แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)

องค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์

งานบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์

คานา
การจัด ทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์การบริ หารส่ว นตาบลคีรีราษฎร์ มี
การรวบรวมข้ อมู ล ของบุ คลากร ประกาศหลั กเกณฑ์ หนั ง สื อสั่ ง การที่ เ กี่ ย วข้ องต่ า ง ๆ และประวั ติ ของแต่ ล ะ
บุ ค คลเพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท าเป็ น แผนเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ส าหรั บ ข้ า ราชการ และ พนั ก งานจ้ า ง
โดยเฉพาะในส่ วนของข้า ราชการซึ่ งมี เ ส้น ทางตามที่ป ระกาศหลั กเกณฑ์ กาหนดไว้อย่ างชัด เจน ได้ จัด ทาแผน
เส้นทางความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล
การจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้านี้เพื่อให้บุคลากรมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการทางานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์และผลงานให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ
เพียงพอและเหมาะสมในการที่จะดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานใน การเลื่อน
ระดับแก่ข้าราชการ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ และผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการก้าวขึ้นสู่เส้นทางอาชีพที่ดียิ่งขึ้น
และใช้ในการศึกษาต่อไป

งานบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความหมาย
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๑.๓ ขั้นตอนของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1
2
2
3

