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ค าน า 
การจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของตนเอง เพ่ือประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาตนเอง
ไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพ่ือเป็นการดึงดูด จูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตลอดไป  

ในการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับนี้  เป็นกา รจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพภายหลังการเข้าสู่ระบบแท่งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และเป็นช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และมีหนังสือเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนระดับ การคัดเลือก การสอบ
คัดเลือกตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง โดยเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล    
แต่ละต าแหน่งอาจมีมากกว่าบัญชีแสดงเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของแต่ละคนที่ได้รวบรวมไว้ใน
แผนฉบับนี้  ซึ่งสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการ 
และตรวจสอบข้อมูลกับกองการเจ้าหน้าที่โดยตรงอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนระดับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์            
ต่อขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการก้าวขึ้นสู่เส้นทางอาชีพ
ทีด่ียิ่งขึ้นและใช้ในการศึกษาต่อไป 
 
 
                                                                                   กองการเจ้าหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
        กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕63 
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ภาคผนวก 
                ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง  
                หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การ 
                บริหารสว่นจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
       หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๖๑  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  
                เรื่อง การก าหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเก้ือกูลกันตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ 
                และพนักงานส่วนท้องถิ่น 
               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) 
                ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่   
                ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง 
                ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 
                ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



 
                หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๙๑ ลงวันที่   
                ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
                ที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป  
                และประเภทวิชาการ 
      หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๓  ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘   
                เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
                ที่สูงขึ้นส าหรับผูป้ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นอกระดับควบ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
บทน า 

              ๑.๑ ความหมาย 

  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) คือ เส้นทางความก้าวหน้าในการท างาน
ซึ่งบุคลากรจะสามารถก้าวหน้าได้ภายในองค์กร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพจะแสดงให้เห็นถึง       
แนวทางการเลื่อนต าแหน่ง จากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เช่น การเลื่อนต าแหน่งจาก เจ้าพนักงานการเงิน   
และบัญชีไปจนถึงระดับผู้อ านวยการกองคลัง  การเลื่อนจากต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไปจนถึงระดับหัวหน้า
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น  
  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนจะท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างาน 
เพราะบุคลากรจะรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าของตนเองในองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างขวัญและก าลังใจ    
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และท าให้บุคลากรขยันและตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เ พ่ือให้ตนเองสามารถ
เจริญก้าวหน้าตามต าแหน่งงานและสายงานได้อย่างเหมาะสม โดยข้อเท็จจริง ในราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการ
ก าหนดทางก้าวหน้าของแต่ละสายอาชีพไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแล้ว เช่น ต าแหน่งนายช่างโยธา
สามารถเจริญก้าวหน้าไปตามล าดับจากระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน ไปจนถึงระดับอาวุโสได้ แต่ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งจะระบุไว้เพียงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ าเท่านั้น เช่น นายช่างโยธา
ระดับปฏิบัติงานที่จะขึ้นสู่ช านาญงาน จะต้องเคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
ช่างโยธาหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ก าหนดเวลา  
๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒      
(ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาหรือ         
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท.,และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้) และให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๓ (ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงาน
ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรมโยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา       
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท.,และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้)  
หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธา   
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย เป็นต้น ยังมิได้ระบุถึงประสบการณ์ที่จ าเป็น ระยะเวลา
ก่อนที่จะเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ดังนั้นในแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพเล่มนี้ จึงได้ศึกษาและจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าที่เน้นให้ข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับทราบเส้นทางความก้าวหน้าของตนเอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



-๒- 

 ๑.๒ ประโยชน์ของการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๑. สร้าง/เพ่ิมแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์และผลงานให้มีคุณภาพและมี   
    ศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการที่จะด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป 
๒. องค์กรมีหลักเกณฑ์มีการวางแผนที่เป็นระบบในการเลื่อนขั้นและต าแหน่งงานที่เป็นธรรมและ   
    เหมาะสม 
๓. เป็นการจัดเตรียมและพัฒนาผู้มีศักยภาพ ให้พร้อมทดแทนในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อการ    
    ปฏิบัติงานขององค์กร  
๔. เพ่ือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ในมาตรฐานก าหนด  
    ต าแหน่งของตนเอง เพ่ือประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้เกิดประสิทธิภาพ 
    ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
๕. เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 

 ๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
       ๑. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย     
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘  ความหมายประโยชน์ของการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้า  
ในสายอาชีพ 
       ๒. การศึกษาปัจจัยพ้ืนฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูลบุคลากรภายในองค์กรเพื่อจัดท าบัญชีแสดงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
       ๓. การจัดท ารูปเล่มแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตามเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
       ๔. การสื่อสารให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับทราบและเข้าใจ อีกทั้งเป็นการ
สร้างความชัดเจนให้ทุกคนรับรู้ถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ ๒ 

การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน 
๒.๑ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     รูปแบบการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระบบแท่งของบุคลากรท้องถิ่น ใช้วิธี  Role  Profiling      
เป็น ๓ ส่วน คือ 

๑) หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงาน 
นั้นๆ จะต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านใดบ้างจึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของงานประจ าต าแหน่ง                
อันเป็นการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน/องค์กรโดยครบถ้วน 
 เน้นการเขียนสรุปงานและขอบเขตความรับผิดชอบที่จ าเป็นในงานตามภารกิจปัจจุบัน (ซึ่งเป็นข้อมูล  
ที่ได้จากแบบบรรยายลักษณะงานที่ได้ท าการวิเคราะห์งานแล้วของผู้แทนหน่วยงานในองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น) และหน้างานที่เหมาะสม ครอบคลุม และมีความชัดเจนของแต่ละต าแหน่งที่อิงทิศทางในอนาคต
ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการเขียนแต่ละหน้าที่รับผิดชอบหลักจะต้องชัดเจนว่า   
งานท าอะไรเพื่อผลสัมฤทธิ์ใด 
 ๒) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (Knowledge and Experiences) เป็นการก าหนดว่า
ต าแหน่งงานนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ เช่น วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในระดับใดที่จ าเป็นและเพียงพอ
แก่การปฏิบัติงานประจ าต าแหน่งให้สัมฤทธิ์ผล ไม่ต่ าหรือสูงเกินความจ าเป็นของระดับงานในต าแหน่ง 
 เน้นการก าหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ าของแต่ละสายงานเนื่องจากในปัจจุบันแนวโน้มของวุฒิการศึกษา
ก าลังเปลี่ยนจากคุณวุฒิที่เฉพาะเจาะจงไปสู่คุณวุฒิที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการสั่งสม
ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเป็นหลักโดยในแต่ละสายงานจะมีกระบวนการในการพิจารณาคือ 
 ¤ สายงานนั้นเป็นสายงานปิดที่ต้องการเฉพาะผู้มีวุฒิการศึกษาในสายอาชีพนั้นเท่านั้น เช่น นายแพทย์ 
ทันตแพทย ์หรือไม ่
 ¤ สายงานนั้นสามารถเปิดรับผู้มีวุฒิการศึกษาในระดับต่ าที่ระดับใดเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ¤ สายงานนั้นควรเน้นก าหนดประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือสอดรับกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (Skills and 
Competencies) เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงานต่าง ๆ ต้องการความรู้ทักษะ และสมรรถนะแบบใด      
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลงานที่ดีเน้นการก าหนด โดยระบุกว้าง ๆ ดังนี้ 

(๑) ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
    ความรู้ คือองค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง โดย ก.ถ.ก าหนดให้ข้ าราชการ    

และพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีข้อมูลหรือความรู้ที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทาง                 
ในงานที่รับผิดชอบ) ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางงานที่รับผิดชอบ) ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
ความรู้เรื่องการจัดระบบองค์กร ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากร     
บุคคลความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 

(๒) ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  
     ทักษะ คือ การน าองค์ความรู้มาใช้จนเกิดเป็นความช านาญและคล่องแคล่ว หรือขีดความสามารถ

ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานต่าง ๆที่พัฒนามาจากการสั่งสมประสบการณ์และการฝึกฝน เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ 
ก าหนดเป็นทักษะ มากกว่าความรู้ เนื่องจากต้องการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถน าความรู้
ภาษาอังกฤษมาใช้อย่างเหมาะสมกับผู้รับบริการ จึงก าหนดเป็นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นต้น 



