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1

ปัจจุบันภารกิจสำ�คัญที่ท้าทายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน คือ
การพัฒนาและการรักษาบุคลากรผู้มีศักยภาพในทุกระดับไว้ในองค์กร โดยทุกองค์กรต่างให้ความสำ�คัญกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำ�ให้บุคลากรกลุ่มนี้สร้างผลงานและอยู่ท�ำ งานกับองค์กรนานที่สุด เช่น การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาฝึกอบรม การให้รางวัลตอบแทน การวางแผนผู้สืบทอดตำ�แหน่ง การวางแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น สำ�หรับในราชการพลเรือนสามัญนั้น ได้ให้ความสำ�คัญและมีการดำ�เนิน
กิจกรรมดังกล่าวตามความจำ�เป็นและความเหมาะสมของแต่ละส่วนราชการ ไม่วา่ จะเป็นการสรรหาผูม้ ศี กั ยภาพ
เข้ามารับทุนรัฐบาลและบรรจุเป็นข้าราชการ การพัฒนาผู้บริหาร (หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ระดับกลาง
และระดับต้น) การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ การนำ�ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System: HiPPs) มาใช้
ซึ่งก็สามารถรักษากลุ่มผู้มีศักยภาพในระดับต่าง ๆ ที่จำ�เป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจขององค์กรไว้ได้
ในระดับหนึ่ง
การดำ�เนินการดังกล่าวอาจจะยังไม่เพียงพอสำ�หรับการรับมือปัญหาการสูญเสียกำ�ลังคน อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการเกษียณอายุราชการที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งหากพิจารณาข้อมูล
ข้าราชการพลเรือนสามัญในขณะนี้ พบว่าข้าราชการสูงอายุมจี �ำ นวนเพิม่ มากขึน้ โดยมีอายุเฉลีย่ อยูท่ ่ี 42.68 ปี
และตั้งแต่นี้ไปอีก 10 ปี ข้าราชการเกือบ 100,000 คน จะเกษียณอายุราชการออกไป (97,034 คน)
หรือร้อยละ 26.76 ของข้าราชการทีม่ อี ยู่ ณ ปัจจุบนั โดยในจำ�นวนนีส้ ว่ นใหญ่จะเป็นผูท้ ดี่ �ำ รงตำ�แหน่งสำ�คัญ
และตำ�แหน่งระดับสูงของส่วนราชการ ดังนั้น หากส่วนราชการไม่มีการเตรียมกำ�ลังคนที่มีอายุราชการน้อย
หรือกำ�ลังคนรุน่ ใหม่ให้มคี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทมี่ ากเพียงพอ อาจต้องพบกับความยากลำ�บาก
ในการค้นหาผู้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเหมาะสมกับตำ�แหน่งที่ว่างลงในอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้
สำ�นักงาน ก.พ. จึงได้ศกึ ษาและออกแบบแนวทาง “การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ” เพือ่ ให้สว่ นราชการ
นำ�ไปใช้ในการเตรียมกำ�ลังคน โดยสร้างเส้นทางการสัง่ สมประสบการณ์และผลงานเพือ่ ให้ขา้ ราชการมีศกั ยภาพ
พร้อมที่จะขึ้นสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันส่วนราชการยังสามารถใช้ทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่
กำ�หนดขึ้นนี้จูงใจให้ข้าราชการผู้มีศักยภาพซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามารับราชการและปฏิบัติงานกับตนเป็น
ระยะเวลานานได้อีกด้วย
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การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.1 ความหมาย
1.1.1 ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
โดยข้อเท็จจริง ในราชการพลเรือนได้มีการกำ�หนดทางก้าวหน้าของแต่ละสายอาชีพไว้ในมาตรฐานกำ�หนด
ตำ�แหน่งแล้ว เช่น ตำ�แหน่งนักทรัพยากรบุคคลสามารถเจริญก้าวหน้าไปตามลำ�ดับจากระดับปฏิบัติการ ขึ้นสู่
ชำ�นาญการ ชำ�นาญการพิเศษ เชีย่ วชาญ ไปจนถึงระดับทรงคุณวุฒไิ ด้ แต่ในมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งจะระบุไว้
เพียงคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งที่เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าเท่านั้น เช่น นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการที่จะ
ขึ้นสู่ระดับชำ�นาญการ จะต้องเคยดำ�รงตำ�แหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำ�หรับผู้จบปริญญา
ตรี โดยจะต้องปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น ยังมิได้ระบุถึงประสบการณ์หรือ
ผลงาน และหน่วยงานทีน่ กั ทรัพยากรบุคคลผูน้ นั้ จะต้องไปนัง่ ปฏิบตั งิ านเพือ่ สร้างผลงานหรือเก็บเกีย่ วประสบการณ์
ทีจ่ �ำ เป็นก่อนทีจ่ ะเลือ่ นขึน้ ดำ�รงตำ�แหน่งในแต่ละตำ�แหน่งในเส้นทางก่อนทีจ่ ะขึน้ สูร่ ะดับทรงคุณวุฒิ ดังนัน้ ในคูม่ อื
ฉบับนีจ้ งึ ได้ก�ำ หนดแนวทางการจัดทำ�  “ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ” ทีเ่ น้นให้ขา้ ราชการสัง่ สมประสบการณ์หรือสร้าง
ผลงานที่จำ�เป็นก่อนที่จะเลื่อนขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งในแต่ละขั้นก่อนที่จะขึ้นสู่ตำ�แหน่งสำ�คัญที่เป็นตำ�แหน่งเป้าหมาย
โดยได้กำ�หนดนิยามของ “ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ” ในคู่มือฉบับนี้ไว้ดังนี้
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึง “เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการที่จะไป
สูต่ �ำ แหน่งสำ�คัญของส่วนราชการ โดยมีการกำ�หนดและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสัง่ สมประสบการณ์และผลงาน
ในแต่ละตำ�แหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนไปดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ ซึ่งอาจจะเลื่อนจากตำ�แหน่งระดับล่างสู่ตำ�แหน่ง
ที่สูงขึ้น หรือการย้ายตำ�แหน่งในระนาบเดียวกัน” ซึ่งในคู่มือฉบับนี้จะยึด “หลักการ” ในการจัดทำ�ทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ดังนี้
1. เป็นการวางแผนการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ โดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมกำ�ลังคนคุณภาพของส่วนราชการ
2. เป็นการกำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดกรองคนดีคนเก่ง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การทำ�งาน จากประสบการณ์ในการทำ�งานในหน่วยงาน หรือพื้นที่ที่มีความจำ�เป็นสำ�หรับใช้เป็นประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อจะดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญของส่วนราชการนั้น
3. เป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์ในการทำ�งานที่หลากหลาย
4. เป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการวางแผนและกำ�หนดหลักเกณฑ์สำ�หรับการแต่งตั้งข้าราชการภายใน
ที่ดำ�เนินการได้สอดคล้องและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการที่ ก.พ. กำ�หนด
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1.1.2 การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Development Plan)
ดังที่กล่าวไปตอนต้นแล้วว่าการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นกิจกรรมที่มีความสำ�คัญต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถจูงใจและรักษาข้าราชการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผู้มีศักยภาพสูง ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพยายามสร้างผลงานตามที่หน่วยงานคาดหวังได้ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อส่วนราชการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนแล้ว หากต้องการจะเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการเพื่อขึ้นสู่ตำ�แหน่งสำ�คัญอย่างเป็นระบบ ก็ควรมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์จำ�นวนหนึ่ง (ประมาณ 3-5 คน ต่อ 1 ตำ�แหน่งเป้าหมาย) และจัดทำ�แผนพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Development Plan) ที่เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อให้
ข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกมานั้นได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ส่วนราชการกำ�หนดขึ้น
เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan)
กล่าวโดยสรุป “แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)” จึงหมายถึง
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือส่วนราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จัดทำ�ขึ้นอย่างเป็นระบบ โดย
เริ่มจากการกำ�หนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบว่าตนเองสามารถเติบโตหรือเลื่อนไป
ดำ�รงตำ�แหน่งในระดับสูงตำ�แหน่งใดได้บ้าง และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและประสบการณ์ในการ
ทำ�งานอย่างไร เพือ่ ก้าวไปสูต่ �ำ แหน่งนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ก่อนทีจ่ ะเริม่ จัดทำ�แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพจะต้อง
มีการคัดเลือกบุคคล และส่งเสริม พัฒนาให้มีศักยภาพสูง มีความพร้อมและเหมาะสมกับตำ�แหน่งสำ�คัญ
ที่จะแต่งตั้งภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ เพื่อไม่ให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารหรือการปฏิบัติราชการ

1.2 รูปแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กบั
ข้าราชการในหน่วยงานหรือส่วนราชการ โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้รับรู้ว่าการที่จะได้รับความก้าวหน้าหรือ
ได้รับการเลื่อนไปดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญในหน่วยงานหรือส่วนราชการนั้น จะต้องผ่านประสบการณ์การทำ�งานหรือ
รับผิดชอบและผลิตผลงานอะไรบ้าง จึงจะมีคุณสมบัติหรือได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ ๆ ได้
โดยจำ�เป็นต้องมีการโอนย้าย (Transfer) หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ในแนวระนาบบ้าง
ก่อนทีจ่ ะเลือ่ นไปดำ�รงตำ�แหน่งทีส่ งู ขึน้ ซึง่ รูปแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพทีอ่ งค์กรต่าง ๆ นิยมจัดทำ�กัน แบ่งออก
เป็น 3 รูปแบบ (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์, 2547 : หน้า 130) ดังนี้
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1) แบบดั้งเดิม (Traditional Career Path) เป็นการกำ�หนดเส้นทางความเติบโตในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง
(Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนตำ�แหน่งในสายงานเดิม หรืออยู่ในหน่วยงานเดิม ดังตัวอย่างในแผนภาพ
ต่อไปนี้

Ttaditionnal career path
ข้อดี

• มีความชัดเจนในทางก้าวหน้าสายอาชีพ
• สะสมความเชี่ยวชาญในเชิงลึก
• เหมาะสำ�หรับหน่วยงานที่มีจำ�นวนสายงานไม่มาก

ข้อเสีย

• ไม่เปิดโอกาสการเรียนรู้งานด้านอื่น
• ไม่ค่อยจูงใจเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถ
• ไม่พัฒนาขีดความสามารถบุคคลให้เป็นผู้บริหาร

2) แบบเปิดหรือแบบเครือข่าย (Network Career Path) เป็นการกำ�หนดเส้นทางความก้าวหน้า
ทั้งในลักษณะแนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical) และแนวระนาบ (Horizontal) มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ในระดับเดียวกันจนมั่นใจในความรู้ความสามารถ แล้วจึงเลื่อนในระดับที่สูงขึ้น

Network Career Path

ข้อดี

• ส่งเสริมการเรียนรู้งานด้านอื่น
• ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย

ข้อเสีย

• มีความยุ่งยากในการจัดกลุ่มงาน
ที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียน
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3) แบบคู่ขนาน (Dual Career Path) เป็นการกำ�หนดเส้นทางความเติบโตในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง
(Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนตำ�แหน่งตามสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งสายงานด้านบริหาร หรือสายงาน
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน โดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถเลือกเส้นทางของตนได้ เช่น ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ
ก็สามารถโยกย้ายสับเปลี่ยนมาดำ�รงตำ�แหน่งในสายบริหารได้ เป็นต้น

Dual Career Path

สายวิชาชีพเฉพาะ

ข้อดี

• มีทางเลือกตามความถนัด

สายบริหาร

ข้อเสีย

• จัดทำ�ได้เฉพาะบางลักษณะงาน ส่วนใหญ่
จะเป็นงานที่เป็นภารกิจหลัก

การนำ�รูปแบบเส้นทางก้าวหน้าในแบบที่ 3 ไปใช้ โดยทั่วไปจะมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ตำ�แหน่งเริ่มต้นขององค์กรจะเริ่มจากตำ�แหน่งพื้นฐานทั่วไปที่องค์กรกำ�หนด โดยยังไม่มีการแบ่ง
สายอาชีพที่ชัดเจน
2) ตำ�แหน่งสายบริหารและสายผู้เชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน มีความสำ�คัญและได้รับค่าตอบแทนที่
ใกล้เคียงกัน
3) ข้าราชการในแต่ละเส้นทางสามารถย้ายหรือเปลี่ยนประเภทตำ�แหน่งได้ หากสามารถพัฒนาตนเอง
และสร้างผลงานตามที่องค์กรคาดหวังได้ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่ง
อย่างไรก็ตาม การเลือกนำ�รูปแบบแต่ละรูปแบบไปใช้ ควรจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
และโครงสร้างตำ�แหน่งขององค์กร ตัวอย่างเช่น หน่วยงานราชการที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะงานที่หลากหลาย
ทั้งงานด้านบริหาร งานบริการ งานวิชาการ และงานเทคนิคเฉพาะด้าน ซึ่งงานแต่ละด้านล้วนมีความสำ�คัญ
ต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการไม่น้อยกว่างานด้านบริหาร ดังนั้น ส่วนราชการจึงไม่ควรจัดทำ�
เส้นทางก้าวหน้าให้มุ่งสู่ “ตำ�แหน่งบริหาร” เพียงเส้นทางเดียว เพราะจะทำ�ให้การเติบโตของข้าราชการกลุ่มใหญ่
แคบและสั้นลง เนื่องจากตำ�แหน่งบริหารซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการเติบโตมีจำ�นวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
จำ�นวนข้าราชการทั้งหมด อีกทั้งข้าราชการที่ปฏิบัติงานวิชาการ หรืองานเทคนิคเฉพาะด้านมักมีความรู้ ทักษะ
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอาชีพมากกว่าการบริหารจัดการ ทำ�ให้ไม่สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารของ
ส่วนราชการได้แม้จะมีโอกาส ด้วยเหตุนี้ ส่วนราชการขนาดใหญ่จึงควรจัดทำ�เส้นทางก้าวหน้าที่ให้ความสำ�คัญ
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ทั้งงานบริหารและงานวิชาชีพเฉพาะด้านไปพร้อม ๆ กัน เพื่อรักษาข้าราชการที่มีศักยภาพของทั้งสองกลุ่มไว้
โดยอาจเลือกใช้รูปแบบที่ 3 คือ แบบคู่ขนาน (Dual career path) เป็นต้น

1.3 ขั้นตอนการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
การจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพภายในส่วนราชการนั้นเปรียบเสมือนการสร้างถนนหรือเส้นทางเพื่อให้
ข้าราชการได้เลือกเดินไปสู่เป้าหมายปลายทางซึ่งเป็นตำ�แหน่งสำ�คัญของส่วนราชการ โดยมีการกำ�หนดสถานที่
สำ�คัญต่าง ๆ ที่ข้าราชการจะต้องเดินทางผ่านเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และมีการกำ�หนดเกณฑ์หรือเงื่อนไข
ในการพิจารณาความพร้อมก่อนออกเดินทางจากแต่ละสถานที่ ซึ่งการดำ�เนินการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพนี้
จำ�เป็นต้องมีกระบวนการจัดทำ�ที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้ข้าราชการได้รับทราบและยอมรับก่อน
การนำ�ไปปฏิบัติจริง และจะต้องได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากบุคคลหลายฝ่ายจึงจะ
ประสบผลสำ�เร็จ
ในการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบหลักคือหน่วยงานทรัพยากรบุคคล แต่สว่ นราชการ
อาจจัดตั้งคณะทำ�งานเพื่อรับผิดชอบการดำ�เนินการได้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญและเป็นกลไกในการผลักดัน
ให้การดำ�เนินการประสบผลสำ�เร็จมีดังนี้
1) หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายและให้การสนับสนุนรวมทั้งพิจารณา
อนุมัติทางก้าวหน้าในสายอาชีพและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จัดทำ�ขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการเสนอเหตุผลความจำ�เป็น
ของการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเห็นความสำ�คัญ
ก่อนเริ่มดำ�เนินการ
2) ผูบ้ ริหารระดับสูง หมายถึง รองหัวหน้าส่วนราชการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ก�ำ กับดูแลการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ ซึ่งมีบทบาทในฐานะประธานคณะทำ�งานจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ทำ�หน้าที่ในการ
กำ�หนดแนวทางดำ�เนินการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่คณะทำ�งานและหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล
3) หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ทำ�หน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการคณะทำ�งาน จัดทำ�แผนการดำ�เนินการ รับผิดชอบ
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ข้าราชการ นำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพไปปฏิบัติ ดำ�เนินการพัฒนาบุคลากร
ติดตามและปรับปรุงการดำ�เนินการให้เหมาะสม
4) ผู้อำ�นวยการสำ�นัก/กอง เป็นผู้สนับสนุน ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การ
ดำ�เนินการบรรลุผลสำ�เร็จ จูงใจและกระตุ้นการทำ�งานของข้าราชการเพื่อให้ทำ�งานอย่างเต็มศักยภาพ ประเมิน
ผลงานและศักยภาพของข้าราชการอย่างยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการโดยการสอนงาน (Coaching)
การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และการมอบหมายงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้โอกาสข้าราชการในการ
สับเปลี่ยน หมุนเวียนงานและเติบโตตามสายอาชีพที่ข้าราชการต้องการ
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5) ข้าราชการ เป็นผู้ให้ข้อมูลความต้องการ ให้ความคิดเห็น และเป็นผู้ใช้ทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่
ส่วนราชการจัดทำ�ขึ้น
กิจกรรมหรือขั้นตอนการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสำ�คัญ ดังนี้