บทที่ ๒ การศึกษาข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์
๒.๑ จานวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์
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๒.๒ จานวนข้าราชการแยกตามตาแหน่งประเภท/ระดับตาแหน่ง/ชื่อตาแหน่งในสายงาน
๒.3 จานวนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปแยกตามตาแหน่ง
บทที่ ๓ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตามประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ
๓.๑.๑ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกัน
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไป
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการ
(๓) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
(๔) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
๓.๑.๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างประเภท
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไปสู่ตาแหน่งประเภทวิชาการ
(๒) ตาแหน่งประเภททั่วไปสู่ตาแหน่งประเภทวิชาการและประเภทอานวยการท้องถิ่น
(๓) ตาแหน่งประเภทอานวยการสู่ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
๓.2 เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานจ้าง
บทที่ ๔ บทวิเคราะห์ข้อมูลและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๔.๑ ข้าราชการ
๔.2 พนักงานจ้าง
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความหมาย
เส้ น ทางความก้าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) คือ เส้ นทางความก้าวหน้าในการทางาน
ซึ่งบุคลากรจะสามารถก้าวหน้าได้ภายในองค์กร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
เลื่อนตาแหน่ง จากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เช่น การเลื่อนตาแหน่งจากเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีไปจนถึง
ระดับผู้อานวยการกองคลัง การเลื่อนจากตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไปจนถึงระดับหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เป็นต้น
เส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ที่ ชั ด เจนจะท าให้ บุ ค ลากรเกิ ด แรงจู ง ใจในการท างาน
เพราะบุคลากรจะรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าของตนเองในองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และทาให้บุคลากรขยันและตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้ตนเองสามารถ เจริญก้าวหน้าตาม
ตาแหน่งงาน/สายงานได้อย่างเหมาะสม
โดยข้อเท็จ จริ ง ในราชการส่ ว นท้ องถิ่ นได้ มีการกาหนดทางก้าวหน้า ของแต่ล ะสายอาชีพไว้ใ น
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งแล้ว เช่น ตาแหน่งนายช่างโยธาสามารถเจริญก้าวหน้าไปตามลาดับจากระดับปฏิบัติงาน
ชานาญงาน ไปจนถึงระดับอาวุโสได้ แต่ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งจะระบุไว้เพียงคุณสมบัติเฉพาะ สาหรั บตาแหน่ง
ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่าาเท่านั้น เช่น นายช่างโยธาระดับปฏิบัติงานที่จะขึ้นสู่ชานาญงาน จะต้อง เคยดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี กาหนดเวลา 5 ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี สาหรับผู้มี คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนาย
ช่างโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน ข้อ ๒ (ได้รั บประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรม โยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้ ) และให้ลดเป็น ๔ ปี สาหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน ข้อ ๓ (ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่าากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
การจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่าง
โยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ )
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ กาหนดด้วย เป็นต้น ยังมิได้ระบุถึงประสบการณ์ที่จาเป็น ระยะเวลาก่อนที่จะเลื่อนขึ้น
ดารงตาแหน่งในสายงาน ประเภทวิชาการ ประเภทอานวยการท้องถิ่น ดังนั้นในแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพเล่มนี้ จึงได้ศึกษา และจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าที่เน้นให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์
ได้รับทราบเส้นทาง ความก้าวหน้าของตนเอง
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๑. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์และผลงานให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่
เพียงพอและเหมาะสมในการที่จะดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
๓. เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของตนเอง เพื่อประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน
๔. เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ มองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๑.๓.๑ วางระบบการทางานโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
(๑) ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(๒) คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจาแนกตาแหน่งของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว 5๑ ลงวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกาหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
๐๘๐๙.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยการ
ประเมินระดับอาวุโสในแบบ (อบจ.๒) (ท.๒) และ (อบต.๒)
(4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง พนักงานส่วนตาบลตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้
ดารงตาแหน่ งในระดับที่สู งขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖2
(5) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๙๑ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ สูงขึ้นของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นสาหรับตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
(5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตาก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(6) ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
(7) ทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)
(8) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ สูงขึ้น
สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นอกระดับควบ)
(9) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุง ค่าตอบแทน
(ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และการกาหนดตาแหน่ง และเรื่องต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
๑.๓.๒ การศึกษาข้อมูลบุคลากร ประกอบด้วย ตาแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา การเลื่อนระดับ ตาแหน่งครั้ง
หลังสุด
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๑.๓.๓. การจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของข้าราชการ และพนักงานจ้างตามเอกสาร
และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการวิเคราะห์
๑.๓.๔ การตรวจสอบกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการจัดทาแผนเส้นทาง ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพพร้อมเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์เพื่อรับทราบ
๑.๓.๔. การถ่ายทอด/สื่อสาร ให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ ได้
รับทราบและเข้าใจ อีกทั้งเป็นการสร้างความชัดเจนให้ ทุกคนรับรู้ถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
๑.๓.๕ การเรียนรู้/นาสู่การปฏิบัติ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่
เกี่ย วข้อ ง หรื อ ข้อมู ล บุ ค ลากรเปลี่ ย นแปลง เช่ นการเพิ่มวุ ฒิ การศึก ษา ให้ นาไปทบทวนปรั บปรุ งแผน เส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๑. บุคลากรมีแรงจูงใจในการสั่งสมประสบการณ์และผลงานให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการที่จะดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป
๒. งานบริหารงานบุคคลมีแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ใน
การเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
๓. เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ และพนักงานจ้างเกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตนเอง เพื่อประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานกาหนด ตาแหน่งให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
๔. เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ และพนักงานจ้าง มองเห็นเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของตนเอง
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บทที่ ๒
การศึกษาข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์
การศึ ก ษาข้ อ มู ล บุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคี รี ร าษฎร์ ได้ ด าเนิ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล
กลุ่มเป้าหมาย ที่จะนามาจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประกอบด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง
โดยศึกษาข้อมูลจานวนก่อนเป็นลาดับแรกและได้ศึกษาลงไปในรายละเอียดของบุคลากรแต่ ละกลุ่ มว่าดารงตาแหน่ง
ระดับใด วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการดารงตาแหน่งแต่ละระดับตาแหน่ง ว่าจะมี ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไปใน
ตาแหน่งใดตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปพิจารณาจัดทา เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ
บัญชีแสดงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในบทที่ ๓ และบทที่ ๔
๒.๑ ข้อมูลจานวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์
จานวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ ในส่วนของข้าราชการ และพนักงานจ้าง
(ไม่ ร วมข้าราชการครู ) ที่น ามาศึก ษาวิ เคราะห์ เพื่ อจัด ทาแผนเส้ น ทางความก้ าวหน้าในสายอาชีพ ณ วัน ที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี้
ส่วนราชการ
๑.ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล

๑

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
-

2.สานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

7

7

9

3.กองคลัง

7

5

๑

4.กองช่าง

๖

๖

๓

5.กองการศึกษาฯ

5

3

1

6.กองสวัสดิการสังคม

3

2

1

7.หน่วยตรวจสอบภายใน

๓

-

-

23

15

รวมทั้งสิ้น

ข้าราชการ

32

พนักงานจ้างทั่วไป
-
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บทที่ ๓
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ตามประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้จะเป็นการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคีรีราษฎร์ ตามที่มีบุคลากรครองตาแหน่งและประกาศหลักเกณฑ์ หนังสือสั่ง การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
กาหนดไว้ ดังนี้
3.1 เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ
มีการใช้ระบบแท่ง ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ๒๕๕๕ จึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการ
นับระยะเวลาการครองตาแหน่งในระบบจาแนกตาแหน่ง (ระดับ ๑-๔) นับรวมกับระบบแท่ง ตาม โครงสร้างส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ ข้าราชการมีเส้นทางความก้าวหน้า ดังนี้
๓.๑.๑ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกัน
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส
- ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ระดับชานาญงาน ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
- ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑/๒ ไม่ต่ากว่า
ระดับ ๕ และระดับชานาญงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ปี
- ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ไม่ต่ากว่า
ระดับ ๖ และระดับชานาญงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- เอกสารดาเนินการ ประกอบด้วย แบบขอปรับปรุงตาแหน่ง/แบบประเมิน
ปรับปรุงตาแหน่ง/แบบประเมินภาระค่าใช้จ่าย/แบบพิจารณาคุณสมบัติของ บุคคล/แบบ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล/แบบแสดงรายละเอียดของงาน/
แบบรับเอกสารผลงาน/แบบประเมินผลงาน ระดับชานาญงาน

ระดับชำนาญงาน
+๖ ปี ปวช.
+๕ ปี ปวท.

ระดับปฏิบัติงาน

- ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ ๑/๒ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานตามที่กาหนด
- เอกสารการดาเนินการและการประเมิน ประกอบด้วย แบบพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคล/แบบแสดงรายละเอียดของงาน/แบบรับ เอกสาร
ผลงาน/แบบประเมินผลงานระดับปฏิบัติงาน
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(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ
๒ ปี

- ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งสายงานเริม่ ต้นจาก
ระดับ ๓ ไม่ต่ากว่าระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช และระดับ
ชานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ระดับชานาญการพิเศษ
๔ ปี

- ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
- ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ ๖ และ
ระดับชานาญการ
- เอกสารดาเนินการ ประกอบด้วย แบบขอปรับปรุง
ต าแหน่ ง /แบบประเมิ น ปรั บ ปรุ ง ต าแหน่ ง /แบบประเมิ น ภาระ
ค่ า ใช้ จ่ า ย/แบบพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คล/แบบประเมิ น
คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล/แบบแสดงรายละเอี ย ดของงาน/ แบบรั บ
เอกสารผลงาน/แบบประเมินผลงาน

ระดับชำนาญการ
+๖ ปี ตรี - ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓
+๔ ปี โท
และระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลาในปฏิบัตงิ านตามที่กาหนด
+๒ ปี เอก - เอกสารการดาเนินการและการประเมิน ประกอบด้วย แบบ พิจารณาคุณสมบัติ
ของบุ ค คล/แบบแสดงรายละเอี ย ดของงาน/ แบบรั บ เอกสารผลงาน/แบบ
ประเมินผลงาน