(๓) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ซึ่งการก าหนดเช่นนี้จะท าให้ส านักงาน ก.ถ. 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกประกาศระเบียบเพ่ือก าหนดกระบวนการในการประเมิน       
และพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างยืดหยุ่น  

    สมรรถนะ คือ ลักษณะเชิงพฤติกรรม บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ภาพลักษณ์ภายใน อุปนิสัย   
และแรงผลักดันเบื้องลึก และแสดงออก ที่แสดงในรูปของพฤติกรรมที่ท าให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่น       
ในองค์กร ซึ่งสมรถนะ ได้ก าหนดเป็นสมรรถนะหลักที่ทุกคนในองค์กรต้องมี คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่น  
ในความถูกต้องและจริยธรรม ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการที่เป็นเลิศ และการท างานเป็นทีม 
นอกจากนั้นยังมีสมรรถนะประจ าสายงาน เช่น ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล มีสมรรถนะประจ าสายงาน      
คือ การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก การคิดวิเคราะห์ การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
และความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ส่วนในสายงานผู้บริหารก็ยังต้องมีสมรรถนะ         
ประจ าผู้บริหาร คือ การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ความสามารถในการเป็นผู้น า  ความสามารถในการ   
พัฒนาคน  การคิดเชิงกลยุทธ์ 

 ผลของการก าหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งจะสัมพันธ์กับระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

¤ การสรรหา เพ่ือให้ได้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ตามความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ 
¤ การบริหารผลงานและการให้ผลตอบแทน เพ่ือให้การประเมินเชื่อมโยงกับศักยภาพที่ต้องการ 
¤ การฝึกฝนและการพัฒนา เพ่ือสร้างและเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นมืออาชีพ 
¤ การคัดสรรและความก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือให้การเลื่อนระดับได้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

ตรงตามเจตนารมณ์ของระบบแท่ง 
 

 

 เหนือภูเขาน้ าแข็ง  ความรู้ (Knowledge) : ข้อมูลความรู้ที่บุคคลมีในสาขาต่าง ๆ 
                                  ทักษะ (Skills) : ความเชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษในด้านต่าง ๆ 
 
 



 ใต้ภูเขาน้ าแข็ง     พฤติกรรมหรือสมรรถนะ  บทบาทท่ีแสดงออก อุปนิสัย และลักษณะเชิงพฤติกรรม 
                                 ที่พึงประสงค ์
๒.๒ สมรรถนะ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
      จากประกาศ ก.ถ. ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) มีการก าหนดสมรรถนะ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานส าหรับ
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
     ๒.๒.๑ สมรรถนะ 
              สมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
    สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและทุกระดับต าแหน่งจ าเป็นต้องมี   
เพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่าที่นิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ 
   สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในต าแหน่งประเภทบริหารและ
อ านวยการ ซึ่งต้องก ากับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมีในฐานะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ          
เพ่ือน าทีมงานหรือผู้ ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง             
ตามวัตถุประสงคข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ 
       สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับประเภทและระดับ
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งในสายงานนั้น สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ๒๒ สมรรถนะ 
  การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 

๑) สมรรถนะหลัก ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในทุกประเภทและระดับ
ต าแหน่งทั้ง ๕ สมรรถนะ  

๒) สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในต าแหน่ง
ประเภทบริหารและอ านวยการ ทั้ง ๔ สมรรถนะ  

๓) สมรรถนะประสายงาน ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในทุกประเภทและ
ระดับต าแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ สมรรถนะ 

การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็นในงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่  ก.จ.ก าหนด ทั้งนี้ได้มีประกาศ ก.จ .     
ลงวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  และประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการ องค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ประกาศก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยค านึงถึงหน้าที่   ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานมี จ านวน ๙๙ สายงาน ซึ่งผู้สนในสามารถศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่เว็ปไซต์กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยสมรรถนะที่น ามาก าหน ด       
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งดังกล่าวน าหลักมาจากประกาศ ก.ถ.  ลงวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗              
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ซึ่งได้ก าหนดสมรรถนะไว้ดังนี้ 

