่อนที่จะมีการใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติและยังมี
การป้อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันควบคู่ไปกับการป้อนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งข้อมูล
บางส่วนจะมีความละเอียดและดูได้ง่ายกว่า  ทั้งนี้ข้อมูลบางส่วนอาจยังเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกรอก
ข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลากร โดยเฉพาะประวัติการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.จ. ก าหนด ซึ่งในปัจจุบัน
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เห็นความส าคัญของการเข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งก าหนดมากขึ้น ดังนั้นหากผู้ประสงค์จะประเมินเลื่อนระดับ คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก ควร
ติดต่อประสานข้อมูลต่อกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องจาก
ทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ อีกครั้งหนึ่งด้วย  

การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพในบทนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเท่านั้น และอาจยัง
มีข้อระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะต าแหน่งที่จะน ามาประกอบการนับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งได้อีก  ส่วนการจะก้าวสู่เส้นทางดังกล่าวได้หรือไม่นั้นจะต้องผ่านกระบวนการ 
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนดประกอบกับเหตุผลความจ าเป็น ปริมาณงานขององค์กรด้วย 
  จากข้อมูลในบทที่ ๒ และ ๓ ประกอบกับข้อมูลบุคลากรรายบุคคลแล้ว ได้มีการวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดงันี้ 

๔.๑ ข้าราชการ 

  ข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ข้อมูล ณ วันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
จ านวนทั้งสิ้น ๒๒๘ คน แบ่งเป็น 

ประเภทบริหารท้องถิ่น  จ านวน   ๓  คน  (ระดับสูง ๑/ระดับกลาง ๒) 
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น จ านวน ๓๕ คน (ระดับสูง ๒/กลาง ๑๐/ต้น ๒๓) 
ประเภทวิชาการ    จ านวน ๙๒ คน (ระดับ ชก.พิเศษ ๒/ชก.๖๖/ปก.๒๒) 
ประเภททั่วไป    จ านวน ๙๘ คน (ระดับ อส. ๑๓/ชง.๔๘/ปง.๓๗) 
ส าหรับวุฒิการศึกษา ข้าราชการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวประกอบกับระยะเวลาการครองต าแหน่ง จะเห็นได้ว่า

ข้าราชการประเภทต่างๆ ดังกล่าว จะมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนี้ 
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลางจะมีเส้นทางความก้าวหน้าในการเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ

แต่งตั้งจากระดับกลางให้ด ารงต าแหน่งระดับสูง   
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  
- อ านวยการท้องถิ่นระดับสูง มีเส้นทางในการเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นประเภท

บริหารท้องถิ่นระดับสูง   
 
 

-๒๐- 

- อ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง มีเส้นทางในการเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งในระดับสูง 
และบริหารท้องถิ่นระดับกลาง  



- อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น มีเส้นทางในการเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ระดับกลาง 

ประเภทวิชาการ  
- ระดับช านาญการพิเศษ ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีบุคลากรที่อยู่ใน

ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน ๔ คน เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสายงานสถาปนิก สังกัดส านักการช่าง นักวิชาการ
สาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีเส้นทางความก้าวหน้าในการเลื่อนระดับเป็น
เชี่ยวชาญส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งสถาปนิก ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงราย  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑  
ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ข้อ ๒๓ ก าหนดว่า “ การปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับเชี่ยวชาญ อาจกระท าได้
ในกรณีที่เป็นต าแหน่งในส่วนราชการที่มีผู้อ านวยการเป็นระดับสูง”  และเส้นทางความก้าวหน้าในการสอบ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้นและระดับกลางตามระยะเวลาการครอง
ต าแหน่ง  

 - ระดับช านาญการ ข้าราชการประเภทวิชาการส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับนี้ มีเส้นทางในการ
เลื่อนระดับเป็นช านาญการพิเศษหรือเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยการสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น  

- ระดับปฏิบัติการ ซึ่งกระจายไปตามต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ มีเส้นทางในการเลื่อนระดับ
เป็นช านาญการ 
  ประเภททั่วไป  

