
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
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เทศบาลตําบลุนนพดเเพงง

อําเภออู่ทอง จดงหวดเสนพรรณบนรี



บทนํา

การจัดทําผนเส้เทางความกาวหเาใเ้ายอาชีพของสทศบาลตําบลขนเพัดสพงงมี
วัตถนประ้งค์ สพื่อให้บ้นคลากรมองสห้งเความก้าวหเ้าใเ้ายอาชีพผละม้ีหล้ักสกณฑ้์ใเการผต้�งตั้งโยกยาย ผล
ะการ้ับสปล้ี่ยเหมนเสวียเตําผหเ�งท่ีชัดสจเโปร�งใ้ผละสป็เธรรมซ้่่งจะทํใหบนคลากร
สกิดความม้ั้�เใจใเระบบการบริหาร ทร้ัพยากรบ้นคคลของสทศบาลตําบลขนเพัดสพงงก้�อให้สก้ิดการกระตน้เ
การพัฒเาตเสองไปู้�ความ้ําสรงจใเอาชีพ รวมทั้งส พ่ือสป็เการด่งดูด จูงใจผละรักษาบนคลากรทีมี
ความ้ามารถใหอยู�กับองค์กรตลอดไปซ่่งใเการจัดทําผนเส ้เทาง ความกาวหเาใเ้ายอาชีพฉบับเี้ สป็เ
การจัดส้เทางความกาวหเาใเ้ายอาชีพสพื่อสป็เการสตรียมความพรอม ขององค์กรปกครอง �้วเทองถิ่เใเ
การปรับสขาู้�ระบบจําผเกตําผหเ�งใเระบบผท�ง ซ่่งจะสขาู้�ระบบใเวัเท่ี 1 มกราม 2559 เี้

งาเการสจาหเาท่ี
้าเ้ักปลัดสทศบาล
พฤษภาคม 2558
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กรอบแนวความคิเในการวางแผนเส้นทางความก้้าวหน้าในสายอาชีพ

ส้เทางความก้าวหเาใเ้ายอาช้ีพใเดาเบริหาร(ManagementTrack)ผละดาเ สช้ี่ย
วชาญ(SpecialistTrack)

กรอบแนวค้ิเในการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เส้
นทางความก้าวหนา้ในสายอาชีพเ้านบร้ิหาร

(ManangementTrack)และเ้านเชี้่ยวชาญ(SpecialistTrack)

 มีแรงปรารถนาท้ี�จะนํคนและท้ีมงาน

คนณภาพผลงาน

●มีแรงปรารถนาในการเน้น

 เน้นการทํงานเป็นทีม

เชี�ยวชาญในงาน

ความสาเร้งจ ●เน้นความเป็นเลิศและความ

 เก่งการบูรณาการ ●นวดตกรรม

กล้น่มผู้บริหาร กล้น่มผู้ม้ีความเป็นเลิศในสายงาน/
ผู้เช้ี�ยวชาญในสายงาน

ความเชี�ยวชาญในสายอาชีพ ความเชี�ยวชาญในสายอาชีพ จริยธ

รรม เก่งงาน (Smart) จริยธรรม เก่งงาน (Smart)
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การเปรียบเทยีบโครงสร้างชด้นงานและประเภทตํแหน่ง

เปรียบเทยีบโครงสร้างช้ด้นงานและประเภทตําแหน่ง

เเิม ใหม้�

ระดับ 10 ระ

ดับ 9 ระ

ดับ8

ระดับ 7 ระ

ดับ 6

ระดบั3-5หรือ6

ระดบั2-4หรือ5 ร

ะดบั1-3หรือ4

อาวนโส

ชํานาญงาน

ปฏิบดติงาน

เชี�ยวชาญ

ชํานาญการ
พิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบดต้ิการ

สูง

กลาง

ต้น

สูง

กลาง

ต้น

วิชาการ อํนวยการ

จาํแนกกลุ่มตาํแหน่งเป็น4 ประเภท

ทด�วไป บร้ิหาร

จําผเกสป็เ10ระดับ

มีบัญชีสงิเสดือเสดียว
แต่ละกลุ่มมีการแบ่งระดบัตามค่างานและโครงสร้าง

การทาํงานในองคก์รร

มีบญัชีเงินเดือนพ้ืนฐานแยกแต่ละประเภท/ระดบั

กาํหนดช่ือเรียกระดบัตาํแหน่งแทนตวัเลข



กาํ

ห

น

ด
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บดญชีเปรียบเทียบตํแหน้่งและระเดบในระบบซ้ีกดบระบบแท่ง

ระบบซี
uu

ระบบแท่ง

้ายงาเ ระด้ับ ประสภท ระดับ

้ายงาเที่สริ่มตเจาก

ระดับ1/2

ระดับ1– 4 ทั่วไป ปฏ้ิบัติงาเ

ระดับ5– 6 ทั่วไป ชํเาญงาเ

ระดับ7 ทั่วไป อาว้นโ้

้ายงาเที่สริ่มตเจากระดับ3 ระดับ3– 5 ว้ิชาการ ปฏ้ิบัติการ

ระดับ6-7 ว้ิชาการ ชาเาญการ

ระดับ8 ว้ิชาการ ชาเาญการพ้ิสศษ

ระดับ9 ว้ิชาการ สช้ี่ยวชาญ

้ายงาเเักบริหาร

(ท้ี่มิใช�ตําผหเ้�งปลัด)

(รองปลัด)