 

 

 



 

สรุปตารางสมรรถนะตามประกาศ ก.ถ. (ฉบับที่ ๔) 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร สมรรถนะประจ าสายงาน 
จ านวน ๕ รายการ ได้แก่ 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒. การยึดมั่นในความ 
    ถูกต้องและจริยธรรม 
๓. ความเข้าใจองค์กรและ 
    ระบบงาน 
๔. การบริการเป็นเลิศ 
๕. การท างานเป็นทีม 

จ านวน ๔ รายการ ได้แก่ 
๑. การเป็นผู้น าการ 
    เปลี่ยนแปลง 
๒. ความสามารถในการเป็น 
    ผู้น า 
๓. ความสามารถในการ 
    พัฒนาคน 
๔. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

จ านวน ๒๒ รายการ ได้แก่ 
๑. การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
๒. การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
๓. การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
๔. การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 
๕. การควบคุมและจัดการสถานการณ ์
    อย่างสร้างสรรค์ 
๖. การคิดวิเคราะห์ 
๗. การบริหารความเสี่ยง 
๘. การบริหารทรัพยากร 
๙. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
๑๐. การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
๑๑. การวางแผนและการจัดการ 
๑๒. การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
๑๓. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน      
๑๔. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ 
      ในสายอาชีพ 
๑๕. การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์       
๑๖. ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่าง 
      สร้างสรรค์ 
๑๗. ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 
๑๘. ความคิดสร้างสรรค์ 
๑๙. ความละเอียดรอบคอบและความ 
      ถูกต้องของงาน 
๒๐. จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม        
๒๑. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
๒๒. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
 

๒.๒.๒ ความรู้  
          ตามประกาศ ก.ถ. ลงวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงาน        
ส่วนท้องถิ่น มีจ านวน ๒๑ ด้าน โดยมีการก าหนดในต าแหน่งแต่ละประเภทดังนี้ 

1) สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ได้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ ๗ ด้าน 



 ๒) สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้  
อย่างน้อยสายงานละ ๗ ด้าน  

 ๓) สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ ๕ ด้าน 

 ๔) สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ ๓ ด้าน 

 การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับความรู้ที่จ า เป็นในงาน            
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ.ก าหนด ทั้งนี้ได้มีประกาศ ก.จ.       
ลงวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  และประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการ องค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้ตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
 ๒.๒.๓ ทักษะ 

          ตามประกาศ ก.ถ.  ลงวันที่  ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง              
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) การก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน ๙ ด้าน โดยมีการก าหนดในต าแหน่งแต่ละประเภท ดังนี้ 

๑) สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ ๔ ด้าน 

๒) สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้     
อย่างน้อยสายงานละ ๔ ด้าน 

๓) สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ ๓ ด้าน 

๔) สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสานงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ ๓ ด้าน 

 การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับทักษะรู้ที่จ าเป็นใ นงาน           
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ.ก าหนด ซึ่งได้มีประกาศ ก.จ.      
ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นและประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดเชียงราย  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘
ตามล าดับ ได้ประกาศก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องสมรรถนะและความรู้ 

สรุปตารางความรู้และทักษะตามประกาศ ก.ถ. (ฉบับที่ ๔) 
ความรู้ ทักษะ 
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ๒๑ ด้าน ได้แก่ 
๑. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
๒. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
๓. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
    พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๔. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
๕. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
๖. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
๗. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
๘. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน ๙ ด้าน ได้แก่ 
๑. ทักษะการบริหารข้อมูล 
๒. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
๓. ทักษะการประสานงาน 
๔. ทักษะในการสืบสวน 
๕. ทักษะการบริหารโครงการ 
๖. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และ 
    ถ่ายทอดความรู้ 
๗. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
๘. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 



๙. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ เช่น การ 
    ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), การประเมินผลกระทบ 
    ทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ 
๑๐. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
๑๑. ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ 
      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
๑๒. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
๑๓. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
๑๔. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
๑๕. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑๖. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
๑๗. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
๑๘. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ 
      ต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
๑๙. ความรู้เรื่องสารสารสาธารณะ 
๒๐. ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์  (Hardware)  
      ซอฟต์แวร์   (Software) และ เน็ตเวิร์ก (Network) 
๒๑. ความรู้เรื่องบรรณารักษ์ 