ระดับปฏิบัติการ
ในการเลื่อนระดับชานาญการพิเศษ จะต้องมีการปรับปรุงตาแหน่งเป็นระดับชานาญการ พิเศษก่อน
และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ โดยมีองค์ประกอบ ๓ ด้าน ด้านความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ด้านทักษะที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง และด้านสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ในตาแหน่ง
เมื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั้งสามด้านแล้ว ต้องนาเสนอผลงานดีเด่นทางวิชาการใน
ตาแหน่งที่จ ะแต่งตั้ง (ผลงานย้อนหลั งไม่เกิน ๓ ปี ) จานวน ๒ ผลงาน และมีคณะกรรมการประเมินฯจากบัญชี
กรรมการประเมินผลงานที่ ก.อบต. กาหนดประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐ
ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับตาแหน่งที่ขอประเมิน โดยมี ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต. เป็น
เลขานุการ ทาหน้าที่ประเมินผลงาน
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สาหรั บ การปรั บ ปรุ งตาแหน่ งเป็นระดับเชี่ยวชาญ อาจกระทาได้ในกรณีที่เป็นตาแหน่งในส่ ว น
ราชการที่มีผู้อานวยการเป็นระดับสูง
- หนังสือสานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๙๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นสาหรับ
ตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
- หนังสือสานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว 50 ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การ
กาหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการและ พนักงานส่วนท้องถิ่น
(๓) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับสูง
กรณีการคัดเลือก
- ผอ.ส่วน (นักบริหารงานในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ระดับ 4) และ ผอ.ส่วนระดับกลาง
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และปฏิบัติงานในลักษณะงานของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
กรณีการสอบคัดเลือก
- ดารงตาแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี
- ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะผ ู้อานวยการเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๑
ปี

ระดับกลาง

ตัวอย่าง
๑. หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) คัดเลือกเป็น หน.สป./
ผอ.กอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
๑.๑ ดารงตาแหน่งในลักษณะงานที่แต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี
๑.๒ ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับ ๗
และผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๑.๓ ดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นบห.งานทั่วไป ๗) และหัวหน้าฝ่าย (นบห.
งานทั่วไป ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สาหรับวุฒิ ปริญญาตรี ๓ ปี สาหรับ
วุฒิปริญญาโท (การ นาคุณวุฒิมาลดระยะเวลา ให้ดาเนินการตามประกาศ
ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการนาคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็น
ประสบการณ์การบริหารเพื่อลด ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งบริหาร
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ โดยอนุโลม ทั้งนี้การยื่นผลงาน
ให้ยื่นได้ภายใน ๖ เดือนก่อนดารงตาแหน่งนั้นครบ ๓ ปี หรือ ๕ ปี แล้วแต่
กรณี) หรือ
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๑.๔ ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นบห.งานทั่วไป
๖) และหัวหน้าฝ่าย (นหบ.งานทั่วไป ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า 5 ปี สาหรับวุฒิ
ปริญญาตรี ๕ ปี สาหรับวุฒิปริญญาโท
2. ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (สอบคัดเลือก)
ระดับต้น
(๔) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับสูง
- ดารงตาแหน่งโดยปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- รองปลัด/ระดับกลาง คัดเลือกเป็นรองปลัด/ระดับสูง ดารงตาแหน่งรอง
ปลัดระดับ ๘ และรองปลัดระดับกลาง ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
- รองปลัด/ระดับกลาง คัดเลือก เป็นปลัด/ระดับสูง ดารงตาแหน่งรองปลัด
ระดับ ๘ และรองปลัดระดับกลาง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- รองปลัดระดับสูง คัดเลือกเป็นปลัดระดับสูง ดำรงตำแหน่งรองปลัดระดับสูง
มาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ระดับกลาง
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๓.๒.๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไปสู่ตาแหน่งประเภทวิชาการ

(ไม่ต้องมีระยะเวลา
ครองต าแหน่ง)

สอบแข่งขัน

จากรูปจะเห็นว่าข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สามารถสอบแข่งขันมาเป็น ข้าราชการ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได้ และหากมีอายุ งาน ๒ ปี ในระดับสามารถสอบคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการได้ ในขณะที่ข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชานาญงานสามารถสอบแข่งขันและสอบ
คัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับ ปฏิบัติการได้เช่นเดียวกับข้าราชการในประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
การเข้าสู่ระบบแท่ง ตามมติของ ก.กลาง ได้เพิ่มโอกาสให้กับข้าราชการประเภททั่วไป ในระดับ
อาวุโส โดยหากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วครอบระดับตาแหน่งมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีวุฒิ การศึกษา
ระดับปริญญาโทแล้วครองระดับตาแหน่งมาไม่น้อยกว่า ๔ ปี สามารถสอบคัดเลือกไปสู่ตาแหน่งใน ประเภทวิชาการ
กลุ่มตาแหน่งที่กาหนดไว้ในระดับชานาญการ
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(๒) ตาแหน่งประเภททั่วไปและตาแหน่งประเภทวิชาการสู่ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับอาวุโส

4 ปี

6 ปี (ช านาญงาน)
6 ปี (ระดับ 5 + ชา นาญ
งาน)
2 ปี (ระดับ 6 + ชา นาญงาน)

ระดับชานาญงาน
ปวช. 6 ปี
ปวท. 5 ปี
ปวส. 4 ปี

2 ปี

ระดับชานาญการพิเศษ

8 ปี

4 ปี
6 ปี

4 ปี

ระดับชานาญการ

ระดับสูง

4 ปี

ระดับกลาง
4 ปี ป.ตร
3 ปี ป.โท*

ฝ่ายระดับต้น

8 ปี
ป.ตรี 6 ปี
ป.โท 4 ปี
ป.เอก 2 ปี

ระดับปฏิบัติงาน

ระดับปฏิบัติการ

ประเภททั่วไป

ประเภทวิชาการ

ประเภทอานวยการท้องถิ่น
* ป.โท ลดระยะเวลา
เหลือ ๓ ปี (ก.อบต.มี
มติ รับรองผลงาน)

ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน มีโอกาสเปลี่ยนเป็น ประเภทอานวยการ ระดับ ต้น
โดยการสอบคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในระดับ ๗ว ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และ ระดับ
อาวุโส ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
- ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๕ ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือสาย
งานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และระดับชานาญงาน ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
ข้าราชการประเภทวิชาการ มีโอกาสเปลี่ยนเป็น ประเภทอานวยการ โดยการสอบคัดเลือก ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
- ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ 5 ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ และระดับ
ชานาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายระดับต้น
- ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๘ ว ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ และระดับชานาญการ พิเศษ
ไม่น้อยกว่า 5 ปี สอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง/ผอ.ส่วน (นักบริหารงานระดับกลาง
- ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๔ วช หรือ ๙ ชช ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ และระดับ
เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 6 ปี สอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับสานัก (นักบริหารงานระดับสูง)
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(๓) ตาแหน่งประเภทอานวยการสู่ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น

ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด ใน
ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางได้ หากมีอายุงานในระดับมากกว่า ๒ ปี และตาแหน่งประเภทอานวยการ ท้องถิ่น
ระดับสูง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด ในประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูงได้ หากมี อายุงานในระดับ
มากกว่า ๒ ปี