ระดับ6– 7 อาเวยการท้องถ่ิเ ตเ

ระดับ8 อาเวยการท้องถ่ิเ กลาง

ระดับ9 อาเวยการท้องถ่ิเ ู้ง

้ายงาเเักบริหาร (ต

ํผหเ�งปล้ัด/รองปลัด)

ระดับ6– 7 บริหารทองถ่ิเ ตเ

ระดับ8 บริหารทองถ่ิเ กลาง

ระดับ9-10 บริหารทองถ่ิเ ู้ง
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การแบง่ประเภทสมรรถนะ

การแบง่สมรรถนะ เดงนี้

สมรรถนะหลดกคือ้มรรถเะท่ีข้าราชการท้นกประสภทผละทนกระด้ับตาผหเ�งจาสป็เตองมี
สมรรถนะประจาผู้บริหารค้ือ้มรรถเะท่ีตาผหเ�งประสภทบริหารผละอาเวยการ ตองมีใเ

ฐาเะนูเาท่ีม้ีประ้ิทธ้ิภาพ
สมรรถนะประจาสายงานค้ือ้มรรถเะที่กาหเดสฉพาะ้าหรบัตาผหเ�ง/้ายงาเต�างๆสพ้ื่อ

้เ้ับ้เนเการปฏ้ิบัติงาเที้�ไดดียิ่งข่้เ

สมรรถนะหลดก

ม้ี 5 สมรรถนะ

สมรรถนะ
สมรรถนะประจาผู้้บริหาร

ม้ี 4 สมรรถนะ

สมรรถนะประจาสายงาน
มี 22 สมรรถนะ
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สมรรถนะท้ี�จาเป็นสาหร้ดบการปฏ้ิบดต้ิงาน

สมรรถนะ

หลดก

สมรรถนะ ป
ระจาผู้้บร้ิหาร

สมรรถนะ ป
ระจาสายงาน

1. มน�ง้้ัมฤทธิ�
2. การย่ดมั่เใเความถกูตอง
ผละจรยิธรรม
3. ความสขาใจใเองค์กรผละ
ระบบงาเ
4. การบร้ิการสป็เสลศ
5. การทางาเสป็เท้ีม

1. การสป็เนู้เาใเการ
สปล้ี่ยเผปลง
2. ความ้ามารถใเการสป็เ
นู้เา
3. ความ้ามารถใเการพฒัเา
คเ
4. การคิดสชิงกลย้นทธ

ทนกประสภทกํหเด
อย�างเอย 3้มรรถเะ
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เส้นทางความก้้าวหน้าในสายอาชีพ นอ.้าเัก9

4 ปี

นอ.กอง/้้�วเ8 4ปี

วิชาช้ีพ8ว

เวช. 7ว
2 ปี

4 ปี

นอ.กอง7

2 ปี

2 ปี

4ปี

ระดับ 5

2 ปี

ระดับ 4

2 ปี

ระดับ 3

2 ปี

จพง.6

จพง.5

จพง.4

จพง.3

2 ปี+ 8ป

2 ปี+ 6ป

2 ปี+8,320

2 ปี

เวช.6ว

เวช.5

เวช.4

เวช.3

2 ปี+ 7ปี

2 ปี+ 6ปี

2 ปี+10,190

2 ปี

หเ.้้�วเ/ฝ้�าย 7

2 ปี

หเ.ฝ้�าย 6 ้าย

เักบร้ิหาร

4ปี

ระดับ 2

2 ปี+ 6,800

ระดับ 1

จพง.2

้ายงาเสริม่ตเ ระด้ับ 2

้ายงาเสริม่ตเ ระด้ับ3

้ายงาเสริ่มตเ ระด้ับ 1
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เปรียบเทียบความก้้าวหน้้าแต่ละประเภทตําแหน่ง
ระบบซี ระบบแท้่ง
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เปรียบเทียบความก้้าวหน้้าแต่ละประเภทตําแหน่ง (ต้่อ)

ระบบซ้ี ระบบแท่ง
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เปรียบเทียบความก้้าวหน้้าแต่ละประเภทตําแหน่ง (ต้่อ)

ระบบซี ระบบแท่ง
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บทเฉพาะกาล หน.ฝ่าย 6/7 เลื�อนเป็น ผอ.(ต้น)



11

บทเฉพาะกาล หน.ฝ่าย 7/6 เลื�อนเป็น ผอ.(กลาง)



12

เปรียบเทียบความก้้าวหน้้าแต่ละประเภทตาแหน่ง(ต้่อ)

ระบบซ้ี ระบบแท่ง
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บทเฉพาะกาล รองปล้ดเ6/7 เลื�อนเป็นปลดเ (ต้น)
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บทเฉพาะกาล รองปล้ดเ6/7 เลื�อนเป็นรองปล้ดเ (กลาง)



15

บทเฉพาะกาล ปลดเ 7 รอง 8 เลื�อนเป็นปล้ดเ (กลาง)
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การเปลี�ยนประเภทตํแหน่ง (สายงาน)

้ายงาเ1



17

การเปลี�ยนประเภทตํแหน่ง (สายงาน) ต้่อ

้ายงาเระด้ับ 3



18

บทเฉพาะกาล การเปลี�ยนประเภทตํแหน่งสาย ½ เป็นประเภทอํานวยการ

้ายงาเ1



19

การเปลี�ยนประเภทตํแหน่ง (สายงาน) ต้่อ

บทเฉพาะกาล ผอ.กอง6/7 เปลี�ยนเป็น รองปลดเ (ระเดบต้น)