1) การศึ ก ษาปั จ จั ย พื้ นฐาน เป็ นขั้ นตอนสำ � คั ญ ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ นของส่ ว นราชการ โดย
ผู้รับผิดชอบต้องทำ�ความเข้าใจกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของส่วนราชการอย่างถ่องแท้
รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างตำ�แหน่ง โครงสร้างอายุข้าราชการ มาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งข้าราชการ รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย
2) การวิเคราะห์งาน เป็นการศึกษาข้อเท็จจริงของตำ�แหน่ง เช่น ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่ง เพื่อประโยชน์ในการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
จัดกลุ่มงาน (Job Family) และเพื่อให้ข้าราชการได้มีโอกาสหมุนเวียนงานและสั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลาย
3) การออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
เพื่อหาข้อสรุปว่าส่วนราชการจะจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพของตำ�แหน่งใดบ้าง (ตำ�แหน่งเป้าหมาย) และ
เส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละตำ�แหน่งจะต้องผ่านการปฏิบตั งิ านเพือ่ สัง่ สมประสบการณ์และผลงานในตำ�แหน่งใด
หน่วยงานใด และเป็นระยะเวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสม จากนั้นจึงดำ�เนินการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
4) การจัดทำ�แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Job Profile) เป็นขั้นตอนของการจัดทำ�รายละเอียด
ของตำ�แหน่งเป้าหมายและตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของตำ�แหน่ง (Accountability) ผลสัมฤทธิห์ ลักของงาน (KRA) ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก
(KPI) ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง รวมทั้งจัดทำ�เกณฑ์การพิจารณาเพื่อก้าวสู่ตำ�แหน่ง
ต่อไป (Performance Measures) เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และการวางแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) ทีเ่ ป็นรูปธรรม เชือ่ มโยงกับทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับมีโอกาสพัฒนาตนเองไปสู่ตำ�แหน่งเป้าหมายที่ตนเลือกต่อไป
รายละเอียดการดำ�เนินการของแต่ละขัน้ ตอนจะได้น�ำ เสนอในบทที่ 2 ถึงบทที่ 5 สำ�หรับแบบฟอร์มต่าง ๆ
ได้นำ�เสนอไว้ในภาคผนวกท้ายเล่มด้วยแล้ว

บทที่

2

การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน

ก่อนเริ่มดำ�เนินการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ผู้รับผิดชอบหรือคณะทำ�งาน จำ�เป็นต้อง
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กรและตำ�แหน่งงานของส่วนราชการ รวมทั้งสภาพ
ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติราชการ วัฒนธรรมในการบริหารราชการภายในกรม กระทรวง จังหวัด ตลอดจน
สภาพปัญหาการบริหารทรัพยากร
บุคคลในส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย
เพี่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ประกอบ
การออกแบบทางก้ า วหน้ า ให้
เหมาะสมกับส่วนราชการ โดย
ปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญทีต่ อ้ งศึกษา
มีดังต่อไปนี้

2.1 บทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กร
และโครงสร้างตำ�แหน่ง
ในการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้เหมาะสมกับลักษณะงาน วัฒนธรรมขององค์กรและ
สภาพปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบจะต้องศึกษาและทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทภารกิจและลักษณะทั่วไปของโครงสร้างองค์กรและตำ�แหน่งงานของส่วนราชการในปัจจุบันก่อน
โดยต้องรวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) บทบาท ภารกิจของส่วนราชการ : ส่วนราชการมีบทบาทภารกิจหลักในเรือ่ งใด และภารกิจหลักนัน้
ต้องอาศัยข้าราชการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านหรือไม่ เช่น ส่วนราชการทีม่ ภี ารกิจหลักเกีย่ วกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งลักษณะงานมีความจำ�เป็นต้องอาศัยข้าราชการที่มีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงจะสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการได้ ดังนัน้ ในกรณีนจี้ งึ ควร
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ออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพทีใ่ ห้ความสำ�คัญทัง้ งานบริหารและงานเทคนิคหรือวิชาชีพเฉพาะด้านไปพร้อม ๆ กัน
โดยอาจกำ�หนดทางก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นแบบคูข่ นาน 2 เส้นทาง (Dual Career Path) คือ เส้นทางสายบริหาร
และเส้นทางสายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการเลือกที่จะเติบโตในทางก้าวหน้าที่ตนสนใจ
และถนัด ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนทางก้าวหน้าจากสายผู้เชี่ยวชาญไปเป็นสายผู้บริหารก็ได้
2) ผังโครงสร้างส่วนราชการ (Organization Chart): ศึกษาโครงสร้างในภาพรวมของส่วนราชการว่า
เป็นอย่างไร จัดแบ่งหน่วยงานเป็นระดับสำ�นัก กอง อย่างไรบ้าง ดังแสดงในภาพตัวอย่าง
โครงสรางการแบงสวนราชการภายในกรมเจาทา
กรมเจาทา
(อธิบดี )
กองคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

สำนักแผนงาน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

รองอธิบดี (ดานโครงสรางพื้นฐานทางน้ำ )

กลุมตรวจสอบภายใน

รองอธิบดี (ดานความปลอดภัย )

รองอธิบดี (ดานบริหาร )

สำนักวิศวกรรม

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ำ

สำนัก มาตรฐานเรือ

สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ

สำนักสงเสริมการขนสงทางน้ำ
และการพาณิชยนาวี

ศูนยฝกพาณิชยนาวี

สำนักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๑
สำนักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๒
สำนักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๗

สำนักนำรอง
กองมาตรฐานคนประจำเรือ
สำนักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๓
สำนักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๖

** หนวยงานที่จัดตั้งเปนการภายใน

สำนักกฎหมาย
สำนักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๔
สำนักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๕

กองกิจการระหวางประเทศ **

3) ผังโครงสร้างตำ�แหน่งงาน (Position Chart) : ศึกษาว่าโครงสร้างหน่วยงานระดับสำ�นัก/กอง มีการ
จัดแบ่งหน้าที่เป็นหน่วยงานย่อย ๆ อย่างไรบ้าง และในแต่ละหน่วยงานย่อยนั้นประกอบด้วยตำ�แหน่งประเภทใด
และสายงานอะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในและสายการบังคับบัญชาของหน่วยงาน รวมทั้ง
ลักษณะงานว่าเป็นอย่างไร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์งานเพื่อจัดกลุ่มงานสำ�หรับการกำ�หนดรูปแบบ
ทางก้าวหน้าที่เหมาะสมต่อไป ดังแสดงในภาพตัวอย่าง
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4) ระดับตำ�แหน่ง (Position Level) : ศึกษาการกำ�หนดประเภทตำ�แหน่ง สายงานและระดับตำ�แหน่ง
ทั้งหมดของแต่ละสำ�นัก/กองในส่วนราชการ เนื่องจากระดับตำ�แหน่งจะบ่งบอกคุณภาพและความยุ่งยากของงาน
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และการจัดกลุม่ งาน (Job Family) ให้เหมาะสมสำ�หรับ
การพิจารณากำ�หนดตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Ladder Position)1 ว่าควรดำ�รงตำ�แหน่งใดก่อน
หรือดำ�รงตำ�แหน่งใดหลังต่อไป

2.2 โครงสร้างอายุกำ�ลังคน
การวิเคราะห์โครงสร้างอายุกำ�ลังคนในหน่วยงานเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอายุในแง่มุมต่าง ๆ เช่น
อายุเฉลีย่ ของกำ�ลังคนทัง้ หมดในปัจจุบนั การกระจายของกำ�ลังคนในช่วงอายุตา่ ง ๆ เเละเเนวโน้มการเกษียณอายุ
ในอนาคต เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้
1) เพื่อให้เห็นภาพรวมของกำ�ลังคนในหน่วยงานว่ามีโครงสร้างอายุในลักษณะใด เช่น กรม ก. เป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมานาน มีจำ�นวนข้าราชการที่อายุสูงกว่า 50 ปี ถึงร้อยละ 30 ของข้าราชการทั้งหมด และ
ร้อยละ 10 ของข้าราชการกลุ่มนี้อยู่ในตำ�แหน่งบริหาร ดังนั้น กรม ก. จะต้องมีการเตรียมกำ�ลังคนเพื่อขึ้นสู่
1

จะกล่าวรายละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป
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ตำ�แหน่งบริหารที่จะมีการเกษียณภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยจัดทำ�เส้นทางก้าวหน้าสู่ตำ�แหน่งเป้าหมาย (Critical
Position) คือ ตำ�แหน่งที่จะมีการเกษียณภายใน 10 ปีข้างหน้านี้เป็นหลัก และคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพ
เพื่อมาจัดทำ�แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เชื่อมโยงกับเส้นทางก้าวหน้าที่จัดทำ�ขึ้น
2) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการกระจายของกำ�ลังคนตามช่วงอายุต่าง ๆ ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์โครงสร้างอายุตามสายงาน ตามหน่วยงานระดับ
สำ�นัก/กอง เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มการขาดแคลนบุคลากรในแต่ละสายงาน หรือแต่ละสำ�นัก/กอง ในแต่ละ
ช่วงปี เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านีจ้ ะเป็นข้อมูลสำ�คัญประกอบการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั ริ าชการ
(Succession plan) ซึง่ จะเป็นการเตรียมการรองรับกำ�ลังคนทีจ่ ะเกษียณอายุตอ่ ไปด้วย ดังตัวอย่างการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนข้าราชการในกรมเจ้าท่า จำ�แนกตามส่วนราชการและช่วงอายุ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ส่วนกลาง
สำ�นักงานเลขานุการกรม
กองคลัง
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รวม <24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
12
1
2
1
1
5
34 1
3
4
9
2
7
7
37 2
2
4
6
7
3
10
58
2
9
11
6
12
11

>55

2
1
3
7

อายุเฉลี่ย
47.75
41.82
42.81
44.14

สำ�นักความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมทางนํ้า

83

-

4

14

13

20

14

8

10

42.69

สำ�นักพัฒนา
และบำ�รุงรักษาทางนํ้า

237

-

3

18

38

37

46

65

30

46.25

สำ�นักส่งเสริมการขนส่งทางนํา้
26
และการพาณิชยนาวี

-

-

6

5

2

5

6

2

43.85

กองมาตรฐานคนประจำ�เรือ
สำ�นักกฎหมาย

-

-

2

1
4

2
5

1
4

4
2

1
-

49.22
42.06

9
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ตารางที่ 1 เป็นการแสดงการกระจายของกำ�ลังคนตามช่วงอายุในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมเจ้าท่า
ซึง่ จากข้อมูลจะเห็นได้วา่ กำ�ลังคนในทุกหน่วยงานมีอายุเฉลีย่ มากกว่า 40 ปี โดยหน่วยงานทีม่ ผี มู้ อี ายุสงู กว่า 50 ปี
เป็นอัตราส่วนที่สูง คือ ส่วนกลาง (ร้อยละ 58.33) สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า (ร้อยละ 40.08) และ
กองมาตรฐานคนประจำ�เรือ (ร้อยละ 55.55) ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานควรมีแผนเตรียมการรองรับกำ�ลังคนที่จะ
เกษียณอายุในช่วง 10 ปีข้างหน้า
นอกจากนี้ หากพิจารณาข้อมูลจำ�นวนข้าราชการในแต่ละประเภทและระดับตำ�แหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
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กรมตามตารางที่ 2 เช่น สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่มีผู้มีอายุสูงกว่า
50 ปี เป็นอัตราส่วนทีส่ งู แล้ว ยังพบว่าข้าราชการส่วนใหญ่ของสำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํา้ จะอยูใ่ นประเภท
ทั่วไประดับชำ�นาญงาน ในขณะที่มีตำ�แหน่งที่เป็นระดับหัวหน้างานหรือผู้บริหารค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงควร
ออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้เจริญเติบโตในสายอาชีพของตน ในขณะเดียวกัน
ก็ควรพิจารณาว่าสมควรจะสร้างเส้นทางไปสู่ตำ�แหน่งผู้บริหารด้วยหรือไม่ โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และธรรมเนียมที่เคยยึดถือกันมา เพื่อเป็นทางเลือกสำ�หรับผู้มีทักษะทางด้านการบริหารด้วย

ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนข้าราชการในระดับตำ�แหน่งต่างๆ
ทั่วไป
ปง ชง อว
ส่วนกลาง
- 1 สำ�นักงานเลขานุการกรม 3 6 1
กองคลัง
5 12 1
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
- 18 สำ�นักความปลอดภัย
5 30 1
และสิ่งแวดล้อมทางนํ้า
สำ�นักพัฒนาและ
11 175 4
บำ�รุงรักษาทางนํ้า

ส่วนราชการ/หน่วยงาน

ทษ
-

ปก
2
9
7
10

วิชาการ
ชก ชพ ชช
4 1 13 1 9 2 16 12 1

ทว
-

อำ�นวยการ
อต อส
- 1 1 - 1

บริหาร
รวม ร้อยละ
บก บส
3 1 12 1.15
- - 34 3.25
- - 37 3.53
- - 58 5.54

- 22 20 4

-

-

-

1

-

-

83

7.93

- 11 34 1

-

-

-

1

-

-

237

22.64

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2556)

2.3 มาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 62 กำ�หนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่าง ๆ ในราชการพลเรือนสามัญต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่ง
ที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่ง ด้วยเหตุนี้ การจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพจึงต้องยึดถือมาตรฐาน
ในเรื่องต่าง ๆ ที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐานตำ�แหน่ง อันได้แก่ ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง คุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ และประสบการณ์ที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 การกำ�หนดเส้นทางก้าวหน้าไปสู่ตำ�แหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง หรือ S2) มาตรฐาน
กำ�หนดตำ�แหน่งกำ�หนดให้ผทู้ จี่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ จะต้องเคยดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น
หรือ S1) มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านประสบการณ์การดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิบดีและเคยดำ�รงตำ�แหน่งประเภท
อำ�นวยการ (M) รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือเคยดำ�รงตำ�แหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (K5) และเคย

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

19

ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ (M) รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรืออืน่ ๆ ตามทีส่ รุปไว้ในตารางที่ 3 นอกจากนี้
ในมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งยังได้กำ�หนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดี จะต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือหลักสูตรอื่นที่ ก.พ. รับรอง ดังนั้น ส่วนราชการจะต้องบรรจุ
การอบรมหลักสูตรนี้ รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ทีพ่ ฒ
ั นาสมรรถนะหลักทางการบริหารไว้ในแผนพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของผู้มีศักยภาพที่จะขึ้นสู่ตำ�แหน่งนี้ด้วย

ตารางที่ 3 คุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งนักบริหารระดับสูง

ตัวอย่างที่ 2 การกำ�หนดเส้นทางก้าวหน้าไปสูต่ �ำ แหน่งผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก (อำ�นวยการระดับสูง หรือ M2)
มาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งกำ�หนดให้ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจะต้องเคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการกอง
(อำ�นวยการระดับต้น หรือ M1) มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือผ่านประสบการณ์การดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการกอง 
(M1) และเคยดำ�รงตำ�แหน่งประเภทวิชาการระดับชำ�นาญการพิเศษ (K3) รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี หรือเคยดำ�รง
ตำ�แหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (K4) หรืออื่น ๆ ตามที่สรุปไว้ในตารางที่ 4 นอกจากนี้ ในมาตรฐาน
กำ�หนดตำ�แหน่งยังได้กำ�หนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักจะต้องผ่าน
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ซึ่งในขณะนี้ (พฤศจิกายน 2556) หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณา โดยแนวทางการกำ�หนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายจะหมายรวมถึง การปฏิบัติราชการใน
ต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน โดยผู้ที่จะขึ้นสู่ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ
ต้องผ่านประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 อย่าง อย่างละไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ซึง่ อาจเป็นประสบการณ์ในการปฏิบตั ริ าชการ
ในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้ แต่ถ้ามีประสบการณ์ในต่างสายงาน
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ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งหากหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับประสบการณ์ในงานที่หลากหลายนี้มีผลบังคับใช้ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบทางก้าวหน้าก็จะต้อง
พิจารณาออกแบบให้เส้นทางขึ้นสู่ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการต้องผ่านประสบการณ์ให้ครบตามหลักเกณฑ์นี้ด้วย

ตารางที่ 4 คุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการระดับสูง

2.4 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ ก.พ. กำ�หนด
การจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ต่าง ๆ ในส่วนราชการ และยังเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการด้วยวิธีการเลื่อน หรือการย้าย
ข้าราชการไปยังหน่วยงานอื่น พื้นที่อื่นหรือสายงานอื่น เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้สับเปลี่ยนหมุนเวียน
และเรียนรูง้ านทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพจึงจำ�เป็นต้องเข้าใจหลักเกณฑ์
และวิธีการในการแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำ�หนดไว้ในหนังสือเวียนฉบับต่าง ๆ ด้วย
2.4.1 การเลื่อน เป็นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่
สูงกว่าเดิม การเลือ่ นในขณะนีย้ งั ใช้บทเฉพาะกาลตามมาตรา 132 ของพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
สามัญ พ.ศ. 2551 ที่ให้นำ�กฎ ก.พ. หลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งใช้อยู่เดิมมาบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เช่น การเลื่อนตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำ�นาญการเป็นระดับชำ�นาญการพิเศษ
จะต้องดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดไว้ในหนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 / ว 10 ลงวันที่
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15 กันยายน 2548 (ว 10/48) ซึง่ กำ�หนดให้ อ.ก.พ. กรม กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาคัดเลือกบุคคล
โดยต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และผลการปฏิบัติงาน
ย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งกำ�หนดเกณฑ์การตัดสินและอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้อง
ส่งผลงานที่เป็นผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาจำ�นวนอย่างน้อย 1 เรื่อง และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน
อย่างน้อย 1 เรื่อง เพื่อเข้ารับการประเมิน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือเวียนดังกล่าว ผู้รับผิดชอบการ
ออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพจะต้องนำ�ไปเป็นแนวทางในการกำ�หนดเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และ
ผลงานเพื่อก้าวไปสู่ตำ�แหน่งงานลำ�ดับต่อไป (Performance Measures) ด้วย
สำ�หรับการเลื่อนข้าราชการให้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่น ๆ ก็มีหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ซึ่งผู้รับผิดชอบ
การออกแบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพจะต้องศึกษาและทำ�ความเข้าใจ ตามแผนภาพที่ปรากฏด้านล่างนี้