สรุปภาพรวมการวางแผนทางเดินสายอาชีพข้าราชการ

*ป.โท ลด ๓ ปี (ก.อบต.มีมติรับรองผลงาน)
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๓.2 เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานจ้าง
เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจไม่มีปรากฏไว้ใน ประกาศ
หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่จะมีกระบวนการดาเนินการได้ แต่สาหรับพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป
กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตาก มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ กาหนดว่า “การปรับปรุงตาแหน่งพนักงานจ้าง ให้กระทาได้เฉพาะการ
ปรั บ ปรุ ง ต าแหน่ ง พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไปเป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ส าหรั บ ต าแหน่ ง ผู้ มี ทั ก ษะที่ เ ป็ น ไปตามมติ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล โดยจะต้องมีเหตุผลและความจาเป็นในการพิจารณาที่จะต้ องได้รับความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการพนั กงานส่ว นตาบลก่อนถึงจะปรับปรุงตาแหน่งได้ และถือว่าเป็นการปรับปรุงแผน
อัตรากาลังสามปี คราวเดียวกัน
สาหรับพนักงานจ้างประเภทอื่น ห้ามปรับปรุงตาแหน่ง แต่หากมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นในส่วน
ราชการอื่น อาจมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานได้”
ตามหนังสือสานักงาน 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 และการกาหนดตาแหน่ง และเรื่อง ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ได้ มีการกาหนดให้ลักษณะงาน
ของพนักงานจ้างทั่วไป จานวน ๑๘ ตาแหน่ง สามารถกาหนดเป็นตาแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ได้
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทั กษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ากว่า ๕
ปี โดยมีหนังสือรับรองการทางานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมแล้ว และเป็นผู้ ที่
เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวเดิม องค์กรปกครองปกครองส่วน ท้องถิ่นนั้น อาจพิจารณาคัดเลือกโดยการประเมินบุคคล
ดังกล่าวเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ได้ ซึ่ง ภารกิจที่ปฏิบัติ ๑๘ ภารกิจ ดังนี้
1. ตกแต่งสวน
2. 2.แม่ครัว
3. ผลิตน้าประปา
4. ดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน
5. พนักงานวิทยุ
6. ขับรถยนต์
7. ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
8. ขับเรือขุด (รถขุด)
9. ขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือ
10. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
11. ช่างปูน
12. ช่างไม้
13. ช่างก่อสร้าง
14. ช่างเครื่องสูบน้า
15. ช่างเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
16. ประจารถขยะ
17. ประจารถดูดสิ่งปฏิกูล
18. ขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือขนาดหนัก
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บทที่ ๔
บทวิเคราะห์ข้อมูลและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์
เนื่องจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ มีจานวนมาก การหาข้อมูลเพื่อ นามา
วิเคราะห์และจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าดังกล่าว นอกจากจะศึกษาตามประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือ สั่งการที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ และทะเบียนประวัติแล้ว ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) มาเป็นเครื่องมือช่วยในการดาเนินการเพื่อตรวจสอบประวัติ เช่น ประวัติ การศึกษา ประวัติการ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ (ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการรับรองข้อมูลจาก แต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้ว )
และนอกจากระบบดังกล่าวยังได้มีการหาข้อมูลจากระบบงานบริหารงานบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์
จัดทาขึ้นเองก่อนที่จะมีการใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติและยังมี การป้อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันควบคู่ไปกับ
การป้อนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งข้อมูล บางส่วนจะมีความละเอียดและดูได้ง่ายกว่า
ทั้งนี้ข้อมูลบางส่วนอาจยังเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกรอก ข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลากร โดยเฉพาะประวัติการ
ฝึกอบรมตามหลั กสู ตรที่ ก.จ. กาหนด ซึ่งในปัจจุบัน บุคลากรขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลคีรีราษฎร์ ได้เห็ น
ความสาคัญของการเข้ารับ การฝึ กอบรมตามมาตรฐาน กาหนดตาแหน่งกาหนดมากขึ้น ดังนั้นหากผู้ประสงค์จะ
ประเมินเลื่อนระดับ คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก ควร ติดต่อประสานข้อมูลต่อ งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคีรีราษฎร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจาก ทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ อีกครั้งหนึ่งด้วย
การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพในบทนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง ได้รับทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเท่านั้น และอาจยัง มีข้อระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ
ที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะตาแหน่งที่จะนามาประกอบการนับ ระยะเวลาการดารงตาแหน่งได้อีก ส่วนการจะ