๙. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง 
    วิทยาศาสตร์ 

๒.๓ ข้อมูลพื้นฐานบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
      ข้อมูลอัตราก าลังตามโครงสร้างและวุฒิการศึกษาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
 
ที ่

 
 
 

ต าแหน่ง 

 
 

จ านวนคน
ตามกรอบ 

   จ านวนคน/
วุฒิ

การศึกษา
(ตามที่มีคน

ครอง
ต าแหน่ง) 

  

  อัตราก าลัง 
(คน) 

 

ป.เอก 
(คน) 

ป.โท 
(คน) 

ป.ตรี 
(คน) 

ปวส./
อนุปริญญา

(คน) 

ต่ ากว่า 
ปวส. 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
 
๑๑ 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
นักบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารงานการคลัง 
นักบริหารงานช่าง 
นักบริหารการศึกษา 
นิติกร 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

๓ 
๒๒ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 

๑๕ 
๔ 
๒ 

๑๐ 
 

๕ 

      



๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
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เจ้าพนักงานการเงินและ
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นายช่างโยธา 
นายช่างไฟฟ้า 
นายช่างเครื่องกล 
นายช่างส ารวจ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
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 ** ข้อมูล ณ วันที่  1  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4   

 ข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น
เท่านั้น ในการจัดท าบัญชีแสดงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายแต่ละรายในบทที่ ๔ จะต้องมีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาว่าตรงตามสายงานหรือไม่อย่างไร 
สามารถมีความก้าวหน้าในสายอาชีพไปใจต าแหน่งใด ระยะเวลาการขึ้นสู่ต าแหน่งแต่ละระดับ แต่ละต าแหน่ง 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องมาพิจารณาประกอบในการจัดท า 

 

 



บทที่ ๓ 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 การใช้ระบบแท่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๕๙           
มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือให้สอดคล้องกับประเภทและระดับต าแหน่ง ตามโครงสร้างส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

๓.๑ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน 
   ๓.๑.๑ 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 
                                       
                                                               
                                       ๖ ปี  ปวช.         ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก                                         
                                      +๕ ปี ปวท.         ระดับ ๑/๒ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมี   
                                      +๔ ปี ปวส.          ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด 
                                      + สมรรถนะ 

 

                               
              แผนผังเส้นทางตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะ
ส 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 าแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส       
ในแบบ (อบจ.๒) (ท.๒) และ (อบต.๒) 
            การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 
              - 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 าแหน่งในระดับที่ สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงาน         
ส่วนท้องถิน่ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 

ระดับอาวุโส 

ระดับปฏิบัติงาน 

ระดับช านาญงาน 



 - หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๖๑  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๘  
เรื่อง การก าหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการและพนักงาน      
ส่วนท้องถิ่น   
       ๓.๑.๒ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 

         ๒ ปี + สมรรถนะ     - ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
                                                               - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก  
                                                                 ระดับ ๓ ไม่ต่ ากว่าระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช และระดับ 
                                   ช านาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
                                                                
                                       ๔ ปี + สมรรถนะ   - ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
                                                               - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก 
                                   ระดับ ๖ และระดับช านาญการ 
 
  
                                      +๖ ปี ตรี          - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก                                                                               
                                      +๔ ปี โท            ระดับ ๓ และระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลาในปฏิบัติ 
         +๒ ปี เอก          งานตามท่ีก าหนด  
                                      + สมรรถนะ       
                                                           
          
  แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘      
ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งฯ (อบจ.๒) และ (อบจ.๓)  
  การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 
                    - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่     
๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ
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 า  
สายงาน  ด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง   และด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ           
การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
  เมื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั้งสามด้านแล้ ว ต้องน าเสนอผลงานดีเด่น         
ทางวิชาการในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี)  จ านวน ๒ ผลงาน และมีคณะกรรมการ
ประเมินฯจากบัญชีกรรมการประเมินผลงานที่ ก.จ.จ. ก าหนดประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน         
โดยมีผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ. เป็นเลขานุการท าหน้าที่ประเมินผลงาน 