2.4.2 การย้าย เป็นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหนึ่งให้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่น
ในกรมเดียวกัน ซึ่งจะเป็นตำ�แหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้ ในการดำ�เนินการตามทางก้าวหน้าฯ
ที่กำ�หนดขึ้น หากมีกรณีข้าราชการผู้มีศักยภาพต้องย้ายเพื่อไปดำ�รงตำ�แหน่งต่างประเภทกัน เช่น จากตำ�แหน่ง
ประเภททั่ ว ไป ไปดำ � รงตำ � แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ โดยข้ า ราชการผู้ นั้ น มี วุ ฒิ เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ต้ อ งดำ � เนิ นการตาม
หนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 (ว 12/33) และหนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่
นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 (ว 15/47) เป็นต้น
สำ�หรับการย้ายข้าราชการให้ไปดำ�รงตำ�แหน่งต่างประเภท ก็มีหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏใน
แผนภาพในหน้าถัดไป
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2.5 ธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการแต่งตัง้ ของส่วนราชการ
นอกจากหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ ที่ ก.พ. กำ�หนดแล้ว ส่วนราชการบางแห่งก็ได้มกี ารกำ�หนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารเพิม่ เติมเกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ ข้าราชการในส่วนราชการของตน เพือ่ ประโยชน์
ในการบริหารกำ�ลังคนในส่วนราชการนั้น ๆ เช่น การกำ�หนดหลักเกณฑ์ในเรื่องระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
ก่อนเลื่อนไปดำ�รงตำ�แหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นระยะเวลาที่มากกว่าระยะเวลาขั้นตํ่าตามมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่ง
การกำ�หนดให้ผู้ที่จะขึ้นสู่ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักจะต้องผ่านการเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำ�จังหวัดมาก่อน
หรือจะต้องมีผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานในตำ�แหน่งอย่างน้อย 3 เรื่อง เป็นต้น หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ส่ ว นราชการกำ � หนดเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า วถื อ เป็ นธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ซึ่ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการออกแบบทางก้ า วหน้ า
ในสายอาชีพไม่ควรละเลย แต่ควรนำ�มาเป็นข้อมูลสำ�คัญประกอบการพิจารณากำ�หนดทางก้าวหน้าของข้าราชการ
ในส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย

บทที่

การวิเคราะห์งาน

3

การวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการพื้นฐานที่สำ�คัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป็นการ
ดำ�เนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานที่จะปฏิบัติ เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานให้สำ�เร็จ
ลุล่วงได้นั้น จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำ�เป็นอย่างไร รวมถึง
การกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคล
ได้เหมาะสมกับงานแต่ละตำ�แหน่ง และเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ได้แก่
การวางแผนกำ�ลังคน การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินค่างานและการกำ�หนดค่าตอบแทน
มาตรฐานงานทีใ่ ช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การอบรมและพัฒนาบุคคล การจัดการเรือ่ งความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัย เป็นต้น

3.1 ขั้นตอนในการวิเคราะห์งาน
การวิเคราะหงานเป็นกระบวนการรวบรวม วิเคราะหลักษณะงานและผลสัมฤทธิ์ท่สี ่วนราชการคาดหวัง
จากงาน เพื่อนําเสนอเนื้อหาสาระของงานอย่างถูกตองและชัดเจน ดังนั้น จึงจำ�เป็นที่จะต้องศึกษาและ
ทำ�ความเข้าใจภาพรวมขององค์กรเป็นอย่างดี เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับงานและคุณสมบัตขิ องผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งงาน
ทีเ่ หมาะสม โดยมีขน้ั ตอนพื้นฐานที่จำ�เป็น ดังนี้
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3.1.1 การเตรียมการ เป็นการกำ�หนดว่าจะทำ�การวิเคราะห์อะไร (What) และวิเคราะห์ท�ำ ไม (Why) โดย
ทัว่ ไปเป็นการดำ�เนินการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
การกำ�หนดวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์งาน เช่น กรณีจะวิเคราะห์งานเพื่อนำ�ไป
กำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแบบบรรยายลักษณะงาน การวิเคราะห์ก็จะมุ่งประเด็นที่หน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่าประเด็นอื่น เป็นต้น
● การเลื อ กงานที่ จ ะทำ � การวิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ มี ข อบเขตการทำ � งานที่ ชั ด เจนขึ้ น ว่ า จะดำ � เนิ นการใน
เนื้องานใด ตำ�แหน่งใด หรือหน่วยงานใด
● การกำ�หนดประเภทและขอบเขตของข้อมูลในการเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์
ในการทำ�งาน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง ผลสัมฤทธิข์ องงานในตำ�แหน่งนัน้ สถิตปิ ริมาณงาน
ที่ผ่านมาจะเก็บย้อนหลังเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับการนำ�ไปใช้งาน เป็นต้น
● การกำ�หนดความรับผิดชอบในการดำ�เนินกิจกรรม หากมีการกำ�หนดทีมงานที่รับผิดชอบ หรือ
จัดตั้งเป็นคณะทำ�งานในการวิเคราะห์งาน ก็ควรมีการแบ่งภาระหน้าที่ในการดำ�เนินการและวางแผนการทำ�งาน
ให้เหมาะสม
3.1.2 การศึกษาข้อมูลขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นการทบทวนทำ�ความเข้าใจข้อมูลพืน้ ฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ผังโครงสร้างองค์กร คุณลักษณะของชัน้ ตำ�แหน่งงาน และรายละเอียดคำ�บรรยายลักษณะงานทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
เป็นต้น
●

3.1.3 การออกแบบสอบถาม ดำ�เนินการจัดทำ�แบบสอบถามเพื่อใช้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของ
งานที่มีมาตรฐานเดียวกัน รายละเอียดในแบบสอบถามจะแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถของบุคคลที่จำ�เป็นสำ�หรับงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการสร้าง
แบบสอบถาม สิ่งที่สำ�คัญที่ควรตระหนัก คือ ควรใช้แบบสอบถามชนิดเดียวกันศึกษางานประเภทเดียวกัน
3.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์งาน เป็นการดำ�เนินการวิเคราะห์งานอย่างแท้จริง โดยทำ�การ
ศึกษาและเก็บข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะของงานนัน้ ๆ อย่างละเอียด ตลอดจนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ทีจ่ �ำ เป็น
ของผู้ปฏิบัติงานและคุณลักษณะพิเศษของบุคคลที่จำ�เป็นสำ�หรับงานนั้นๆ เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์งานมีหลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณตัวแทนหรือผูครองตําแหนงตาง ๆ การจัดสัมมนา
การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น
3.1.5 การจัดทำ� “แบบบรรยายลักษณะงาน” หลังจากรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดแล้ว ผูท้ �ำ การวิเคราะห์งาน
จะต้องนำ�ข้อมูลเหล่านัน้ มาจัดระเบียบ เรียบเรียงเป็นแบบหน้าทีง่ าน/แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ซึ่ งส่ ว นใหญ่ มั กจะชี้ ให้ เห็ นถึ ง ลั กษณะของงาน ตลอดจนกิ จกรรมต่ า ง ๆ ที่ จำ �เป็ นต้ องทำ �  เพื่ อให้ งานนั้ น ๆ
สัมฤทธิ์ผลด้วยดี
3.1.6 การจัดทำ�รายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล ขั้นสุดท้ายของการวิเคราะห์งาน คือ การจัดทำ� 
“รายละเอียดคุณสมบัติที่ต้องการ” (Job Specification) ซึ่งมีส่วนประกอบสำ�คัญ คือ คุณสมบัติของบุคคล
ความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตลอดจนคุณสมบัติพื้นฐานอื่นที่จำ�เป็น
เพื่อที่จะทำ�ให้งานนั้น ๆ สำ�เร็จลงได้ด้วยดี
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3.2 การวิเคราะห์งานเพื่อการจัดทำ�
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานนั้น สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำ�ไปประกอบการจัดทำ�เอกสารที่สำ�คัญเพื่อใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อีกหลายชิ้น ได้แก่
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งเป็นการเขียนอธิบายหน้าที่ สภาพการทำ�งาน และ
ลักษณะอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของงานนั้น
● คุณสมบัตท
ิ จ่ี �ำ เป็นของผูป้ ฏิบตั งิ าน (Job Speciffiication) คือ การระบุวา่ บุคคลทีจ่ ะสามารถทำ�งานนัน้ ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรจะมีคุณสมบัติอย่างไร
● การกำ�หนดมาตรฐานของงาน (Job Standard) ได้แก่ ผลการดำ�เนินงาน หรือเป้าหมายการทำ�งาน
เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ไปสู่เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
●

สำ�หรับการนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดทางก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น การวิเคราะห์งานจะทำ�ให้เราสามารถศึกษา
ถึงงานของตำ�แหน่งเป้าหมาย (Critical Position) หรือตำ�แหน่งต่าง ๆ ในเส้นทางก้าวหน้าฯ (Ladder Position)
อันจะเป็นแนวทางให้เราสามารถกำ�หนดทางก้าวหน้าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกรณีที่ส่วนราชการมีการจัดทำ�แบบ
บรรยายลักษณะงานมาแล้ว ก็จะมีการวิเคราะห์งานเพื่อกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งอาจใช้สิ่งที่มีอยู่
มาดำ�เนินการจัดทำ�ทางก้าวหน้าของตำ�แหน่งเป้าหมายต่าง ๆ ได้ แต่หากยังไม่มกี ารดําเนินการก็สามารถสำ�รวจข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์งานเพื่อจัดทำ�หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด
ผลงานหลัก และคุณสมบัติที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์งานเพื่อจัดทำ�
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ มีดังนี้
3.2.1 ทำ�ให้ทราบถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของตำ�แหน่ง
เป้าหมาย หรือตำ�แหน่งต่าง ๆ ในเส้นทางก้าวหน้าฯ จะทำ�ให้เราทราบถึงคุณสมบัติที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้ที่จะมา
ดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมาย เช่น คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะการทำ�งาน ด้านสมรรถนะหรือ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดที่นอกเหนือไปจากมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งที่กำ�หนดไว้
ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหารกลางในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำ�นวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำ�กับ แนะนำ�  ตรวจสอบประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากเป็นพิเศษ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานตรวจและประสานราชการ
งานคลัง งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานห้องสมุด งานศูนย์บริการประชาชน งานยานพาหนะ สถานที่
และสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ นงานของสำ � นั ก บริ ห ารกลางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถบรรลุ ผ ลสำ � เร็ จ
ตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และสนับสนุนภารกิจของกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
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การวิเคราะห์
จากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหารกลาง ทำ�ให้ทราบว่าตำ�แหน่งนีจ้ �ำ เป็นต้อง
อาศัยผู้มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการในขอบเขตงานที่กว้างในระดับกรม เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
ของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านแผนปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การเงิน การคลัง และ
สถานที่ของกรม อีกทั้งต้องมีการอำ�นวยการจัดระบบงานและการสั่งราชการภายในกรม ลักษณะงานดังกล่าว
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากเป็นพิเศษ  จึงต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ดังนี้

ความรู้ที่จำ�เป็นในงาน
1. ความรู้ที่จำ�เป็นในงาน
2. ความรู้ที่จำ�เป็นในกฎหมาย
ทักษะที่จำ�เป็นในงาน
3. ทักษะการคำ�นวณ
4. ทักษะการจัดการข้อมูล
5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะหลักที่จำ�เป็นในงาน
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
8. บริการที่ดี
9. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
10. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
11. การทำ�งานเป็นทีม

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

Tips : ระดับความรู้ ทักษะ สมรรถนะทีจ่ �ำ เป็นในงาน ให้ดไู ด้จากมาตรฐานความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับตำ�แหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร. 1008 / ว 27
ลงวั นที่ 29 กั น ยายน 2552 ทั้ ง นี้ หากพบว่ า มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และสมรรถนะด้ า นอื่ นที่ จำ � เป็ น อี ก
หรือมีระดับที่ส่วนราชการควรกำ�หนดในระดับที่สูงกว่าจึงจะทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ตำ�แหน่งนัน้ ได้ ก็สามารถกำ�หนดในระดับทีส่ งู กว่าได้ เช่น ตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการในกระทรวงการต่างประเทศ
อาจกำ�หนดทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จำ�เป็นในงานในระดับที่สูงกว่าได้
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3.2.2 ทำ�ให้ทราบถึงโอกาสในการจัดกลุ่มงานในหน่วยงาน หรือ Job Family เพื่อทำ�ให้เห็นโอกาส
ในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
3.2.3 ช่วยในการกำ�หนดผลสัมฤทธิข์ องงานและตัวชีว้ ดั ในการทำ�งาน การวิเคราะห์งานจะช่วยให้เราสามารถ
กำ�หนดผลผลิตและผลลัพธ์ของการทำ�งานในตำ�แหน่งที่อยู่ในเส้นทางก้าวหน้าฯ ได้ และสามารถนำ�ไปกำ�หนด
ผลการทำ�งานที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้ครองตำ�แหน่งสมควรที่จะได้มีการเลื่อนขึ้นหรือย้ายไปดำ�รงตำ�แหน่งถัดไป
ในเส้นทางก้าวหน้าฯ ที่ได้กำ�หนดไว้ได้
3.2.4 ช่วยในการกำ�หนดเกณฑ์อื่น ๆ ในการพิจารณาความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ตำ�แหน่งถัดไปของตำ�แหน่ง
ในเส้นทางก้าวหน้าฯ ซึ่งเรียกว่าเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวไปสู่ตำ�แหน่งลำ�ดับถัดไป
(Performance Measures) โดยในการกำ�หนดเกณฑ์ดงั กล่าว ต้องมีการวิเคราะห์วา่ ตำ�แหน่งทีจ่ ะก้าวไปมีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างไร ผู้ที่อยู่ในเส้นทางก้าวหน้าฯ มีเงื่อนไขที่ต้องสั่งสมประสบการณ์ในการทำ�งาน
อย่างไร มีผลงานหรือผลสัมฤทธิข์ องงานอะไรบ้างทีจ่ �ำ เป็นและบ่งบอกว่ามีขดี ความสามารถพร้อมทีจ่ ะเข้ารับหน้าที่
ของตำ�แหน่งในลำ�ดับถัดไปได้แล้ว
ตัวอย่างเช่น นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการพิเศษในหน่วยงานแห่งหนึ่ง กำ�ลังจะมีคุณสมบัติเลื่อนไป
ดำ�รงตำ�แหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และให้คำ�ปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะทิศทาง
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ   เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ตำ�แหน่งนี้ ต้องเคยผ่านประสบการณ์ในการทำ�งานในตำ�แหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำ�นาญการพิเศษใน
ส่วนราชการมาก่อน การที่จะสามารถให้คำ�ปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ส่วนราชการได้ จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์หลายด้าน เช่น การวางแผนอัตรากำ�ลัง การสรรหาและเลือกสรร การ
บรรจุและแต่งตั้ง การจัดหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นต้น รวมทั้งต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ
ตลอดจนต้องเคยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับการยอมรับในความสามารถ ซึ่ง
ในการจัดทำ�เกณฑ์พจิ ารณาประสบการณ์และผลงานเพือ่ ก้าวไปสูต่ �ำ แหน่งลำ�ดับถัดไป (Performance Measures)
จะมีการระบุเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ในเอกสารแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานตามรายละเอียดในบทที่ 5

3.3 การวิเคราะห์งานเพื่อระบุหน้าที่
ความรับผิดชอบหลักและผลสัมฤทธิ์ของงาน
การวิเคราะห์งานจะทำ�ให้เราทราบข้อเท็จจริงในการทำ�งาน ว่างานนั้นคืองานอะไร งานนั้นทำ�ไมต้องทำ� 
งานนั้นทำ�อย่างไร งานนั้นทำ�กับใคร งานนั้นต้องใช้คนที่มีคุณสมบัติอย่างไร และงานนั้นทำ�ที่ไหน เมื่อไหร่
เมื่อนำ�มาบันทึกเป็นแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ก็สามารถนำ�หน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่ใน
แบบบรรยายลักษณะงานนั้น ไประบุในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
(Job Profile) ของตำ�แหน่งได้้
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แบบสั งสมประสบการณ์ ของตําแหน่ ง Job Profile
หน้ าทีความรับผิดชอบหลัก
ผลสัมฤทธิหลัก KRAs

JD
ตัวชีว ัด KPIs

เป็ นผู้มีประสบการณ์ครบถ้ วน
ทีจะได้ รับการพิจารณาเลือน /ย้ ายเพือเลือนต่อไป

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังกล่าวนี้ จะช่วยให้เราวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์หลัก หรือ Key Result
Areas และวิเคราะห์ต่อไปว่าตำ�แหน่งงานนี้สมควรมีตัวชี้วัดหลักในการวัดผลการทำ�งานอย่างไร เช่น ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลางของส่วนราชการแห่งหนึ่ง มีการกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักไว้ 4 ด้าน
คือ ด้านการวางแผน ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณ ซึ่งหากวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้านแล้ว จะสามารถกำ�หนดผลสัมฤทธิ์ของงาน
และตั ว ชี้ วั ด ความสำ � เร็ จ ของงานได้ (ดู ตั ว อย่ า งในบทที่ 5) และเมื่ อ กำ � หนดผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ก และตั ว ชี้ วั ด
ไว้ในแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานแล้ว ก็สามารถนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์
และผลงานเพื่อก้าวไปสู่ตำ�แหน่งลำ�ดับถัดไปตามเส้นทางก้าวหน้าฯ ได้