- ระดับอาวุโส ข้าราชการระดับอาวุโสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งนายช่างโยธา นายช่างส ารวจ นายช่างเครื่องกล และนายช่างไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาจากการจัดคนสู่
โครงสร้างในระบบแท่งเม่ือวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๙  จากผู้ด ารงต าแหน่ง ๗ ว (เดิม) มีเส้นทางความก้าวหน้า
โดยการสอบในสายงานวิชาการ และการเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น
ระดับต้น    

- ข้าราชการระดับช านาญงาน มีเส้นทางความก้าวหน้าในการเลื่อนระดับอาวุโส และการสอบ
เปลี่ยนต าแหน่งเป็นประเภทวิชาการ 

- ระดับปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีกระจายในหลายต าแหน่งแต่ส่วน
ใหญ่จะด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ มีเส้นทางความก้าวหน้าในการสอบเปลี่ยนต าแหน่งเป็นสายงานวิชาการ 
เนื่องจากเป็นบุคลากรที่อยู่ในช่วงบรรจุอายุราชการไม่มาก เงินเดือนยังไม่สูงเกินประเภทวิชาการและส่วนใหญ่
มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีเส้นทางในการเลื่อนระดับช านาญงาน 

ทั้งนีใ้นการเลื่อนระดับประเภทเดียวกันของข้าราชการทั้งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น กองการเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบประวัติและมีการแจ้งเวียนเป็นระยะให้บุคลากรที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนรับทราบ  

จากข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้จัดท าบัญชีเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของ
ข้าราชการ โดยจัดท าเป็นรายบุคคลแยกตามส านัก/กอง ต่าง ๆ  ดังนี้ 

 
 



 
 

-๔๗- 

๔.๒ ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีจ านวน ๕ คน วันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๖๔  จะเกษียณอายุราชการ จ านวน ๑ คน และอีก ๘ ปีข้างหน้าคือ ๓๐  กันยายน  ๒๕๗๒  
ลูกจ้างประจ าจะหมดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เส้นทางความก้าวหน้าของลูกจ้างประจ า หากมี
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๖  ลง
วันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ก็สามารถด าเนินการได้ตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
๐๘๐๙.๓/ว ๙  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
ลูกจ้างประจ า  ส าหรับลูกจ้างประจ าที่ด ารงต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต าแหน่งพนักงานขับ เครื่องจักรกล
ขนาดเบา ก็มีเส้นทางไปต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ได้ตามคุณสมบัติและภารกิจ ปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี เพราะในปัจจุบันการปฏิบัติงานของ
ส านักการช่างจะมีการฝึกฝนบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอยู่แล้ว  

๔.๓ พนักงานจ้าง 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จากข้อมูลระดับการศึกษาพนักงานจ้างตามภารกิจ บางส่วนมีวุฒิ
การศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. จนถึงระดับปริญญาโท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ  แม้ว่าจะไม่
มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่ก าหนด แต่ในแต่ละปีพนักงาน
จ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็จะมีการลาออก เพ่ือเข้ารับราชการ โดยเฉพาะ
ต าแหน่งผู้ช่วยครู เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเห็นความส าคัญของการศึกษา จะต้องได้
บุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้วิธีการสรรหาโดยใช้ระบบคุณธรรม มีกระบวนการสอบเข้ามาจากผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ส่วนต าแหน่งอ่ืน ๆ ก็จะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการท างานไปใช้ในการ
สอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ มีโอกาสมีเส้นทางความก้าวหน้าเช่นเดียวกัน 

  พนักงานจ้างท่ัวไป  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีคนงานทั้งหมด ๑๐๔ คน ก าหนด
เป็นต าแหน่ง “คนงาน” ทั้งหมด  เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพตามภารกิจที่ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ซึ่งตามหนังสือส านักงาน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๗  ลงวันที่  ๒๙  
ตุลาคม  ๒๕๔๗ เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุง
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป และการก าหนดต าแหน่ง และเรื่อง ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ได้
ก าหนดให้ลักษณะงานของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑๘ ต าแหน่ง สามารถก าหนดเป็นต าแหน่งพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ได้  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีโอกาสปรับปรุงต าแหน่งเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจได้  ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
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