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บทน า 

 
การจัดท าผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของเทศบาลต าบลท่าสาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ต าแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะท าให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลต าบลท่าสาย ก่อให้เกิด การกระตุ้นการพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพ่ือเป็นการ
ดึงดูด จูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป ซึ่งในการจัดท าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับนี้ เป็นการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งในระบบแท่ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่      
1  มกราคม  2559  
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ความก้าวหน้าในสายงานของต าแหน่งต่างๆ ขอยกตัวอย่าง 
ข้าราชการท้องถิ่น แท่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
มาเริ่มกันเลย 
ณ ตอนนี้ ทุกท่านไม่ว่าจะท่านจะเคยเป็น ซี3 ซี4 หรือซี 5 ก็ถูกจับมารวมอยู่ในกลุ่มแท่งเดียวกันแล้วนั่น คือ 
"แท่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ" 
ความก้าวหน้าที่จะเติบโตขึ้นไป 1 ระดับ นั่นคือ "จากระดับปฏิบัติการ จะเป็นระดับช านาญการ" 
มาดูกรอบระยะเวลาที่จะเลื่อนระดับได้กันครับ 
1. ตามมาตรฐานต าแหน่ง ระดับช านาญการ คือ ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ระดับปฏิบัติการ  
    มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี (จุดนี้ ก็คล้ายๆในระบบซี ที่ 2 ปี เลื่อนที ถ้าเริ่มจากจากซี 3 จะข้ึนเป็นซี 6 ก็ใช้ 
    เวลา 6 ปีเป็นอย่างน้อยพอดี) 
2. ส าหรับท่านที่ด ารงต าแหน่งซี 3 ซี4 ซี 5 มาก่อนหน้านี้ ในช่วงแรกยังคงสามารถน าระยะเวลาที่ตนเองได้ 
    เคยด ารงต าแหน่งมาใช้เป็นคุณสมบัติเลื่อนระดับได้อยู่ครับ เช่น เดิมครองซี 3 มาสองปีแล้ว ก็อยู่ระดับ 
   ปฏิบัติการไปอีก 4 ปี จึงจะครบคุณสมบัติเลื่อนเป็นช านาญการได้ หรือถ้าเดิมครองซี 5 มาห้าปี ก็อยู่ระดับ    
   ปฏิบัติการไปอีก 1 ปี จึงจะครบคุณสมบัติเลื่อนเป็นช านาญการได้ครับ 
3. ส าหรับท่านที่มีวุฒิปริญญาโท จากเดิมระดับปฏิบัติการ ไปช านาญการต้องใช้เวลา 6 ปีนั้น ถ้าท่านมีวุฒิ 
    ปริญญาโทก็ลดเวลาเหลือแค่ 4 ปี และหากจบปริญญาเอกก็ลดเวลาเหลือแค่ 2 ปีเท่านั้น 
    ข้างต้นกล่าวถึง ปฏิบัติการ ไป ช านาญการ 
 

ต่อไปกล่าวถึง ช านาญการ ไป ช านาญการพิเศษ .... และ ช านาญการ ไป อ านวยการ (หัวหน้าฝ่าย) 
ประเด็นแรก ช านาญการ ไป ช านาญการพิเศษ 
.../ ถ้าหน่วยงานของท่านมีกรอบอัตราต าแหน่งช านาญการพิเศษ หรือสามารถขอเปิดกรอบนี้ได้ 
(* ข้อนี้หลักเกณฑ์การเปิดกรอบช านาญการพิเศษ อาจไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนหลายอย่าง 
อีกท้ังยังอาจมีการก าหนดจ านวนช านาญการพิเศษของแต่ละแห่งไว้ด้วยอีก! จึงเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของ
สมาพันธ์ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการ ที่ขอให้ขยายระดับควบถึงช านาญการพิเศษ) 
โดยก าหนดระยะเวลาของคุณสมบัติต าแหน่งช านาญการพิเศษ คือ ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 

ประเด็นที่สองช านาญการ ไป อ านวยการ (หัวหน้าฝ่าย) 
.../ เช่นเดียวกัน หากหน่วยงานของท่าน มีกรอบนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย) ว่างอยู่ 
กรอบระยะเวลาของคุณสมบัติต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย คือ ต้องด ารงต าแหน่้งหรือเคยด ารงต าแหน่งช านาญการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในฝ่ายนั้นๆ ที่ท่านจะสอบเป็นหัวหน้าฝ่าย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
จุดนี้ ช านาญการ จะไป ช านาญการพิเศษ ก็ใช้เวลา 4 ปี  .... และ ช านาญการ จะไป อ านวยการ (หัวหน้าฝ่าย)  
ก็ใช้เวลา 4 ปีเช่นเดียวกัน 

 