3.4 การจัดกลุ่มงานและการจัดกลุ่มตำ�แหน่ง
3.4.1 การจัดกลุ่มงาน (Job Family) คือ การจัดกลุ่มงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันเข้าไว้
ด้วยกัน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน วัตถุประสงค์ของงาน ตลอดจนผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเกณฑ์
เพื่อประโยชน์ในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ โดยการจัดกลุ่มงาน
จะมีแนวคิดและแนวทาง ดังนี้ี
1) จัดตามลักษณะขอบเขตหน้าที่ (Scope of work) ทีช่ ดั เจน เป็นการจัดกลุม่ งานโดยการจัดให้งาน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน หรืออาจพิจารณาในระดับกรม โดยไม่จำ�เป็นต้องแบ่งเป็น
สำ�นัก/กอง หากพิจารณาว่างานนัน้ ๆ เป็นงานทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันจะจัดเป็นกลุม่ เดียวกันก็ได้ เช่น กลุม่ งาน
วิชาการ กลุ่มงานตรวจสอบ กลุ่มงานสืบสวนและปฏิบัติการ กลุ่มงานกำ�หนดมาตรฐาน เป็นต้น
2) จัดตามลักษณะของงานที่มีวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของงานที่คล้ายคลึงกัน เช่น
ฝ่ายอัตรากำ�ลังและระบบงาน ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง และฝ่ายสรรหา เมื่อพิจารณาลักษณะของงานทั้ง 3 ฝ่ายแล้ว
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จะเห็นว่ามีีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คนเข้ามาทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการเช่นเดียวกัน ก็อาจพิจารณา
เป็นกลุ่มงานเดียวกันได้
3) จัดตามลักษณะของคุณสมบัติที่ต้องการในงาน เป็นการจัดโดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ใช้
พื้นฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะในลักษณะเดียวกัน หรือมีความต้องการในด้านการฝึกอบรมที่คล้าย ๆ กัน
และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เช่ น กรมที่ ดิ น มี ลั ก ษณะงานที่ ทำ � เกี่ ย วกั บ แผนที่ อ ยู่ ในหลายสำ � นั ก /กอง
เมื่อพิจารณาจัดเป็นกลุ่มงานหรือ Job Family ก็เห็นว่ามีการใช้ความรู้ในเรื่องการรังวัดและทำ�แผนที่เหมือนกัน
จึงอาจจะพิจารณาออกแบบทางก้าวหน้าโดยการหมุนเวียนงานให้แก่นายช่างรังวัดได้มปี ระสบการณ์ใน Job Family 
เดียวกันก่อนที่จะดำ�รงตำ�แหน่งสูงขึ้นได้
กรณีตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการจัดกลุ่มงานเพื่อพิจารณาโอกาสในการสร้างหรือออกแบบทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพในส่วนราชการ
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จากภาพ จะเห็นได้ว่าเมื่อเราจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน หรือเป็น Job Family 
เดียวกันแล้ว จะพบว่านิตกิ รในกลุม่ งานคดี กลุม่ งานนิตกิ รรมและสัญญา และกลุม่ งานร่างกฎหมายและระเบียบ
ในสำ�นักกฎหมาย รวมทั้งนิติกรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในงานวินัยของกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ในสำ�นักเลขาธิการนั้น
สามารถจัดเป็น Job Family เดียวกัน ซึ่งสามารถหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันได้ เพื่อเรียนรู้งานข้ามกลุ่มงาน
ในสำ�นักเดียวกัน หรือข้ามสำ�นักไปอีกหน่วยงานหนึง่ ก็ได้ ซึง่ จะทำ�ให้ขา้ ราชการทีเ่ ลือกเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพนี้
มีการสั่งสมประสบการณ์และผลงานในหน้างานที่แตกต่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำ�รงตำ�แหน่งในระดับที่
สูงขึ้น
3.4.2 การจัดกลุ่มตำ�แหน่ง เป็นการดำ�เนินการเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาโยกย้ายการดำ�รงตำ�แหน่ง
ในระดับเดียวกัน หากเป็นกรณีการโยกย้ายข้ามสายงานที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น สายงานทรัพยากรบุคคล
โยกย้ายไปสายงานวิเคราะห์นโบายและแผนได้โดยไม่ต้องประเมินผลงาน (งานเกื้อกูลกัน) ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. กำ�หนด (ว 10/2548 และ ว 16/2538) โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม ดังนี้
• พิจารณาที่คุณวุฒิตามมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งของแต่ละสายงานว่าเป็นวุฒิเดียวกันหรือไม่
• พิจารณาที่ลักษณะของงานที่ปฏิบัติของสายงานว่ามีความเกื้อกูลกันระหว่างสายงานหรือไม่ หรือจะมี
องค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในงานดังกล่าวคล้ายคลึงกันหรือไม่

บทที่
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4.1 นิยาม
แผนผังทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) หมายถึง แผนผังเส้นทางการดำ�รงตำ�แหน่งไปสู่
ตำ�แหน่งเป้าหมาย ทัง้ ในแนวดิง่ (การเลือ่ นตำ�แหน่งไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ ) และในแนวนอน (การย้ายเลขทีต่ �ำ แหน่ง
ย้ายสำ�นัก / กอง หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานโดยการมอบหมายงานใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
สั่งสมประสบการณ์และผลงานที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งเป้าหมาย
ตำ�แหน่งเป้าหมาย (Critical Position) หมายถึง ตำ�แหน่งสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายในการจัดทำ�
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ซึ่งเป็นตำ�แหน่งที่มีความสำ�คัญในองค์กร และต้องใช้ระยะเวลา
ในการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์พอสมควรก่อนเข้าสู่ตำ�แหน่งเป้าหมายนี้
ตำ � แหน่ ง ในเส้ นทางก้ า วหน้ า (Ladder Position) หมายถึ ง ตำ � แหน่ ง ต่ า ง ๆ ที่ กำ � หนดไว้ ใน
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เพือ่ วางแผนให้ผมู้ ศี กั ยภาพทีจ่ ะทดแทนตำ�แหน่งเป้าหมายได้ไปปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่ง
เหล่านัน้ ตามลำ�ดับทีก่ �ำ หนดไว้ ซึง่ จะทำ�ให้ผนู้ น้ั ได้เรียนรูแ้ ละสัง่ สมประสบการณ์กอ่ นก้าวสูต่ �ำ แหน่งเป้าหมายต่อไป

4.2 กระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบ
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
การออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพมีขั้นตอนการดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
การเตรียมการ
• กำ�หนดผู้มีส่วนร่วม
• กำ�หนดวัตถุประสงค์
• วางแผนการทำ�งาน

กำ�หนดตำ�แหน่ง
เป้าหมาย
• เทคนิคการเลือก
ตำ�แหน่งเป้าหมาย

วิเคราะห์และกำ�หนด
Leader Position
• คำ�ถามเพื่อการวิเคราะห์
• ลักษณะของ
Leader Position

การเขียนแผนผัง
Career Chart
• สัญลักษณ์และ
เครื่องหมาย
• ตัวอย่าง
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4.2.1 การเตรียมการ
ในขัน้ ตอนนี้ นอกจากจะต้องศึกษาปัจจัยพืน้ ฐานของส่วนราชการ อาทิ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ บทบาทภารกิจ
ของส่วนราชการ โครงสร้างตำ�แหน่งและการบังคับบัญชา โครงสร้างอายุขา้ ราชการ ฯลฯ ซึง่ ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2
ผู้ดำ�เนินการยังต้องดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1) กำ�หนดผู้มีส่วนร่วม
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารส่วนราชการ
2) ผู้บังคับบัญชาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมาย และผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมาย 3) หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
4) ข้าราชการ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
ผู้มีส่วนร่วม
ผู้บริหารส่วนราชการ

บทบาทหน้าที่
1. เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ในส่วนราชการ
2. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและผลักดันทางก้าวหน้าในสายอาชีไปสู่การปฏิบัติ
3. เป็นผู้สร้างและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ เช่น
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร
ในส่วนราชการ

1. เป็นผู้ร่วมให้ความเห็นในการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ผู้บังคับบัญชา
ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมาย
และผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมาย 2. เป็นผู้ร่วมผลักดันทางก้าวหน้าในสายอาชีพไปสู่การปฏิบัติ
3. เป็นผู้สอนแนะงาน (Career Coach) ให้แก่ผู้มีศักยภาพที่จะทดแทน
ตำ�แหน่ง (Successor)
คณะทำ�งานและหน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่

1. เป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อมูลและนำ�เสนอให้ผู้บริหารส่วนราชการ
มีความเข้าใจ เห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. เป็นผู้จัดหาเครื่องมือและจัดกิจกรรมสำ�หรับรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลในการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. สร้างความเข้าใจให้ข้าราชการในส่วนราชการเกี่ยวกับแนวคิด
และหลักการเรื่องการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. ติดตามประเมินผลผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่าง ๆ
ในการนำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพไปใช้ปฏิบัติในส่วนราชการ
5. วางหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนตำ�แหน่ง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. กำ�หนด และสนับสนุนส่งเสริม
การใช้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและวัฒนธรรมการหมุนเวียนงาน
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ผู้มีส่วนร่วม
ข้าราชการ
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บทบาทหน้าที่
1. เรียนรู้และทำ�ความเข้าใจแนวคิด และหลักการวางแผนทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
2. แสวงหาโอกาส และพัฒนาตนเองตามความสนใจให้มีคุณสมบัติ
ตามทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ส่วนราชการวางไว้

(2) กำ�หนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบ
เพื่อกำ�หนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยอาจตั้งคำ�ถามเพื่อ
จะได้ออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพได้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพปัญหาของส่วนราชการนั้น ๆ อาทิ
1) เหตุผลความจำ�เป็นที่ส่วนราชการจะวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
2) จะออกแบบโดยใช้ต้นแบบของอดีตผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท่านใด
3) จะมุ่งเน้นข้าราชการกลุ่มใหญ่หรือข้าราชการเฉพาะกลุ่ม
4) เส้นทางก้าวสู่ตำ�แหน่งเป้าหมายที่ควรจะเป็น หรือทำ�เท่าที่เป็นอยู่
5) ส่วนราชการและข้าราชการจะได้รับผลดีจากทางก้าวหน้านั้นอย่างไร
ทั้งนี้ ในการตอบคำ�ถามอาจจำ�เป็นต้องได้รับความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาของตำ�แหน่ง
เป้าหมาย เพื่อให้ออกแบบได้เหมาะสมกับการนำ�ไปใช้ในส่วนราชการนั้น ๆ
(3) วางแผนการทำ�งาน
ส่วนราชการทีจ่ ะดำ�เนินการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ อาจวางแผนการทำ�งานตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะทำ�งาน ซึ่งควรประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หรือ รองหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำ�นวยการสำ�นัก / กอง ที่เป็นตำ�แหน่งเป้าหมาย และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการคณะทำ�งาน ทั้งนี้ อาจพิจารณาตามความเหมาะสมของส่วนราชการ
2) กำ�หนดแผนการทำ�งาน เพื่อกำ�หนดตำ�แหน่งเป้าหมาย ออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
จัดทำ�แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และวิธีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการออกแบบ อาทิ การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของส่วนราชการ
(ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โครงสร้างอายุข้าราชการ มาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้ง) และการวิเคราะห์งาน (ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและคุณลักษณะ
ของผู้ที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่ง)
3) ยกร่างแผนผังทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) และแบบสั่งสมประสบการณ์และ
ผลงาน (Job Profile)
4) นำ�เสนอคณะทำ�งาน และ / หรือ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี เพื่ออนุมัติ
ให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั สิ �ำ หรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่อไป
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4.2.2 การกำ�หนดตำ�แหน่งเป้าหมาย (Critical Position)
ตำ�แหน่งทุกตำ�แหน่งในส่วนราชการย่อมมีความสำ�คัญด้วยกันทั้งสิ้น แต่หากพิจารณาในประเด็นของ
ความจำ�เป็นในการสร้างความต่อเนือ่ งในการทดแทนตำ�แหน่งก่อน/หลัง รวมทัง้ ข้อจำ�กัดในเรือ่ งงบประมาณในการ
จัดหาเครือ่ งมือในการคัดเลือกบุคคล กระบวนการพัฒนาบุคคลผูม้ ศี กั ยภาพทีจ่ ะทดแทนตำ�แหน่งแล้ว จำ�เป็นต้อง
เลือกตำ�แหน่งที่มีความสำ�คัญมากที่สุด โดยอาจพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยทางด้านผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ ปัจจัยด้านศักยภาพและประสบการณ์ของบุคลากรที่มีอยู่ ปัจจัยด้านความซับซ้อน
ของงาน เป็นต้น ซึง่ เทคนิคทีจ่ ะแนะนำ�ต่อไปนี้ จะเป็นเครือ่ งมือประกอบการตัดสินใจ และสร้างการยอมรับของ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีี

เทคนิคการเลือกตำ�แหน่งเป้าหมาย (Position Matrix)
Position Matrix เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกตำ�แหน่งงานหลักมาเป็น “ตำ�แหน่งเป้าหมาย”
เพื่อจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยการคัดเลือกตำ�แหน่ง (Position) ที่มีความสำ�คัญ
ในส่วนราชการอันเป็นตำ�แหน่งที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อผลสัมฤทธิ์โดยรวมของส่วนราชการมากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับตำ�แหน่งงานอื่น ๆ ในส่วนราชการ โดยการให้คะแนนแต่ละตำ�แหน่ง ตามองค์ประกอบใน
Position Matrix 2 มิติ คือ 1. มิติด้านผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ส่วนราชการ (Impact) และ 2. มิติด้าน
ความซับซ้อนของงาน (Complexity)

มิติที่ 1 ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ส่วนราชการ (Impact)
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของตำ�แหน่งงานนั้นมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์โดยรวมของส่วนราชการมากน้อย
เพียงใด โดยสามารถประเมินตามคำ�แนะนำ�ในตารางด้านล่างนี้

ตารางประเมินมิติด้านผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ส่วนราชการ (Impact)
คำ�แนะนำ�
1. ให้นำ�ตำ�แหน่งที่ท่านจะนำ�มาพิจารณาจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพใส่ในหัวตารางดังตัวอย่าง เช่น
ผอ. ก. - ผอ. ป.
2. พิจารณาให้คะแนนแต่ละตำ�แหน่งระหว่าง 1-10 ตามประเด็นคำ�ถามทั้ง 6 ข้อ โดย 1 หมายถึง
น้อยที่สุด และ 10 หมายถึง มากที่สุด
3. รวมคะแนนทั้งหมดของแต่ละตำ�แหน่ง และหาคะแนนเฉลี่ยโดยการหารด้วย 6 (จำ�นวนข้อที่ประเมิน)
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ตำ�แหน่ง ผอ.ก. ผอ.ข. ผอ.ค. ผอ.ง. ผอ.จ. ผอ.ฉ. ผอ.ช. ผอ.ต. ผอ.ด. ผอ.ท. ผอ.ม. ผอ.ป.
คำ�ถาม
1. เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในระนาบ
เดียวกันแล้ว ตำ�แหน่งนี้
สร้างผลสัมฤทธิ์หลัก
ให้กับส่วนราชการ
มากน้อยเพียงใด
2. เป็นตำ�แหน่งหลักใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ
มากน้อยเพียงใด
3. เป็นตำ�แหน่งที่ต้อง
ยืดหยุ่นกับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อย
เพียงใด เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ของ
ส่วนราชการสูงขึ้น
4. เป็นตำ�แหน่งที่ต้อง
รับผิดชอบต่อประชาชน
ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในวงกว้าง
มากน้อยเพียงใด
5. เป็นตำ�แหน่งที่มี
หน่วยงานสำ�คัญ
อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
มากน้อยเพียงใด
6. หากผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนี้
ทำ�งานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์
จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่วนราชการมากน้อย
เพียงใด
คะแนนรวม
คะแนนรวมเฉลี่ย
(คะแนนรวม / 6)
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มิติที่ 2 ความซับซ้อนของงาน (Complexity)
หมายถึง ขอบเขตของงาน (Job Scope) และอำ�นาจในการตัดสินใจของตำ�แหน่งมีมากน้อยเพียงใด
โดยสามารถประเมินตามคำ�แนะนำ�ในตารางด้านล่างนี้

ตารางประเมินมิติด้านความซับซ้อนของงาน (Complexity)
คำ�แนะนำ� 
1. ให้นำ�ตำ�แหน่งที่ท่านจะนำ�มาพิจารณาจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพใส่ในหัวตารางดังตัวอย่าง เช่น
ผอ. ก - ผอ. ป.
2. พิจารณาให้คะแนนแต่ละตำ�แหน่งระหว่าง 1-10 ตามประเด็นคำ�ถามทั้ง 6 ข้อ โดย 1 หมายถึง
น้อยที่สุด และ 10 หมายถึง มากที่สุด
3. รวมคะแนนทั้งหมดของแต่ละตำ�แหน่ง และหาคะแนนเฉลี่ยโดยการหารด้วย 6 (จำ�นวนข้อที่ประเมิน)
ตำ�แหน่ง

คำ�ถาม
1. เป็นตำ�แหน่งที่ต้องมีการ
ประสานร่วมกับหลาย ๆ
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมากน้อยเพียงใด
2. เป็นตำ�แหน่งที่มีอำ�นาจใน
การตัดสินใจมากน้อยเพียงใด
และการตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญ
จะมีผลกระทบในวงกว้าง
มากน้อยเพียงใด
3. เป็นตำ�แหน่งที่มีอำ�นาจ
ในการกำ�หนดและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์หลักของ
ส่วนราชการมากน้อยเพียงใด
4. ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนี้
ต้องใช้ทักษะในเชิงสหวิชาการ
(Multi-Disciplines)
มากน้อยเพียงใด

ผอ.ก. ผอ.ข. ผอ.ค. ผอ.ง. ผอ.จ. ผอ.ฉ. ผอ.ช. ผอ.ต. ผอ.ด. ผอ.ท. ผอ.ม. ผอ.ป.
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ตำ�แหน่ง

คำ�ถาม
5. เป็นตำ�แหน่งที่ต้องมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับแผนการ
ทำ�งานมากน้อยเพียงใด เมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
6. ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนี้ จำ�เป็น
ต้องสัง่ สมประสบการณ์
หลากหลาย และใช้ระยะเวลา
สั่งสมมากน้อยเพียงใด เพื่อให้
สามารถดำ�รงตำ�แหน่งงานนี้
ได้ดี
คะแนนรวม
คะแนนรวมเฉลี่ย
(คะแนนรวม / 6)
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ผอ.ก. ผอ.ข. ผอ.ค. ผอ.ง. ผอ.จ. ผอ.ฉ. ผอ.ช. ผอ.ต. ผอ.ด. ผอ.ท. ผอ.ม. ผอ.ป.