ระดับเชี่ยวชาญ 

ระดับช านาญการพิเศษ 

ระดับช านาญการ 

ระดับปฏิบัติการ 



  ส าหรับการปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับเชี่ยวชาญ อาจกระท าได้ในกรณีที่เป็นต าแหน่ง         
ในส่วนราชการทีมีผู้อ านวยการเป็นระดับสูง (กรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีส านักการช่าง   
และส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ)                   
                    - หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๙๑  ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 
  - หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๖๑  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม  
๒๕๕๘  เรื่อง การก าหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น   
  ๓.๑.๓ ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

 
            

                                   - ผอ.ส่วน/ระดับกลาง คัดเลือกเป็น ผอ.ส านัก (นักบริหาร...ระดับสูง)รงต าแหน่ง  
                                        ผอ.ส่วน (นักบริหารงาน..(ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ระดับ ๘)  
                                       และ ผอ.ส่วนระดับกลาง ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และปฏิบัติงานในลักษณะงาน 
                                       ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
                                       (อบจ.เชียงราย ในส่วนของส านักการช่างและส านักการศึกษา ศาสนา 
                                        และวัฒนธรรม) 
                                  - ด ารงต าแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี 
                                   - ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
                                     ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ส าหรับ ผอ.สน.การศึกษาฯ)                                           
                                        
 
                                        ๑. หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สอบคัดเลือกเป็น หน.สป./ 
                                            ผอ.กอง(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 
                                            ๑.๑ ด ารงต าแหน่งในลักษณะงานที่แต่งตั้งหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 
                                              ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
                                           ๑.๒ ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงาน 
                                                ทั่วไประดับ ๗  และผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
                                                 ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
                                ๑.๓ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นบห.งานทั่วไป ๗) และหัวหน้าฝ่าย  
                                                (นบห.งานทั่วไประดับต้น)  ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ส าหรับวุฒิ ปริญญาตรี  
                                                 ๓ ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท (การน าคุณวุฒิมาลดระยะเวลา  
                                                 ให้ด าเนินการตามประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ 
                                                 น าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพ่ือ 
                                                 ลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๕๐   
                                                 ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๐   
                                                โดยอนุโลม ทั้งนี้การยื่นผลงานให้ยื่นได้ภายใน ๖ เดือนก่อนด ารง 
                                                ต าแหน่งนั้นครบ ๓ ปี หรือ ๕ ปี แล้วแต่กรณี)  หรือ        
 

ระดับสูง 

ระดับต้น 

ระดับกลาง 



                  ๑.๔ ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นบห.งานทั่วไป ๖) และหัวหน้า
ฝ่าย (นหบ.งานทั่วไป 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 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเช่นเดียวกับ ข้อ ๑.๑ – ๑.๔  (ด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง   
ที่จะแต่งตั้ง) 
      ๓. ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
 แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘      
ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะส 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 
                   ๓.๑.๔ ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

                                                         

                                     - ด ารงต าแหน่งโดยปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
                                     -  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 

                                   
                                                                    

 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 



-๑๗- 

 

๓.๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างประเภท 
       ๓.๒.๑ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 
  แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท า
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามบัญชีคุณสมบัติฯ (อบจ.๑๕)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ปี 

ปวท. 5 ปี 
ปวส. 4 ป ี

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

8 ปี 

 
๓.๒.๒ ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
                  แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘  ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(อบจ.๑๖) และ (อบจ.๑๗) 
 ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มีโอกาสเปลี่ยนเป็น ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
โดยการสอบคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในระดับ ๗ ว ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒       
และระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
  - 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 
  - ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๘ ว ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ และระดับช านาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี  สอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าส านักปลัด หรือผู้อ านวยการกอง นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับกลาง 
  - ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๙ วช หรือ ๙ ชช ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ และระดับ
เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี สอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าส านักปลัด หรือผู้อ านวยการส านัก นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับสูง 
 
 