ก้าวสู่เส้นทางดังกล่าวได้หรือไม่นั้นจะต้องผ่านกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กาหนดประกอบ
กับเหตุผลความจาเป็น ปริมาณงานขององค์กรด้วย
จากข้อมูลในบทที่ ๒ และ ๓ ประกอบกับข้อมูลบุคลากรรายบุคคลแล้ว ได้มีการวิเคราะห์ ข้อมูล
และจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ ดังนี้
๔.๑ ข้าราชการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จานวนทั้งสิ้น 32 คน แบ่งเป็น
ประเภทบริหารท้องถิ่น
จานวน 1 คน (ระดับกลาง)
ประเภทอานวยการท้องถิ่น
จานวน 6 คน (ต้น)
ประเภทวิชาการ
จานวน 14 คน
ประเภททั่วไป
จานวน 11 คน
สาหรับวุฒิการศึกษา ข้าราชการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวประกอบกับระยะเวลาการครองตาแหน่ง จะเห็นได้ว่า ข้าราชการประเภท
ต่างๆ ดังกล่าว จะมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนี้
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ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลางจะมีเส้นทางความก้าวหน้าในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ แต่งตั้งจาก
ระดับกลางให้ดารงตาแหน่งระดับสูง
ประเภทอานวยการท้องถิ่น
- อานวยการท้องถิ่นระดับสูง มีเส้นทางในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นประเภท บริหารท้องถิ่น
ระดับสูง
- อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง มีเส้นทางในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในระดับสูง และบริหาร
ท้องถิ่นระดับกลาง
- อานวยการท้องถิ่นระดับต้น มีเส้นทางในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับกลาง
ประเภทวิชาการ
- ระดับชานาญการพิเศษ ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ ไม่มีบุคลากรที่อยู่ใน ระดับชานาญ
การพิเศษ
- ระดับชานาญการ ข้าราชการประเภทวิชาการส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับนี้ มีเส้นทางในการ เลื่อนระดับเป็น
ชานาญการพิเศษหรือเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยการสอบคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภท อานวยการท้องถิ่น
- ระดับปฏิบัติการ ซึ่งกระจายไปตามตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ มีเส้นทางในการเลื่อนระดับ เป็นชานาญการ
ประเภททั่วไป
- ระดับอาวุโส ข้าราชการระดับอาวุโสขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ ไม่มีบุคลากรที่อยู่ในระดับ
อาวุโส
- ข้าราชการระดับชานาญงาน มีเส้นทางความก้าวหน้าในการเลื่อนระดับอาวุโส และการสอบเปลี่ยน
ตาแหน่งเป็นประเภทวิชาการ
- ระดับปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ มีกระจายในหลายตาแหน่ง ได้แก่ ตาแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงาน
บรรเทาและป้องกันสาธารณภัย มีเส้นทางความก้าวหน้าในการสอบเปลี่ยนตาแหน่งเป็นสายงานวิชาการ เนื่องจาก
เป็นบุคลากรที่อยู่ในช่วงบรรจุอายุราชการไม่มาก เงินเดือนยังไม่สูงเกินประเภทวิชาการและส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี และมีเส้นทางในการเลื่อนระดับชานาญงาน
ทั้งนี้ ในการเลื่อนระดับประเภทเดีย วกันของข้าราชการทั้งประเภทวิช าการ และประเภททั่ว ไป ให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น งานบริหารงานบุคคลได้มีการตรวจสอบประวัติและมีการแจ้งเวียนเป็นระยะให้บุคลากรที่มี คุณสมบัติ
ครบถ้วนรับทราบ
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๔.2 พนักงานจ้าง
พนั ก งานจ้ า งตามภารกิจ จากข้ อ มู ล ระดั บ การศึ ก ษาพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ บางส่ ว นมี วุ ฒิ
การศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. จนถึงระดับปริญญาโท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ แม้ว่าจะไม่ มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีประกาศหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่กาหนด แต่ในแต่ละปีพนักงาน จ้าง
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ ก็จะมีการลาออก เพื่อเข้ารับราชการ โดยเฉพาะ ตาแหน่งผู้ช่วย
ครู เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ เห็นความสาคัญของการศึกษา จะต้องได้ บุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้
วิธีการสรรหาโดยใช้ระบบคุณธรรม มีกระบวนการสอบเข้ามาจากผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ส่วนตาแหน่ง
อื่น ๆ ก็จะได้รับ ความรู้และประสบการณ์ในการทางานไปใช้ในการ สอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ มีโอกาสมี
เส้นทางความก้าวหน้าเช่นเดียวกัน
พนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ มีพนักงานจ้างทั้งหมด 15 คน เส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพตามภารกิจที่ปฏิบัติขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ ซึ่งตามหนังสือสานักงาน ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุง ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป และการกาหนดตาแหน่ง
และเรื่อง ต่อสั ญญาจ้ างลู กจ้างชั่วคราว ได้ กาหนดให้ ลักษณะงานของพนักงานจ้างทั่ว ไป จานวน ๑๘ ตาแหน่ ง
สามารถกาหนดเป็นตาแหน่งพนักงานจ้าง ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ได้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์
มีโอกาสปรับปรุงตาแหน่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจได้ ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา พนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
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