จากนั้นนำ�คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากทั้ง 2 องค์ประกอบของแต่ละตำ�แหน่งงานมากรอกในตารางสรุปคะแนน
ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

ผอ. สำ�นัก ก

ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ส่วนราชการ (Impact)
9.5

ความซับซ้อนของงาน
(Complexity)
5

ผอ. สำ�นัก ข

9.5

9

ผอ. สำ�นัก ง

8.5

7.5

ผอ. สำ�นัก จ

8

4

ผอ. สำ�นัก ฉ

7

4

ผอ. สำ�นัก ช

6

5.5

ผอ. สำ�นัก ด

5

7

ผอ. สำ�นัก ต

5

3

ผอ. สำ�นัก ท

4

6.5

ผอ. สำ�นัก ม

2.5

7.5

ผอ. สำ�นัก ป

1.5

7

ตำ�แหน่ง
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เพื่อให้เห็นถึงระดับความสำ�คัญที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ให้นำ�คะแนนที่ได้ในแต่ละตำ�แหน่งข้างต้นมา
พล็อตบนกราฟหรือตารางเมตริกซ์ (Matrix) จะปรากฏตำ�แหน่งทุกตำ�แหน่งที่นำ�มาคัดเลือกกระจายอยู่บนตาราง
เมตริกซ์ จากนั้นให้พิจารณาเลือกตำ�แหน่งงานที่มีคะแนนผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ส่วนราชการ (Impact) และ
คะแนนความซับซ้อนของงาน (Complexity) สูง มาเป็นตำ�แหน่งเป้าหมายในการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ก่อนเป็นอันดับแรก และตำ�แหน่งงานอื่น ๆ ถัดไปตามลำ�ดับคะแนน จากแผนภาพตัวอย่างที่แสดงในลำ�ดับถัดไป
นั้นพบว่าควรเลือกตำ�แหน่งที่อยู่ในโซนขวาบนซึ่งได้แก่ ผอ.สำ�นัก ข. ผอ.สำ�นัก ง. และ ผอ.สำ�นัก ค. มาจัดทำ�
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพก่อน

สำ�หรับการพิจารณาตำ�แหน่ง ผอ.สำ�นัก ค. กับ ผอ.สำ�นัก ง. หากจำ�เป็นต้องเลือกตำ�แหน่งเป้าหมาย
ตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึง่ ก่อน จากภาพจะเห็นว่า ผอ.สำ�นัก ค. มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิข์ องส่วนราชการสูงกว่า
ผอ.สำ�นัก ง. แต่ในขณะเดียวกัน ผอ.สำ�นัก ง. มีความซับซ้อนของตำ�แหน่งสูงกว่า ผอ.สำ�นัก ค. ในกรณีนี้
ส่วนราชการอาจนำ�ปัจจัยความเร่งด่วนในการสรรหาผูม้ คี วามเหมาะสมมาดำ�รงตำ�แหน่งหรือปัจจัยอืน่ ๆ มาพิจารณา
เพิ่มเติมได้ เช่น หากตำ�แหน่ง ผอ.สำ�นัก ง. คนปัจจุบันกำ�ลังจะเกษียณอายุราชการในอีก 1-2 ปีข้างหน้า
และยังไม่มีการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะมาทดแทนตำ�แหน่งไว้ ส่วนราชการอาจจะดำ�เนินการจัดทำ�ทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพของ ผอ.สำ�นัก ง. ก่อนก็ได้
อย่างไรก็ตาม หากศึกษาโครงสร้างอายุของผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนในขณะนั้นหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ถัดลงไปแล้ว พบว่ามีปัญหาเฉพาะหน้าของตำ�แหน่งสำ�คัญบางตำ�แหน่งที่อาจหาบุคคลมาดำ�รงตำ�แหน่งได้ยาก
ภายใน 3-5 ปีขา้ งหน้า ก็อาจพิจารณานำ�ตำ�แหน่งนัน้ มาดำ�เนินการเป็นลำ�ดับแรก ๆ ก่อน เช่น ตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการ
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สำ�นักนิติการของส่วนราชการแห่งหนึ่งจําเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนาผู้มีศักยภาพที่จะดำ�รงตําแหน่ง แม้ว่าจะ
ไม่อยูใ่ นโซนทีต่ อ้ งเลือกในลำ�ดับแรก ๆ ตามตารางเมตริกซ์ข า้ งต้น ก็อาจเลือกตำ�แหน่งนัน้ มาพิจารณาเป็นตำ�แหน่ง
เป้าหมายได้ตามสภาพข้อเท็จจริง ทั้งนี้ การกำ�หนดมิติหรือปัจจัยในการประเมินคะแนนตามตารางข้างต้น
อาจเลือกกำ�หนดได้ตามความเหมาะสมของสภาพข้อเท็จจริงของส่วนราชการนั้น ๆ ได้

4.2.3 การวิเคราะห์เพือ่ กำ�หนดตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ (Ladder Position)
(1) การวิเคราะห์ตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ
การวิเคราะห์งานในบทที่ 3 จะมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับการเลือกหรือกำ�หนดงานที่จำ�เป็นในการ
สร้ า งประสบการณ์ สำ � คั ญ ก่ อ นที่ จ ะดำ � รงตำ � แหน่ ง เป้ า หมาย ผู้ วิ เคราะห์ ค วรจะพิ จ ารณาจากลั ก ษณะงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบของตำ�แหน่งเป้าหมาย โดยดูจากแบบบรรยายลักษณะงานของตำ�แหน่ง เพื่อจะได้
ทราบว่าผูท้ จ่ี ะมาดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมายนี้ จำ�เป็นต้องสัง่ สมประสบการณ์หน้างานในตำ�แหน่งใด สังกัดหน่วยงานใด
มาก่อนบ้าง นอกจากนี้ควรพิจารณาโครงสร้างตำ�แหน่ง สายการบังคับบัญชา รวมทั้งศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หรือ
เอกสารการจัดส่วนราชการหรือผังโครงสร้างองค์กร เพื่อประกอบการพิจารณาว่าควรจะดำ�รงตำ�แหน่งต่าง ๆ
ตามลำ�ดับก่อนหลังอย่างไร และต้องอยูใ่ นแต่ละตำ�แหน่งเป็นระยะเวลาเท่าไร จึงจะเพียงพอทีจ่ ะสัง่ สมประสบการณ์
หรือสร้างผลงานสำ�คัญในตำ�แหน่งนั้นๆ
แหล่งข้อมูลที่สำ�คัญอีกแหล่งหนึ่งที่ผู้วิเคราะห์ฯ สามารถหาข้อมูลได้ คือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมายปัจจุบัน และในอดีต หรือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายในส่วนราชการ โดยไม่ควรคำ�นึงถึงตัวบุคคลในปัจจุบันมากเกินไป และโปรดระวังการใช้วิจารณญาณ
ส่วนบุคคล สิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งที่จะไม่ทำ�ให้หลงทางคือ ไม่ควรคิดว่าทุกคนควรมีโอกาสเท่ากัน แต่ให้พิจารณา
เหตุผลความจำ�เป็นจริง ๆ และพึงระลึกอยูเ่ สมอว่าคำ�ถามทีถ่ กู ต้องทีต่ อ้ งการหาคำ�ตอบคือ “การทีผ่ ดู้ �ำ รงตำ�แหน่ง
เป้าหมายจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำ�เป็นต้องผ่านการสั่งสมประสบการณ์
และเรียนรู้งานใด ที่ใด เป็นระยะเวลาเท่าใด” มิใช่การตอบคำ�ถามที่ว่า “ใครสามารถได้รับการแต่งตั้งให้
ดำ�รงตำ�แหน่งนั้นได้บ้าง” เนื่องจากคำ�ตอบของคำ�ถามหลังนั้นสามารถดูได้จากคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่ง
ตามมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งได้อยู่แล้ว

(2) ลักษณะของตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ (Ladder Position)
1) เป็นตำ�แหน่งที่สามารถสร้างประสบการณ์ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่งเป้าหมาย หรือตำ�แหน่งงาน
ในเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพลำ�ดับต่อไป
2) เป็นตำ�แหน่งที่มีงานในหน้าที่รับผิดชอบที่มีความท้าทายสูง หรือสร้างโอกาสให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ดังกล่าวสามารถเรียนรู้ได้มาก
3) เป็นตำ�แหน่งที่อยู่ในหน่วยงานหลักของส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีความสำ�คัญเป็นพิเศษ
4) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายในหรือภายนอกสำ�นัก/กองของตำ�แหน่งเป้าหมายก็ได้ เพื่อสั่งสม
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

40

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

4.2.4 การเขียนแผนผังทางก้าวหน้าฯ (Career Chart)
1) สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
หมายถึง ตำ�แหน่งเป้าหมาย (Critical Position)
โปรดระบุชื่อตำ�แหน่งและหน่วยงาน
หมายถึง ตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ (Ladder Position)
โปรดระบุชื่อตำ�แหน่ง หน่วยงาน และระยะเวลาขั้นตํ่า
ในการดำ�รงตำ�แหน่ง

หมายถึง กำ�หนดทิศทางและลำ�ดับก่อนหลัง
ของการดำ�รงตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

หมายถึง จะกำ�หนดตำ�แหน่งใดก่อนก็ได้
แต่ต้องผ่านงานทั้ง 2 ตำ�แหน่ง
หมายถึง ไม่จำ�เป็นต้องผ่านงานทั้ง 2 ตำ�แหน่ง
จะดำ�รงตำ�แหน่งใด ตำ�แหน่งหนึ่งก็ได้

เมือ่ พิจารณาแล้วเห็นว่าตำ�แหน่งเป้าหมายควรสัง่ สมประสบการณ์และผลงานในตำ�แหน่งใด หน่วยงานใด
เป็นระยะเวลาเท่าใด ให้วาดแผนผังทางก้าวหน้าฯ (Career Chart) โดยให้แบ่งพื้นที่วางกล่องตำ�แหน่งต่าง ๆ
เป็นสองโซน คือ 1) โซนขวาเป็นโซนของหน่วยงานทีต่ �ำ แหน่งเป้าหมายสังกัด และ 2) โซนซ้ายเป็นโซนของสำ�นัก/
กองอื่นที่ต้องออกไปสั่งสมประสบการณ์ และให้เรียงตำ�แหน่งเป้าหมายไว้ด้านบนสุดของแผนภาพ ไล่เรียงลงมา
ถึงตำ�แหน่งเริ่มต้น และให้รวมระยะเวลาสั่งสมประสบการณ์ตามทางก้าวหน้าในสายอาชีพทั้งหมด ดังตัวอย่าง
ในแผนภาพที่แสดงต่อไปนี้
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2) ตัวอย่าง แผนผังทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart)
ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำ�แหน่งเป้าหมาย ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก/กอง อืนๆ

สํานักบริหารการคลังท้องถิ น
ผูอ้ ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิน
สํานักบริหารการคลังท้องถิน
รวมระยะเวลา 10 ปี
ใน Ladder ที 7 และ 8 ดํารงตําแหน่งใดก่อนก็ได้

Ladder ที 7
ผอ.ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุ นและพัฒนาระบบ
งบประมาณ /ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุ นและ
พัฒนาระบบงบประมาณ (2 ปี )

Ladder ที 8
ผอ.ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
/ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
(2 ปี )

ใน Ladder ที 3  6 ดํารงตําแหน่งใดก่อนก็ได้

ใน Ladder ที 1 และ 2 ดํารงตําแหน่งใดก่อนก็ได้

Ladder ที 1
หน.กลุ่มจัดทํางบประมาณ
ส่วนแผนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
/สํานักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารงานท้องถิน
(1 ปี )

Ladder ที 2
หน.กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิน
/สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
จังหวัด
(1 ปี )

ตําแหน่ งเป้ าหมาย .. ระบุ
 ชือ ตําแหน่ ง
 หน่ วยงานสังกัด

Ladder ที 3
หน.กลุ่มนโยบาย
และโครงสร้าง
รายได้
/ส่วนนโยบายการ
คลังและพัฒนา
รายได้
(1 ปี )

ตําแหน่ งในเส้นทางก้าวหน้ าฯ .. ระบุ
 ชือ ตําแหน่ ง
 หน่ วยงานสังกัด
 ระยะเวลาในการถือครองตําแหน่ ง

Ladder ที 4
หน.กลุ่มพัฒนา
ระบบงบประมาณ
และพัสดุทอ้ งถิน
/ส่วนการจัดสรร
เงินอุดหนุนและ
พัฒนาระบบ
งบประมาณ
(1 ปี )

ดํารงตําแหน่ ง
ตามทิศทางลูกศร

Ladder ที 6
หน.ฝฝา่ ยทะเบียน
และตรวจสอบการ
จ่ายบําเหน็จ
บํานาญ
/ส่วนบําเหน็จ
บํานาญและ
สวัสดิการ
(1 ปี )

Ladder ที 5
หน.กลุ่มพัฒนา
ระบบบัญชีทอ้ งถิน
/ส่วนพัฒนาระบบ
บัญชีทอ้ งถิน
(1 ปี )

ดํารงตําแหน่ งใด
ก่อนก็ได้

หรือ

ดํารงตําแหน่ งใด
ตําแหน่ งหนึง
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การวิเคราะห์
(1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดส่วนราชการ ดังนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(1) สำ�นักงานเลขานุการกรม
(2) กองการเจ้าหน้าที่
(3) กองคลัง
(4) กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
(5) กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
(6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
(7) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(8) สำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น
(9) สำ�นักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(10) สำ�นักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 75 จังหวัด
(2) การจัดกลุ่มงาน (Job Family) พิจารณาภารกิจในแต่ละหน่วยงานในกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว สามารถจัดกลุ่มงานในภารกิจหลักเป็น 5 กลุ่มงาน คือ
กลุ่มงานพัฒนาและบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สำ�นักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
● กลุ่มงานพัฒนาและบริหารการคลัง และการตรวจสอบระบบบริหารการเงินบัญชีท้องถิ่น ได้แก่
สำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น และกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
● กลุม
่ พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่ ได้แก่ สำ�นักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่
● กลุ่มงานให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และส่งเสริมในพื้นที่ ได้แก่ สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 75 จังหวัด
● กลุ่มงานด้านกฎหมายและระเบียบ ได้แก่ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
●

(3) ตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริการการคลังท้องถิน่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการวางแผน/อำ�นวยการ
สั่งราชการ กำ�กับ แนะนำ� ตรวจสอบ ตัดสินใจ แก้ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและพัสดุ
ระบบบัญชี การจัดเก็บรายได้ การประกอบกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่น การจัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนให้แก่
ท้องถิ่น เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง โดยมี
การจัดส่วนราชการดังแผนภาพต่อไปนี้
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สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
ฝายบริหารงาน
ทั่วไป

สวนจัดสรรเงินอุดหนุน
และพัฒนาระบบงบประมาณ

สวนนโยบายการคลัง
และพัฒนารายได

สวนพัฒนาระบบบัญชี
ทองถิ่น

สวนบําเหน็จบํานาญ
และสวัสดิการ

กลุม พัฒนาระบบ
งบประมาณ
และพัสดุทองถิน่

กลุม นโยบายการคลัง
และโครงสรางรายได

กลุม พัฒนาระบบบัญชี

ฝายอํานวยการ

ฝายจัดสรรเงินอุดหนุน

กลุม พัฒนารายได

ฝายสงเสริมกิจการ
กองทุน

ฝายตรวจสอบ
บําเหน็จบํานาญ

ฝายเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล

ฝายการเงิน การบัญชี
และรายได

ฝายจัดสรรงบประมาณ
การศึกษา
ฝายกองเงินทุนสะสมของ อบจ.

ฝายกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ
งานฌาปนกิจสงเคราะห

จากแผนภาพ Career Chart คณะทำ�งานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์ลักษณะงาน
ในแบบบรรยายลักษณะงานของตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการการคลังท้องถิ่น เห็นว่า ประสบการณ์
การทำ�งานในกลุ่มงานพัฒนาและบริหารการคลังฯ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และ
กลุ่มงานให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ฯ ในพื้นที่ (สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 75 จังหวัด) จะช่วย
สนับสนุนและเกื้อกูลกันในการสั่งสมประสบการณ์ไปดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมาย (ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น) ได้ดี
ดังนั้น เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น ควรมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา การบริหารจัดการ ระบบงานและโครงสร้างการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องเคยรับผิดชอบงานในพื้นที่ในการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
จัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิน่ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพือ่ จะได้มคี วามเข้าใจ
งานของท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ และสามารถนำ�ประสบการณ์นั้นมาวางแผน กำ�กับ ติดตาม แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบงบประมาณ บัญชี พัสดุ และการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น จึงควรกำ�หนดตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ฯ
ตามลำ�ดับดังนี้
ตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) ลำ�ดับที่ 1 และ 2 จะเห็นว่าในลำ�ดับเริ่มต้นของ
เส้นทางก้าวหน้าสู่ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักนี้ควรผ่านงานจากสำ�นักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
มาก่อน จึงกำ�หนดให้ข้าราชการที่จะเข้าสู่ตำ�แหน่งดังกล่าวต้องเคยปฏิบัติงานและมีประสบการณ์ในฐานะ
หัวหน้ากลุ่มจัดทำ�งบประมาณ ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำ�นักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
●
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ท้องถิน่ อย่างน้อย 1 ปี และหัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิน่ สำ�นักส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
อย่างน้อย 1 ปี ตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ่งก่อนก็ได้ เพื่อให้เรียนรู้งานเกี่ยวกับการจัดทำ�งบประมาณ และการจัด
ทำ�แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มงานนอกสำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น และเห็นว่าควรต้องรู้งานทั้ง 4 ด้าน
ของสำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น
ตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) ลำ�ดับที่ 3, 4, 5 และ 6 เห็นว่าควรต้องรู้งาน
ทั้ง 4 ด้านของสำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น ก่อนขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการส่วนฯ (ลำ�ดับ ที่ 7 และ 8)
คือ ต้องปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มนโยบายและโครงสร้างรายได้ ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณและพัสดุท้องถิ่น ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบ
การจ่ายบำ�เหน็จบำ�นาญ ส่วนบำ�เหน็จบำ�นาญและสวัสดิการ อย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้เรียนรู้งานทุกหน้างาน
ในสำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น (กลุ่มใดก่อนก็ได้)
●

ตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) ลำ�ดับที่ 7 และ 8 เห็นว่า ก่อนขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักฯ ควรต้องผ่านการดำ�รงตำ�แหน่งลำ�ดับที่ 7 และ 8 ในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการส่วนการจัดสรร
เงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ และตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนาการคลังและพัฒนารายได้ อย่างน้อย 2 ปี
ตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ่งก่อนก็ได้ รวมระยะเวลา 10 ปี ก่อนเข้าสู่ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น
●

จะเห็นว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งสร้างประสบการณ์และความชำ�นาญทั่วไป (Generalist)
ให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น โดยกำ�หนดให้มีการออกไปสั่งสมประสบการณ์/
เรียนรู้ในสำ�นัก/กองอื่น ๆ ในช่วงต้นของ Career Path แล้วจึงกลับมาสร้างประสบการณ์/ผลงานที่หน่วยงาน
ตนเองเมือ่ ตอนกลางและปลายของ Career Path ซึง่ จะทำ�ให้ผมู้ ศี กั ยภาพมีมมุ มองกว้างและพร้อมจะเป็นผูบ้ ริหาร
มากกว่าผู้เชี่ยวชาญ

บทที่

การจัดทำ�แบบสั่งสมประสบการณ์
และผลงาน (Job Profile)

5

แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Job Proffiile) เป็นเอกสารซึ่งแสดงรายละเอียดว่า “ตำ�แหน่ง
เป้าหมาย” หรือ “ตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ” มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักอะไร และจะต้อง
ผลิตผลงานอะไร โดยสามารถตรวจสอบวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า ผูน้ นั้ เป็นผูม้ ผี ลงานตามทีก่ �ำ หนด รวมทัง้
ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์การทำ�งานในบทบาทหน้าทีข่ องตำ�แหน่งนัน้ แล้ว หรือมีความพร้อมทีจ่ ะก้าวไปสู่
ตำ�แหน่งต่อไปได้ นอกจากนี้ แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน ยังเป็นเครื่องมือสำ�หรับการบริหารจัดการ
เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ตามเนื้อหาในบทที่ 4 ด้วย
แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานที่ต้องจัดทำ�มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบสั่งสมประสบการณ์
และผลงานของตำ�แหน่งเป้าหมาย (Critical Position) และแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่ง
ในเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Ladder Position) โดยทั้ง 2 แบบ ประกอบด้วยสาระดังนี้ (แบบฟอร์ม
ปรากฏในภาคผนวก)
แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
ของตำ�แหน่งเป้าหมาย

แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
ของตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ

1. ชื่อตำ�แหน่งเป้าหมาย/หน่วยงานที่สังกัด
2. แผนผังทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Chart)
3. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
4. ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs)
5. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Performance Indicators: KPIs)
6. ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)
และสมรรถนะ (Competency)
7. เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ตำ�แหน่งเป้าหมาย

1.ชื่อตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า/
หน่วยงานที่สังกัด
2. ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งในแผนผัง
ทางก้าวหน้าตาม Career Chart
3. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
4. ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
5. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Performance Indicators : KPIs)
6. ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
สมรรถนะ (Competency)
7. เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
เพื่อก้าวไปสู่ตำ�แหน่งงานลำ�ดับต่อไป
(Performance Measures)
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หากพิจารณาสาระในแบบสัง่ สมประสบการณ์ทง้ั 2 แบบแล้ว จะเห็นว่ามีสาระทีค่ ล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่
แต่จะมีจดุ แตกต่างกันอยู่ 2-3 จุด คือ แบบสัง่ สมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งเป้าหมายจะมีแผนผังทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) และเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ตำ�แหน่งเป้าหมาย ในขณะที่แบบสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ ไม่มีแผนผังทางก้าวหน้าในสายอาชีพ แต่จะมีการระบุ
ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งแต่ละตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ ตาม Career Chart เท่านัน้ ส่วนเกณฑ์ทา้ ยแบบ
สั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ นั้น จะเป็นเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผล
งานเพือ่ ก้าวไปสูต่ �ำ แหน่งงานลำ�ดับต่อไป (Performance Measures) มิใช่เกณฑ์การพิจารณาเข้าสูต่ �ำ แหน่ง โดย
แต่ละแบบมีแนวทางในการจัดทำ�ดังต่อไปนี้

5.1 แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
ของตำ�แหน่งเป้าหมาย
แบบฟอร์ม (Template) และสาระสำ�คัญในแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งเป้าหมาย
ที่ต้องจัดทำ� มีดังนี้

(1) ชื่อตำ�แหน่งเป้าหมาย และหน่วยงานที่สังกัด
ระบุชื่อตำ�แหน่งเป้าหมาย เช่น ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง
● ระบุหน่วยงานที่ตำ�แหน่งเป้าหมายนั้นสังกัดอยู่ เช่น สำ�นักบริหารกลาง
●

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

47

(2) แผนผังทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart)
นำ�แผนผังเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ทีอ่ อกแบบตามแนวทางในบทที่ 4 มาใส่ไว้
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ชื่อหน่วยงาน
ที่ตำแหน่งเป้าหมายสังกัด

สำนัก/กอง อื่นๆ

ชื่อตำแหน่งเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานที่สังกัด
รวมระยะเวลา ___ ปี ___ เดือน
Ladder ที่ 4
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 3
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

ตำแหน่งเป้าหมาย … ระบุ
- ชื่อตำแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด

Ladder ที่ 5
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 2
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 2
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 2
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 1
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 1
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 1
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ … ระบุ
- ชื่อตำแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง

ดำรงตำแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ดำรงตำแหน่งใด
ก่อนก็ได้

หรือ

ดำรงตำแหน่งใด
ตำแหน่งหนึ่ง

- 17
! -

(3) หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ซึง่ ประกอบด้วยหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักหรือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
(Job Summary) และหน้าที่หลักตามด้านต่างๆ ของงานหรือหน้างานของตำ�แหน่ง ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก สามารถวิเคราะห์ได้จากหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐาน
กำ�หนดตำ�แหน่ง ซึง่ ต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตำ�แหน่งงานนัน้ เนือ่ งจากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบใน
มาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งจะระบุหน้างานแบบกว้างๆ เท่านัน้ โครงสร้างการเขียนหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก มีดงั นี้
●

“ปฏิบัติงานในฐานะ.......................................................................................โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับ.....
..................................................................................เพื่อ...............................................................................
..........................................................................................” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบริหารกลางในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน
อำ�นวยการ สัง่ ราชการ มอบหมาย กำ�กับ แนะนำ� ตรวจสอบประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปญ
ั หางาน
ในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและคุณภาพทีส่ งู มากเป็นพิเศษในงานบริหารทัว่ ไป งานตรวจและประสานราชการ
งานคลัง งานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ งานห้องสมุด งานศูนย์บริการประชาชน งานยานพาหนะ
สถานทีแ่ ละสือ่ สาร เพือ่ ให้การดำ�เนินงานของสำ�นักบริหารกลางมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสำ�เร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และสนับสนุนภารกิจของกรมอย่างมีประสทธิภาพ
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●

ดังนี้

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักตามด้านต่าง ๆ ซึง่ แต่ละประเภทตำ�แหน่งมีการกำ�หนดหน้างานทีแ่ ตกต่างกัน

หลักการเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ควรเขียนให้เป็นประโยคที่แสดงถึงสิ่งที่ตำ�แหน่งงานต้อง
สร้างคุณค่าให้กบั องค์กร โดยจะต้องเป็นประโยคทีก่ ระชับและครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของตำ�แหน่งงาน
โดยรวม โดยทัว่ ไปแล้วการเขียนวัตถุประสงค์ของงานจะอยูใ่ นรูปประโยคเพียงประโยคเดียวทีส่ รุปและรวมเนือ้ หา
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ทั้งหมดสามส่วนเข้าด้วยกัน นั่นคือ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งงานดังกล่าวมีหน้าที่ทำ�อะไรโดยสรุป หน้าที่นั้นมีความ
ยากง่ายและเผชิญปัญหามากน้อยเพียงใด และเหตุใดผู้ดำ�รงตำ�แหน่งงานต้องปฏิบัติงานนี้ หรืออีกนัยหนึ่ง
หน้าที่ดังกล่าวส่งผลกระทบอะไร หรือให้ผลสำ�เร็จอะไรกับหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติ
โดยรวม โดยใช้แนวทางการเขียนดังนี้

อย่างไรก็ตาม การเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบหลักอาจพิจารณาให้ตรงกับแบบบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) ที่ส่วนราชการได้จัดทำ�ไว้ ซึ่งจะทำ�ให้สะดวกและสอดคล้องกัน

(4) ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
ระบุ “เจตนา” หรือ “ผลลัพธ์สดุ ท้าย (Outcome)” ทอี่ งค์กรต้องการจากผูป้ ฏิบตั งิ านในตำ�แหน่งเป้าหมาย
มักจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากผลผลิตที่ผู้ปฏิบัติงานในตำ�แหน่งงานนั้น ๆ สร้างขึ้นและมีมูลค่าหรือคุณค่าต่อองค์กร
โดยใช้คำ�ถามต่อไปนี้เป็นแนวทาง
 ตำ�แหน่งนี้ทำ�ภารกิจหลักไปเพื่ออะไร?
 ตำ�แหน่งนี้ทำ�ให้เกิดผลอะไรต่อส่วนราชการ / ประชาชน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย?
 ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการของการทำ�งานนั้น ๆ คึืออะไร?
ในการกำ � หนดผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ก ควรวิ เคราะห์ ภ ารกิ จ หลั ก ทั้ ง หมดก่ อ น แล้ ว จึ ง พิ จ ารณากำ � หนด
ผลสัมฤทธิห์ ลัก เนือ่ งจากในความเป็นจริง การปฏิบตั ภิ ารกิจ 2-3 ภารกิจ อาจเกิดผลสัมฤทธิห์ ลักเพียงตัวเดียว
จึงไม่จำ�เป็นต้องกำ�หนดผลสัมฤทธิ์หลักสำ�หรับทุกภารกิจของตำ�แหน่งงาน
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ลักษณะของ KRAs ที่ดี
✓ ใช้คำ�นาม เพื่อแสดงถึงผลที่ต้องการ
✓ เป็นนามธรรม แต่มีคุณค่าต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
✓ อยู่ในหน้าที่ของแต่ละตำ�แหน่ง
✓ มีจำ�นวนประมาณ 5-10 ผลสัมฤทธิ์หลัก สำ�หรับแต่ละตำ�แหน่งงาน ดีที่สุดควรมีไม่เกิน 5 ตัว

(เฉพาะผลงานสำ�คัญเท่านั้น)

(5) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)
ระบุหน่วยวัดความสำ�เร็จของการปฏิบัติงานที่กำ�หนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดความสำ�เร็จตามผลสัมฤทธิ์หลัก
เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเราจะพิจารณาความสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวจาก
หน่วยวัดความสำ�เร็จใด (ควรมีตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 ตัวในแต่ละผลสัมฤทธิ์หลัก) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก 
(KPIs) ที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน เช่น จำ�นวน ร้อยละ เป็นต้น
หน่วยงานมีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว หรือเก็บตัวเลขได้งา่ ย ไม่ตอ้ งลงทุนจ้างทำ�วิจยั เพือ่ เก็บข้อมูลโดยไม่จ�ำ เป็น
ข้อมูลที่มีอยู่น่าเชื่อถือสำ�หรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
วัดความสำ�เร็จตรงผลสัมฤทธิ์หลักที่ต้องการ
เข้าใจได้ง่าย และเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย
สามารถแยกแยะผู้ปฏิบัติงานผลงานดีออกจากผู้ปฏิบัติงานในระดับธรรมดาได้

ตัวอย่างคำ�ถามเพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์หาตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก (KPIs)







51

จะรู้ได้อย่างไรว่า KRA นั้น ๆ สำ�เร็จหรือไม่ พิจารณาจากอะไร
ถ้า KRA นั้นล้มเหลว จะพิจารณาได้จากเกณฑ์อะไร
เรามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะสื่อถึงความสำ�เร็จของเรื่องนั้น ๆ
เราจะวัดความสำ�เร็จในการดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าวจากอะไร
หน่วยวัดความสำ�เร็จใดทีแ่ ยกแยะได้ดที ส่ี ดุ ว่า ใครบรรลุเป้าหมายตาม KRA ของตำ�แหน่งดังกล่าว
ตัวชี้วัดใดสามารถหาข้อมูลได้น่าเชื่อถือที่สุด
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(6) ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ระบุความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะรวมทั้งระดับที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงานในตำ�แหน่งนั้น
โดยระบุให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางทีก่ �ำ หนดไว้ในหนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่
29 กันยายน 2552 และหนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้
●

ความรู้ความสามารถ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) ความรู้ ค วามสามารถที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารสหกรณ์ เป็นต้น
2) ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 เป็นต้น

ทักษะ (Skills) ระบุทกั ษะทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่ง ซึง่ ทักษะที่ ก.พ. กำ�หนด ประกอบด้วย
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคำ�นวณ และการจัดการข้อมูล นอกจากนี้ ส่วนราชการอาจ
กำ�หนดจำ�นวนทักษะเพิ่มขึ้นตามลักษณะงานได้ตามความเหมาะสม
●

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
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สมรรถนะ (Competency) ระบุชื่อสมรรถนะ และระดับสมรรถนะที่คาดหวังสำ�หรับตำ�แหน่ง ซึ่ง
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ที่ส่วนราชการ
ได้กำ�หนดขึ้น ดังนี้
●

1) สมรรถนะหลัก มี 5 ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำ�งานเป็นทีม
2) สมรรถนะทางการบริหาร มี 6 ด้าน ได้แก่ สภาวะผูน้ �ำ วิสยั ทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพ
เพื่อนำ�การปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน
3) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส่วนราชการสามารถกำ�หนดให้เหมาะสมกับแต่ละตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่งละอย่างน้อย 3 ด้าน เช่น การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่ การสัง่ การ
ตามอำ�นาจหน้าที่ การสืบเสาะหาข้อมูล ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน เป็นต้น

(7) เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ตำ�แหน่งเป้าหมาย
ระบุเกณฑ์เบือ้ งต้นทีจ่ ะใช้ในการพิจารณาบุคคลเข้าสูต่ �ำ แหน่งเป้าหมาย ซึง่ เกณฑ์ทกี่ �ำ หนดจะต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่ง รวมทั้งคำ�นึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งบุคคลที่ ก.พ. กำ�หนดไว้ด้วย
เช่น กรณีตำ�แหน่งเป้าหมายเป็นตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ ควรกำ�หนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องมี
ประสบการณ์ในการทำ�งานที่หลากหลายด้วย เพื่อเป็นการเตรียมคุณสมบัติของผู้ที่จะสืบทอดตำ�แหน่งต่อไป
นอกจากนี้ หากมีการวิเคราะห์พบว่าต้องผ่านการอบรมและพัฒนาเรื่องใด หรือส่วนราชการมีธรรมเนียมปฏิบัติ
ภายในเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมายอย่างไร ก็สามารถนำ�มากำ�หนดไว้
เป็นเกณฑ์ในส่วนนี้ได้
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ตัวอย่าง
1. ดำ�รงตำ�แหน่ง……………………มาแล้วไม่น้อยกว่า……ปี
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน
3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำ�นวยการ…………หรือ
3.2 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะทำ�งาน ที่เป็นภารกิจหลักของกรม หรือ
3.3 ปฏิบัติราชการแทนตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นัก หรือ
3.4 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย / กลุ่มงาน
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ารับการคัดเลือก
มีผลการประเมินในระดับดีเด่นอย่างน้อย 1 ครั้ง
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า
6. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่างถูกดำ�เนินการทางวินัย

5.2 แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
ของตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ
การวิเคราะห์และกรอกข้อมูลในแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ฯ
(Ladder Position) สามารถใช้แนวทางเดียวกับการกรอกแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่ง
เป้าหมาย แตกต่างกันที่แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาข้าราชการให้รับผิดชอบในหน้าที่และผลิตผลงานเมื่อขณะยังครองตำ�แหน่งนั้น ๆ
รายละเอียดหัวข้อในแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ฯ มีดังนี้

หมายเหตุ หัวข้อในกรอบสีแดง คือ หัวข้อที่แตกต่างไปจากแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งเป้าหมาย
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(1) ระยะเวลาขั้นตํ่าในการครองตำ�แหน่ง
ระบุระยะเวลาในการดำ�รงตำ�แหน่งนั้น ๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งระยะเวลา
ทีก่ �ำ หนดจะต้องเหมาะสมและเพียงพอสำ�หรับให้ผมู้ ศี กั ยภาพสัง่ สมประสบการณ์และสร้างผลงานในแต่ละตำ�แหน่ง
เพือ่ ก้าวหน้าไปตามทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนัน้ ผูอ้ อกแบบทางก้าวหน้า ฯ จึงควรกำ�หนดเจตนาให้ชดั เจนก่อน
ว่าจะให้เข้าไปปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่งงานนัน้ เพือ่ อะไร แล้วจึงกำ�หนดระยะเวลาทีเ่ พียงพอกับการเรียนรูง้ านในตำ�แหน่ง
นั้น ๆ หรือระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิสูจน์ตนเองตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance
Measures) ของตำ�แหน่งงานดังกล่าว โดยอาจแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
1) ในกรณีทมี่ เี จตนาให้ครองตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ เพือ่ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ (Learning
Purpose) ควรกำ�หนดระยะเวลาในการถือครองตำ�แหน่งดังกล่าว ไม่เกิน 1 ปี
2) ในกรณีทมี่ เี จตนาให้ครองตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ฯ เพือ่ สร้างหรือพิสจู น์ผลงาน (Performance
Purpose) ควรกำ�หนดระยะเวลาในการถือครองตำ�แหน่งดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการครองตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ ที่ระบุไว้ เป็นเพียงระยะเวลาขั้นตํ่า หาก
ผู้ถือครองตำ�แหน่งไม่สามารถบรรลุ “เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวไปสู่ตำ�แหน่งงานลำ�ดับ
ต่อไป” (Performance Measures) ได้ภายในระยะเวลาขั้นตํ่าที่กำ�หนด จะต้องปฏิบัติงานในตำ�แหน่งนั้นต่อไป

(2) เกณฑ์พจิ ารณาประสบการณ์และผลงานเพือ่ ก้าวไปสูต่ �ำ แหน่งลำ�ดับต่อไป 
(Performance Measures)
ระบุเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวไปสู่ตำ�แหน่งงานลำ�ดับต่อไป (Performance
Measures) ซึ่งเป็นเสมือนประตูกั้น (Exit Door) เพื่อพิสูจน์ว่าผู้มีศักยภาพได้เติมเต็มประสบการณ์ (Fulfiffiilled
Experience) และมีผลงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรมครบถ้วนตามเจตนาของการเข้าดำ�รงตำ�แหน่งงานดังกล่าวแล้ว
การเริม่ พิจารณาตามเกณฑ์นี้ จะกระทำ�เมือ่ ผูม้ ศี กั ยภาพเข้าดำ�รงตำ�แหน่งงานหนึง่ ครบตามระยะเวลาขัน้ ตํา่ ทีก่ �ำ หนด
ไว้สำ�หรับตำ�แหน่งนั้นแล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเกณฑ์พจิ ารณาประสบการณ์และผลงานเพือ่ ก้าวไปสูต่ �ำ แหน่งลำ�ดับต่อไป
ตัวอย่าง
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงาน (KRAs) ตามที่กำ�หนด
2. มีผลงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำ�หนด
3. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในช่วง 2 ปีย้อนหลัง
มีผลการประเมินในระดับดีเด่นอย่างน้อย 1 ครั้ง
4. ผ่านประสบการณ์การจัดโครงการที่เกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
5. ผ่านประสบการณ์ด้านการจัดการข้อร้องเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง
6. ผ่านประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านสิทธิประโยชน์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
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การกำ�หนด Performance Measures จะต้องกำ�หนดให้มคี วามชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบตั ิ
ได้กับทุกคนที่เป็นผู้มีศักยภาพที่จะมาทดแทนตำ�แหน่งอย่างเสมอภาค ไม่มีอคติส่วนบุคคล (ใช้ความคิดหรือ
ความรู้สึกตัดสิน) ดังนั้น จึงควรนำ�ผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่กำ�หนดใน Job
Profile สำ�หรับแต่ละตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ มากำ�หนดเป็น Performance Measures ด้วย
การกำ�หนด Performance Measures ควรกำ�หนดให้มีระดับความท้าทายที่แตกต่างกัน โดยกำ�หนดให้
สอดคล้องกับเจตนาที่ต้องการพัฒนาผู้มีศักยภาพระหว่างดำ�รงตำ�แหน่งงานในเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และ
ผลงานนั้น ซึ่งแนวทางการกำ�หนดเกณฑ์และระดับความท้าทายของเกณฑ์ มีดังนี้