ระดับเชี่ยวชาญ ระดับสูง 

ระดับกลาง 

ฝ่ายระดับต้น 

ระดับช านาญการพิเศษ 

ระดับช านาญการ 

ระดับปฏิบัติการ 
ระดับปฏิบัติงาน 

ระดับช านาญงาน 

ระดับอาวุโส 

ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป 



        ๓.๒.๓ ต 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  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปภาพรวมการวางแผนทางเดินสายอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๔ 
บัญชีแสดงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าจากตารางบัญชีแสดงเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้สรุปไว้ในบทนี้ เป็นการก าหนดระยะเวลาที่จะสามารถประเมิน    
เลื่อนระดับ/สอบคัดเลือก โดยการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการ  
ที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลของบุคลากรบางส่วนเป็นการนับช่วงระยะเวลาจากระบบซีและระบบแท่งเชื่อมโยง        
เข้าด้วยกัน พร้อมกับการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบในการนับระยะเวลา (รายละเอียดบางส่วน    
ตามภาคผนวก) ดังนี้ 
  ๑.ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
       ๒.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๘  เรื่อง การก าหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ        
และพนักงานส่วนท้องถิ่น 

           ๓. หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๒๒  ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๙  เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโสในแบบ  (อบจ.๒) (ท.๒)    
และ (อบต.๒) 

๔. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           ๕.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 
  ๖. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่  ๘  มิถุนายน   
๒๕๕๙  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่   
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘. บัญชีต าแหน่งอื่น ที่ ก.ท. เทียบเท่า ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ 
๙. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
๑๐. ระบบงานบริหารงานบุคคล (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดท าขึ้นเองก่อนที่จะมี

การใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ)  
  ๑๑. ทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) 
      ๑๒. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๖๘  ลงวันที่            
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  เรื่อง ซักซ้อมการรับโอนข้าราชการครู มาแต่งตั้งเป็นนักวิชาการศึกษา 

๑๓. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๒๐๒๖ ลงวันที่           
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง  คุณวุฒิการศึกษาท่ีก าหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ 

 
 

         



 
                       ๑๔. หนังสือส านักงาน ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต.ที่  มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๓ ลงวันที่               
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง        
ในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นอกระดับควบ)   
  การจัดท าบัญชีแสดงความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ข้าราชการ
ได้รับทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเท่านั้น และอาจยังมีข้อระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆ  
ที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะต าแหน่งที่จะน ามาประกอบการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งได้อีก     
ส่วนการจะก้าวสู่เส้นทางดังกล่าวได้หรือไม่นั้นจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตามประกาศหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดประกอบกับเหตุผลความจ าเป็น ปริมาณงานขององค์กรด้วย 
  เนื่องจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีจ านวนมากการหาข้อมูล      
เพ่ือจัดท าบัญชีแสดงเส้นทางความก้าวหน้าดังกล่าว (ยกเว้นข้าราชการครู) ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
แห่งชาติ (ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) มาเป็นเครื่องมือช่วยในการด าเนินการ     
เพ่ือตรวจสอบประวัติ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ (ฐานข้อมูล
ดังกล่าวได้ผ่านการรับรองข้อมูลจากแต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้ว) และนอกจากระบบดังกล่าวยังได้มีการหาข้อมูล
จากระบบงานบริหารงานบุคคลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดท าขึ้นเองก่อนที่จะมีการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติและยังมีการป้อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันควบคู่ไปกับการป้อนข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งข้อมูลบางส่วนจะมีความละเอียดและดูได้ง่ายกว่า ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่วน
อาจยังเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกรอกข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลากร โดยเฉพาะประวัติการฝึกอบรม     
ตามหลักสูตรที่ ก.จ.ก าหนด ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เห็นความส าคัญ
ของการเข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดมากขึ้น ดังนั้นหากผู้ประสงค์จะประเมิน  
เลื่อนระดับ คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก ควรติดต่อประสานข้อมูลต่อกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ อีกครั้งหนึ่งด้วย  

ปัจจุบันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามกรอบอัตราก าลัง  3 ปี
(ปีงบประมาณ 2564 – 2566) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 30  กันยายน  ๒๕๖3 มีกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น 260 
อัตรา ได้จัดท าบัญชีแสดงเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพในต าแหน่งที่มีคนครอง ดังต่อไปนี้ 
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