ในท้ายบทนี้ ได้นำ�ตัวอย่างการจัดทำ�แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า สังกัดสำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า กรมเจ้าท่า ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพในปี พ.ศ. 2556 ได้จดั ทำ�ขึน้ มาเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้ศกึ ษาและประยุกต์
ใช้ ดังนี้

ตำ�แหน่งเป้าหมาย

ชื่อตำ�แหน่งเป้าหมาย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า
หน่วยงานสังกัด
สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า
ชื่อส่วนราชการ
กรมเจ้าท่า

ตัวอย่างแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
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- หน่วยงานสังกัด

ตำแหน
งเปาหมาย
.. ระบุ … ระบุ
ตำแหน่
งเป้าหมาย
- ชื่อตำแหนง
- ชื่อตำแหน่ง
- หนวยงานสังกัด

Ladder ที่ 2
หัวหนางานออกแบบติดตั้ง
สวนเครื่องหมายการเดินเรือ
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป

กรมเจาทา

- 17
! -

- ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง

ตามทิศทางลูกศร

ดำรงตำแหน
ง ง
ดำรงตำแหน่
ตามทิศทางลูกศร

Ladder ที่ 1
Ladder ที่ 1
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
วิศวกร ชำนาญการ
ระยะเวลา
งานออกแบบติดตั้ง
ระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป

Ladder ที่ 1
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

ตำแหน
งในเสงนในเส้
ทางกนาวหน
าฯา..วหน้
ระบุาฯ … ระบุ
ตำแหน่
ทางก้
- ชื่อตำแหนง
- ชื่อตำแหน่ง
- หนวยงานสังกัด
- หน่วยงานสังอกัครองตำแหน
ด
- ระยะเวลาในการถื
ง

Ladder ที่ 2
Ladder ที่ 3
หัวหนางานแผนงานพัฒนารองน้ชืำ่อตำแหน่ง
สวนแผนงานพัฒนารองน้ำ หน่วยงาน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป ระยะเวลา

Ladder ที่ 5
ผูอำนวยการศูนยพัฒนาบำรุงรักษาทางน้ำ
ศูนยพัฒนาบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1,4
รวมกันระยะเวลาไมนอยกวา 4 ป

Ladder ที่ 4
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 2
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 3
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 6
ผูเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะดาน
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

ผูอำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

สำนัก/กอง อื่นๆ

ก่อนก็ได้

ดำรงตำแหน
งใดกองนใด
ดำรงตำแหน่
ก็ได

Ladder ที่ 1
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

หรือหรือ ดำรงตำแหน
ดำรงตำแหน่
งใด งใด
ตำแหน่
ตำแหน
งหนึ่ง งหนึ่ง

Ladder
Ladder
ที่ 4 ที่ 2
ชื่อตำแหน่
หัวหนาสวนแผนงานพั
ฒนารอง งน้ำ
วยงาน
สวนแผนงานพัหน่
ฒนาร
องน้ำ
ระยะเวลา
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป

Ladder ที่ 5
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

รวมระยะเวลา ___ ปี ___ เดือน

ชื่อหน่วยงานที่สังกัด

รวมระยะเวลา 15 ปชื่อตำแหน่งเป้าหมาย

ชื่อหน่วยงาน
ที่ตำแหน่งเป้าหมายสังกัด
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ตำ�แหน่งเป้าหมาย (Critical Position) ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า หน่วยงาน สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำ�นวยการ สั่งราชการ มอบหมาย
กำ�กับ แนะนำ� ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพสูงมากเป็นพิเศษในการ
ดำ�เนินการเกี่ยวกับการขุดลอกและรักษาร่องนํ้าทางเดินเรือ และงานเครื่องหมายการเดินเรือในแม่นํ้าและบริเวณชายฝั่ง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านแผนงาน
ด้านบริหารงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการ 1. กำ�หนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการ 1. จัดระบบงานและอัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่ 1. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
ในหน่ ว ยงานที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน
2. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ 2. ม อบหมาย กำ � กั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้อง 2. ติ ด ตาม ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากร
และงบประมาณจำ�นวนมาก
ติดตาม ให้คำ�แนะนำ� ปรับปรุงแก้ไข กับภารกิจ
กิจกรรม
3. ติ ด ตาม เร่ ง รั ด การดำ � เนิ นกิ จ กรรม ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ 2. ตดิ ตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่
ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และความ หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน ในบังคับบัญชา
ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นมาก ให้ เ ป็ น ไปตาม 3. วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ เรื่ อ งที่ มี ข อบเขต 3. ให้ คำ � ปรึ ก ษาแนะนำ � ปรั บ ปรุ ง และ
แผนงาน โครงการ หรื อ แผนการ ผลกระทบในวงกว้ า ง หรื อ มี ค วาม พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและ ซั บ ซ้ อ นของประเด็ น ปั ญ หา ซึ่ ง ต้ อ ง ในบังคับบัญชา
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำ�เนินการ 4. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ
รายงานผลการดำ�เนินงาน
ต่าง ๆ ตามภารกิจทีห่ น่วยงานรับผิดชอบ หรื อ กลยุ ท ธ์ ในการบริ ห ารทรั พ ยากร
4. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานหรื อ บุคคล
องค์ ก รภาครั ฐ เอกชน และบุ ค คล
ที่เกี่ยวข้อง
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ด้านบริหารงาน
5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะทำ�งานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือ เวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงาน
หรื อ องค์ ก รทั้ ง ในประเทศและต่ า ง
ประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก
6. ค วบคุ ม และกำ � กั บ ดู แ ลงานภายใน
สำ � นั ก พั ฒ นาและบำ � รุ ง รั ก ษาทางนํ้ า
ได้ แ ก่ ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป ส่ ว น
แผนงานพั ฒ นาร่ อ งนํ้ า ศู น ย์ พั ฒ นา
และบำ � รุ ง รั ก ษาทางนํ้ า ที่ 1-8 ส่ ว น
เครื่ อ งหมายการเดิ น เรื อ ส่ ว นช่ า งกล
ส่วนเรือขุดลอก
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. การดำ�เนินงานเกี่ยวกับการขุดลอกและบำ�รุงรักษาร่องนํ้าทางเรือเดิน แผนงาน
โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการขุดลอกร่องนํ้า มีความสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ของกรมเจ้าท่า
2. ผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้การควบคุมและกำ�กับดูแล สามารถปฏิบัติราชการตาม
ระบบงานและวิธีปฏิบัติราชการได้ตามคำ�แนะนำ� หรือที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้ใช้ร่องนํ้ามีความพึงพอใจในการดำ�เนินการขุดลอก/บำ�รุงรักษาร่องนํ้า
4. การใช้งบประมาณของสำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า มีความสอดคล้องกับ
นโยบายและพันธกิจของกรมเจ้าท่า รวมทั้งเป็นไปตามกำ�หนดการในการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ด้านแผนงาน

ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ร่องนํ้าที่มีต่อร่องนํ้าที่ดำ�เนินการขุดลอก/บำ�รุงรักษา
ร้อยละของงบประมาณที่สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้าได้รับ ถูกใช้เป็นไปตามระยะ
เวลาที่แผนกำ�หนด

ร้อยละของความผิดพลาดในการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)
ร้อยละของแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิบตั งิ านด้านการขุดลอกร่องนํา้ ทีส่ ามารถ
ดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กรมเจ้าท่าได้กำ�หนดไว้

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
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ความรู้ที่จำ�เป็น
สำ�หรับตำ�แหน่งเป้าหมายนี้
(Knowledge)
ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ได้แก่
1. ก ารจั ด ทำ � นโยบาย แผนยุ ท ธศาสตร์
งบประมาณ และการติ ด ตามการ
ประเมินผล
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. องค์กรและระบบราชการ
4. การบริหารแผนงาน/โครงการ
5.การบริหารงบประมาณ
6. การบริหารจัดการองค์ความรู้
ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายและกฎระเบี ย บ
ราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551

ทักษะที่จำ�เป็น
สำ�หรับตำ�แหน่งเป้าหมายนี้
(Skills)
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคำ�นวณ
4. การจัดการข้อมูล

สมรรถนะที่คาดหวังสำ�หรับตำ�แหน่งเป้าหมายนี้ (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริการที่ดี
4
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
4
จริยธรรม
การทำ�งานเป็นทีม
4
สภาวะผู้นำ�
2
วิสัยทัศน์
2
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
2
ศักยภาพเพื่อนำ�การปรับเปลี่ยน
2
การควบคุมตนเอง
2
การสอนงานและมอบหมายงาน
2
ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ
4
การมองภาพองค์รวม
4
การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
4
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7. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่างถูกดำ�เนินการทางวินัย

6. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า

5. เคยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นัก

4. มีประสบการณ์เป็นผู้มีบทบาทเป็นหัวหน้าโครงการ/งานที่เป็นภารกิจหลักของสำ�นัก

3. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาก่อนรับการคัดเลือก มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 รอบการประเมิน

2. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำ�หรับตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ ตามที่กำ�หนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ปฏิบัติราชการมาไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ หรือ 3 ลักษณะงาน หรือ 3 หน่วยงาน)

1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่ง

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำ�แหน่งเป้าหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านปฏิบัติการ
ด้านวางแผน
ด้านประสานงาน
ด้านบริการ
1. ต รวจสอบ กลั่ นกรอง แบบขุ ด ลอก 1. ว างแผนหรื อ ร่ ว มดำ � เนิ นการวางแผน 1. ประสานการทำ�งานโครงการต่าง ๆ กับ 1. ให้ คำ � ปรึ ก ษาแนะนำ � ชี้ แจงและตอบ
โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน บุ ค คล หน่ ว ยงาน หรื อ องค์ ก รอื่ น ปั ญ หาที่ สำ � คั ญ ทางวิ ศ วกรรมโยธา
ร่องนํ้า รายการคำ�นวณต่าง ๆ
หรืออำ�นวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือ
2. ก�ำ หนดแนวทางการศึกษา วิจยั ทดสอบ โ ค ร ง ก า ร ใ น ร ะ ดั บ ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว
และรับรองวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างและ ส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงาน 2. ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น และคำ � แนะนำ � แก่ ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
แก้ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน ติ ด ตาม หน่วยงานระดับสำ�นักหรือกอง รวมทั้ง เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
บูรณะซ่อมแซม
2. กำ � หนดแนวทางการจั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
3. วางมาตรการการตรวจสอบสัญญาจ้าง ประเมินผล
หรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงาน
และงานก่ อ สร้ า ง รวมถึ ง การแก้ ไ ข
วิศวกรรมโยธา
สัญญาและรูปแบบในกรณีทงี่ านก่อสร้าง
ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบ
4. ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่
สำ�คัญทางวิศวกรรมโยธา และโครงสร้าง
พื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

ตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ 6 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านการวางแผนพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า
ชื่อตำ�แหน่ง ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านการวางแผนพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า
หน่วยงาน สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า
(วิศวกรโยธา)
ระยะเวลาขั้นตํ่าในการครองตำ�แหน่ง
2 ปี

การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)
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5. หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ได้ทราบและเข้าใจข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขุดลอกร่องนํ้า

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาในการขุดลอกร่องนํ้า
3. ผู้ใช้ร่องนํ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการต่าง ๆ
ของสำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้า
4. ร่องนํ้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนด และเรือสามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวก

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ด้านปฏิบัติการ
ด้านวางแผน
5. ว างแนวทางเพื่ อ วางแผน กำ � หนด
กฎ ระเบี ย บ มาตรฐาน มาตรการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมโยธา และ
โครงสร้างพื้นฐาน
6. เป็ น ผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานในการเข้ า
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในระดับชาติ
7. ตรวจสอบ ติดตาม และให้คำ�ปรึกษา
การดำ�เนินงานการขุดลอกร่องนํ้าตาม
แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปี
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs)
1.  ร่องนํ้าที่ได้รับการขุดลอกเป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนด
ด้านบริการ

ร้อยละของปัญหาเกี่ยวกับการขุดลอกร่องนํ้าที่ได้รับการแก้ไข
ร้อยละของโครงการของสำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาทางนํ้าที่สามารถดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้
ร้อยละของรูปแบบทางวิศวกรรมการขุดลอกที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และสามารถนำ�มาใช้ในการขุดลอกจนได้ร่องนํ้าที่มีมาตรฐาน
จำ�นวนหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ขุดลอกร่องนํ้า

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
ร้อยละของร่องนํ้าที่ได้รับการขุดลอกเป็นไปตามแบบที่กำ�หนด

ด้านประสานงาน
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1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคำ�นวณ
4. การจัดการข้อมูล

ทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง
(Skills)

สมรรถนะที่คาดหวังสำ�หรับตำ�แหน่ง (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริการที่ดี
4
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
4
จริยธรรม
การทำ�งานเป็นทีม
4
ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ
4
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
4
ความมั่นใจในตนเอง
4

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวไปสู่ตำ�แหน่งงานลำ�ดับต่อไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงาน (KRAs) ไม่น้อยกว่า 4 ด้าน
2. มีผลงานตามตัวชี้วัด (KPIs) จำ�นวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล
- มีความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในระดับที่ 2 และมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ในระดับที่ 3
- มีทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงาน ในระดับที่ 2
- มีสมรรถนะหลัก ในระดับที่ 4 มีสมรรถนะทางการบริหาร ในระดับที่ 2 และมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในระดับที่ 4
4. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา มีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 รอบการประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่างถูกดำ�เนินการทางวินัย

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ได้แก่
1. วิศวกรรมโยธา แม่นาํ้ และชายฝัง่ ทะเล
2. องค์กรและระบบราชการ
3.่การบริหารแผนงาน/โครงการ
ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายและกฎระเบี ย บ
ราชการ ได้แก่
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่ นดิ น พ.ศ. 2534 พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ความรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง
(Knowledge)
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บทที่

6

การจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan)

6.1 นิยาม
แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) เป็นกระบวนการในการคัดเลือก
และจัดเตรียมข้าราชการ “ผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง (Successor)” มาพัฒนาตามแผนพัฒนาที่
กำ�หนดไว้ การคัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่งเปรียบเสมือนการคัดนักกีฬาเพื่อลงแข่งขันนัด
อุ่นเครื่อง หรือลงแข่งขันในรอบแรก ๆ จนถึงรอบ Semi-Fifinal หรือเป็นการเตรียมตัวบุคคลไว้ก่อน
อย่างน้อย 2-3 ปี เพื่อจัดเตรียมและพัฒนาข้าราชการตามทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ
แผนพั ฒนาข้ า ราชการรายบุ ค ลสำ � หรั บ ผู้ มี ศั กยภาพ แต่ ในการคั ด เลื อกเพื่ อแต่ งตั้ งให้ ดำ �รงตำ �แหน่ งซึ่ ง
เปรียบเสมือนการแข่งขันรอบสุดท้ายนัน้ ส่วนราชการต้องดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ. กำ�หนด

6.2 ลักษณะทั่วไปของแผนสร้างความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan)
แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) มีลักษณะดังนี้
6.2.1 เป็นแผนระดับนโยบายทีเ่ ชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal)
และกลยุทธ์ของส่วนราชการ (Corporate Strategy)
6.2.2 เป็นแผนสำ�หรับตำ�แหน่งประเภทบริหารและประเภทอำ�นวยการ หรือตำ�แหน่งในสายงานหลัก
(Key Positions) ที่ส่งผลต่อการดำ�เนินการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการโดยตรง
6.2.3 เป็นการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพและพัฒนาข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง หมายถึง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High
Performance) และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High Potential)
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6.2.4 เน้นการสรรหาบุคลากรเพือ่ มาทดแทนตำ�แหน่งว่างจากภายในส่วนราชการ (Internal Recruitment)
มากกว่าการสรรหาจากภายนอกส่วนราชการ (External Recruitment)
6.2.5 แตกต่างจากแผนทดแทนตำ�แหน่งว่าง (Replacement Planning) ซึ่งเป็นการวางแผนเพื่อ
สรรหาคนมาทดแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง ณ ขณะนั้น โดยไม่มีการวางแผนและเตรียมการสรรหาคนไว้ล่วงหน้า
โดยแผนทดแทนตำ�แหน่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหน่วยงานต้นสังกัดมีความต้องการหรือมีความจำ�เป็นในการ
สรรหาคนมาดำ�รงตำ�แหน่งที่ว่างลงในช่วงเวลานั้น

6.3 ก ารเชื่อมโยงการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) กับแผนสร้างความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan)

การจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) มีความเกี่ยวข้องและ
ต่อเนื่องจากการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เนื่องจากการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) เป็นการจัดเตรียมเส้นทางหรือถนนเพือ่ สัง่ สมประสบการณ์และผลงานก่อนเข้าสูต่ �ำ แหน่งเป้าหมาย
ส่วนการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) เป็นการดำ�เนินการคัดเลือก 
“ผู้มีศักยภาพที่จะมาทดแทนตำ�แหน่ง (Successor)” และดำ�เนินการพัฒนาเตรียมความพร้อมของบุคคที่ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ตำ�แหน่งเป้าหมายนั้น ๆ
หากจะแยกแยะให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่าง Career Path และ Succession Plan แล้ว Career 
Path เป็นการจัดเตรียมเส้นทางหรือถนนสั่งสมประสบการณ์ไว้ให้เท่านั้น ยังไม่ได้ข้องเกี่ยวกับ “ตัวบุคคล” ที่จะ
คัดเลือกว่าผู้ใดเป็น “ผู้มีศักยภาพที่จะมาทดแทนตำ�แหน่ง” ใน Career Path นั้น อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการ
อาจเริ่มดำ�เนินการคัดเลือกตัวบุคคลพร้อม ๆ ไปกับการเตรียมการพัฒนาตัวบุคคลให้พร้อมที่จะเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
เป้าหมายก็ได้ ซึ่งถือเป็นการคัดเลือกผู้มีศักยภาพแล้วเตรียมพัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัดหลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง หรืออาจดำ�เนินการจัดเตรียมพัฒนาในระยะยาวโดยผ่านเส้นทางการสั่งสม
ประสบการณ์ตาม Career Path ก็ได้ ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกตัวบุคคลและจัดเตรียมพัฒนาให้บุคคล
ดังกล่าวมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมาย จึงเรียกว่า “การจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan)” ซึ่งอาจดำ�เนินการได้ 2 แบบ ดังนี้่
แบบระยะสั้นหรือฉุกเฉิน เป็นการจัดทำ� Succession Plan แบบคัดเลือกตัวบุคคลแล้วบรรจุเข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งทันที หรือดำ�เนินการพัฒนาตัวบุคคลให้พร้อมภายในระยะเวลา 1-2 ปี (มีคุณสมบัติที่ตรงตาม
มาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งอยู่แล้ว) แต่หากส่วนราชการจะดำ�เนินการวางแผนระยะสั้นอย่างเป็นระบบ และมี
กระบวนการทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ก็อาจจำ�เป็นจะต้องจัดทำ�ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างตัวบุคคล (Candidate) มากกว่า
1-2 คน ในตารางแสดงความสัมพันธ์ทเ่ี รียกว่า “Talent/Succession Matrix” ด้วย และการดำ�เนินการพัฒนา
ตามรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะกระทำ�ได้โดยการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ

68

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

แบบระยะยาว เป็นการจัดทำ� Succession Plan แบบจัดเตรียมและพัฒนาตัวบุคคลผู้มีศักยภาพ
ไว้ล่วงหน้ามากกว่า 1-2 ปี โดยผสมผสานทั้งกระบวนการคัดเลือกตัวบุคคลผ่านทาง Talent / Succession
Matrix และ Career Path เข้าด้วยกัน การดำ�เนินการในรูปแบบระยะยาวหรือ Long-term Succession Plan นี้
Career Path จะมีบทบาทเป็นเครื่องมือสำ�คัญ (HR Tool) ที่จะช่วยในการจัดเตรียมและพัฒนาผู้มีศักยภาพ
ที่จะเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมายในอนาคตให้เกิดความพร้อมอย่างเต็มที่ ผ่านทางกระบวนการสั่งสมประสบการณ์
ตามที่กำ�หนดไว้ใน Career Path ของตำ�แหน่งอำ�นวยการหรือบริหารแต่ละตำ�แหน่งในส่วนราชการนั้น ๆ เอง
ก่อนทีจ่ ะนำ� Career Path และ Succession Plan ไปใช้ในส่วนราชการได้นนั้ ส่วนราชการต้องมีความ
พร้อมในกระบวนการพื้นฐานเสียก่อน กระบวนการพื้นฐานเหล่านั้นได้แก่ “กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management)” และ “กระบวนการบริหารสมรรถนะ (Competency Management)” ทงั้ สอง
กระบวนการนี้เปรียบเสมือน “พื้น” ที่มั่นคงของบ้าน จากนั้นส่วนราชการจึงควรสร้างกระบวนการย่อยอัน
เปรียบเสมือน “เสา” ที่แข็งแกร่ง ได้แก่ กระบวนการสอนแนะงาน (Career Coaching) กระบวนการออกแบบ
และบริหารจัดการเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path Design & Management) และ
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม (Classroom Learning) เมื่อกระบวนการพื้นฐานต่าง ๆ มีความแข็งแกร่ง
ดีแล้ว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบริหารผลการปฏิบัติงานต้องสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง กล่าวคือ KPI วัดผลการ
ปฏิบัติงานได้จริง และคะแนนผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือได้) ส่วนราชการจึงจะออกแบบและดำ�เนินการ
จัดทำ� Succession Plan ให้ได้ผลดี ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ “ส่วนราชการไม่สามารถทำ�ให้ทกุ คนเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้บริหารได้ แต่ส่วนราชการสามารถทำ�ให้คนที่ดีและเก่งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารได้อย่างต่อเนื่องด้วยการ
จัดทำ� Succession Plan”

6.4 ประโยชน์ของการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan)
6.4.1 ทำ�ให้ส่วนราชการมีการประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่า มีกำ�ลังคนที่มีคุณสมบัติและความสามารถ
อยู่เป็นจำ�นวนเท่าไหร่ ส่งผลให้การดำ�เนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยมั่นใจได้ว่าตำ�แหน่งสำ�คัญ ๆ ในส่วนราชการมีผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่งที่เหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติงานได้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเดิม
6.4.2 ทำ�ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สามารถวางแผนสรรหาและคัดเลือกคนในเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น สามารถ
วางแผนหาคนได้ลว่ งหน้า เพือ่ รองรับตำ�แหน่งทีจ่ ะว่างจากการเกษียณอายุราชการ และตำ�แหน่งทีห่ าผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
มาดำ�รงตำ�แหน่งได้ยาก ทั้งนี้จะได้มีการวางแผนและจัดลำ�ดับคุณสมบัติของผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง
จากการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลมากกว่าหนึ่งคน เพื่อคัดเลือกหาผู้ที่จะเป็น Successor คนที่ 1 2
หรือ 3 ตามลำ�ดับ
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6.4.3 หน่วยงานการเจ้าหน้าทีส่ ามารถวางแผนการรพัฒนาข้าราชการ (Development Plan) ได้สอดคล้อง
กับความต้องการของส่วนราชการมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ เป็นเครือ่ งมือผลักดันให้ขา้ ราชการเกิดการเรียนรูใ้ นส่วนราชการ
(Learning Organization)
6.4.4 เพิ่มโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High
Performance) และศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High Potential) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือจูงใจข้าราชการให้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยสร้างขวัญกำ�ลังใจ และสร้างความพึงพอใจในการทำ�งานของข้าราชการ
เนื่องจาก Succession Plan เป็นระบบที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของข้าราชการจากการ
สรรหาและแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งจากบุคคลากรภายใน มากกว่าการสรรหาจากภายนอกส่วนราชการ
6.4.5 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) ให้กับข้าราชการ ทำ�ให้ข้าราชการ
รับทราบถึงความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างชัดเจน รวมทัง้ แนวทางในการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness)
และการเสริมสร้างจุดแข็ง (Strength) ของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

6.5 ขั้นตอนการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan)
ขั้นตอนการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) สามารถสรุปได้ดัง
ภาพด้านล่างนี้

1. การเลือกตำ�แหน่ง
เป้าหมาย

2. การกำ�หนดเกณฑ์
คัดเลือกผู้มีศักยภาพ

3. การคัดเลือก
Successer
และจัดทำ�บัญชี

4. การจัดทำ�แผน
พัฒนาผู้มีศักยภาพ

5. การติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 : การเลือกตำ�แหน่งเป้าหมาย
การเลือกตำ�แหน่งเป้าหมายที่ต้องการหาผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง (Successor) ถือเป็นขั้นตอน
แรกทีส่ �ำ คัญของการจัดทำ� Succession Plan ทัง้ นี้ อาจเลือกจากตำ�แหน่งทีม่ กี ารจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ไว้แล้วก็ได้
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ขั้นตอนที่ 2 : การกำ�หนดเกณฑ์เพื่อหาผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง
(Successor)
การกำ�หนดคุณสมบัติและเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง (Successor)
ในตำ�แหน่งต่าง ๆให้พจิ ารณามาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งของ ก.พ. และส่วนราชการสามารถกำ�หนดคุณสมบัตอิ นื่ ๆ
เพิม่ เติมได้ ดังตัวอย่างการกำ�หนดคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผูม้ ศี กั ยภาพทีจ่ ะทดแทนตำ�แหน่ง
(Successor) ของกรมสุขภาพจิต (สรรเสริญ นามพรหม, 2556) ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเป็นผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่งประเภทวิชาการ
1. เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำ�นาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มผี ลงานดีเด่นเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน และมีผลการปฏิบตั งิ านโดยเฉลีย่ ระดับ
ดีมาก
3. เป็นผูม้ คี ณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการพัฒนาเพือ่ ก้าวหน้าขึน้ สูต่ �ำ แหน่งระดับทีส่ งู ขึน้ ในแต่ละสายงาน
ตามที่กรมสุขภาพจิตกำ�หนด
4. มีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษระดับดี และความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในระดับใช้งานได้ดี
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณของการเป็น
ข้าราชการที่ดีจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. มีสมรรถนะตามที่ก.พ.และกรมสุขภาพจิตกำ�หนด

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเป็นผู้มีศักยภาพ
ที่จะทดแทนตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล/สถาบัน/สำ�นัก
1. เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนายแพทย์ระดับชำ�นาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรด้านเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์ หรือ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
หรือ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
3. มีความรู้ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน
4. มีความรู้และทักษะทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ การคิดเชิงระบบ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ
การบริหารจัดการข้อมูล ทักษะเรื่องการประสานงาน และการบริหารแผนงาน / โครงการ
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
5.2) รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการหรือรักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
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5.3) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะทำ�งาน ในโรงพยาบาล สถาบัน
สำ�นัก และกรมสุขภาพจิตมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
5.4) ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการศูนย์สุขภาพจิตมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
5.5) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. มีสมรรถนะตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกำ�หนด

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการกอง/เลขานุการกรม
1. มีคุณสมบัติตรงตามตำ�แหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งที่ ก.พ. กำ�หนด
2. ดำ�รงตำ�แหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องในระดับชำ�นาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความรู้ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน
4. มีความรู้และทักษะทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ การคิดเชิงระบบ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ
การบริหารจัดการข้อมูล ทักษะเรื่องการประสานงาน และการบริหารแผนงาน /่ โครงการ
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1) รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการหรือรักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
5.2) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการ / ประธานกรรมการ/ประธานคณะทำ�งานในโรงพยาบาล สถาบัน
สำ�นัก และกรมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
5.3) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย / กลุ่มงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. มีสมรรถนะตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกำ�หนด

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการศูนย์สุขภาพจิต
1. ด�ำ รงตำ�แหน่งนายแพทย์ หรือ นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลวิชาชีพ หรือ นักจิตวิทยา หรือ
นักสังคมสงเคราะห์ ในระดับชำ�นาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนายแพทย์จะต้องได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรด้านเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์
หรือ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น หรือ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
3. มีความรู้ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน
4. มีความรู้และทักษะทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ การคิดเชิงระบบ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ
การบริหารจัดการข้อมูล ทักษะเรื่องการประสานงาน และการบริหารแผนงาน / โครงการ
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการแพทย์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
5.2) รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการหรือรักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

72

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

หรือ
5.3) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการ/ประธานกรรมการ / ประธานคณะทำ�งาน ในโรงพยาบาล สถาบัน
สำ�นัก และกรมสุขภาพจิตมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.4) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. มีสมรรถนะตามที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกำ�หนด

ขั้นตอนที่ 3 : การพิจารณาคัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง
(Successor)
เมื่อกำ�หนดเกณฑ์ที่จะคัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง (Successor) แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การกำ�หนดวิธกี ารดำ�เนินการคัดเลือกผูม้ ศี กั ยภาพทีจ่ ะทดแทนตำ�แหน่ง โดยเลือกวิธกี ารประเมินหรือแบบทดสอบ
ให้ตรงกับเกณฑ์ที่จะใช้ อย่างน้อย 2 วิธีการ จากนั้นนำ�ค่าคะแนนจากการประเมินหรือแบบทดสอบดังกล่าว
มาพล็อตลงในกราฟ Succession Matrix

3.1 เทคนิคในการคัดเลือกผูม้ ศี กั ยภาพทีจ่ ะทดแทนตำ�แหน่ง (Succession Matrix)
Succession Matrix เป็นเครื่องมือที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มข้าราชการผู้มีศักยภาพ โดย
กำ � หนดจากค่ า คะแนนสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งสองปั จ จั ย ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ มี ศั ก ยภาพเข้ า สู่ เ ส้ นทางสั่ ง สม
ประสบการณ์และเป็น Successor ของตำ�แหน่งเป้าหมาย ซึ่งจะใช้ประกอบในการตัดสินใจของผู้บริหารในการ
คัดเลือกผู้มีศักยภาพ
เทคนิคในการคัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง ที่เรียกว่า Succession Matrix นี้ คือการ
กำ�หนดปัจจัยที่จะนำ�มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และนำ�คะแนนที่ได้มาพล็อตลงในกราฟ โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
3.1.1 ส่วนราชการทำ�การกำ�หนดปัจจัยทัง้ สองด้านของ Matrix ให้ชดั เจน ว่าต้องการใช้คา่ คะแนน
ของปัจจัยอะไรในการเปรียบเทียบกลุ่มบุคคลเพื่อเฟ้นหาผู้มีศักยภาพสูงสุด โดยปัจจัยที่จะใช้แสดงค่าคะแนน
บนแกนตั้ง (y) และปัจจัยที่จะใช้แสดงค่าคะแนนบนแกนนอน (x) สามารถพิจารณาเลือกจากปัจจัยต่อไปนี้
แกนตั้ง (y) จะใช้ปัจจัยที่แสดงถึงผลงานและความสามารถในอดีตถึงปัจจุบัน อาทิ ผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง รูปแบบการปฏิบัติงานและผลการทดสอบสมรรถนะด้านต่าง ๆ ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตำ�แหน่งในปัจจุบัน
แกนนอน (x) จะใช้ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพหรือแนวโน้มในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อ
รองรับตำ�แหน่งหน้าที่ในอนาคต (Potential) โดยใช้คะแนนผลการทดสอบทางเชาว์ปัญญา หรือผลคะแนน
การวัดระดับความว่องไวทางปัญญา (Mental Agility)
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3.1.2 จัดการทดสอบ / ประเมินต่าง ๆ และทำ�การสรุปค่าคะแนนทั้งสองปัจจัยของผู้มีศักยภาพ
แต่ละบุคคลออกมาให้ชัดเจนก่อน โดยให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมายในปัจจุบันเข้าร่วมการทดสอบด้วยเพื่อหาจุด
Benchmark
3.1.3 หลังจากสรุปค่าคะแนนแต่ละปัจจัยของแต่ผู้มีศักยภาพแต่ละบุคคลสำ�เร็จแล้ว ก็นำ�ค่า
คะแนนเหล่านั้นมาพล็อตลง Succession Matrix
3.1.4 ระบุชื่อบุคคลผู้มีศักยภาพแต่ละคนที่เป็นเจ้าของค่าคะแนนแต่ละจุดลงข้าง ๆ จุดที่แสดง
ความสัมพันธ์ของค่าคะแนนสองปัจจัย
3.1.5 จากนั้นกำ�หนดค่า Benchmark ของทั้งปัจจัยแกนตั้ง และปัจจัยแกนนอน แล้วแบ่ง
ออกเป็น 4 พื้นที่ย่อย (Quadrant) ตามจุดค่าคะแนน Benchmark โดยจุด Benchmark ขึ้นอยู่กับคะแนน
ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน ผลการวิจัยหรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการกำ�หนดไว้ตั้งแต่ต้น โดยห้ามปรับแต่งค่า
Benchmark ของทั้งสองปัจจัยเป็นอันขาด ให้ปล่อยไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เพราะจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง
3.1.6 นำ� Succession Matrix นี้ เสนอในที่ประชุมผู้บริหารเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่งเป้าหมายและเข้าสู่แผนพัฒนาข้าราชการรายบุคล
สำ�หรับผู้มีศักยภาพ

ตัวอย่างการใช้เทคนิคในการคัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง
(Succession Matrix)
High
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 นาง ท

 นาย ก

8
ผลการทดสอบ
เกี่ยวกับสไตล์การปฏิบัติงาน
(Working Style Test)
หรือ
คะแนนผลการปฏิบัติงาน
หรือ
ผลการประเมินสมรรถนะผู้นำ/การบริหาร
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 นางสาว ณ

 นางสาว ป
 นาย จ

+/ -

 นาย น

-/-

4
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Quadrant 1

Quadrant 2

6
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 นาง ช

 นาย อ
.

0

+/+
-/+
 นางสาว ณ

 นาย ม

Quadrant 4

Quadrant 3

 นาย ง

1
Low

 นาย ต

 นาย ฉ

 นาง ผ

ผลการทดสอบ/ประเมินด้านศักยภาพ (Potential)
(เช่น Mentality Test)

จุด Benchmark ขึ้นกับงานวิจัยรองรับของแบบทดสอบที่เลือกใช้
หรือใช้วิธีการ Rank เป็นระดับสูง กลาง ต่ ำเพื่อพล็อตเข้า Matrix
แต่ถ้าใช้คะแนนผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี จุด Benchmark
จะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้มีศักยภาพ
ที่นำเข้าเปรียบเทียบใน Matrix นี้

70

High

จุด Benchmark ขึ้นกับค่าคะแนนผลการ
ทดสอบของผู้บังคับบัญชา และผู้ดำรง
ตำแหน่งเป้าหมายในปัจจุบัน
หรือใช้ค่าคะแนนจากงานวิจัยรองรับของ
แบบทดสอบที่เลือกใช้
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การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

Quadrant ที่ 1 (ขวาบน) หรื อ เรี ย กว่ า กลุ่ ม Star แสดงถึ ง กลุ่ ม ข้ า ราชการที่ มี ค่ า คะแนนตั้ ง แต่
กลาง-สูง ในทั้งสองปัจจัยที่กำ�หนดไว้ (ทั้งแกนตั้งและแกนนอน) ข้าราชการกลุ่มนี้เป็นผู้มีศักยภาพที่เหมาะสม
ที่สุดสำ�หรับเข้าสู่แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) และเป็น Successor หาก
ผู้บริหารไม่มีข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่มีนัยสำ�คัญยิ่งสำ�หรับการใช้ดุลยพินิจเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมและเหมาะสม
ยิ่งกว่า
Quadrant ที่ 4 (ขวาล่าง) หรือเรียกว่ากลุม่ Fast Track แสดงถึงกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนตํา่ -กลางในแกนตัง้
(ผลงานและความสามารถในอดีตถึงปัจจุบัน) แต่มีค่าคะแนนกลาง-สูงในปัจจัยแกนนอน (ศักยภาพหรือแนวโน้ม
ในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ) ข้าราชการกลุม่ นีเ้ ป็นผูม้ ศี กั ยภาพทีเ่ หมาะสมรองลงมาจากกลุม่ Quadrant ที่ 1 สำ�หรับ
เข้าสู่แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) และเป็น Successor
Quadrant ที่ 2 (ซ้ายบน) หรือเรียกว่ากลุ่ม Maintainer แสดงถึงกลุ่มที่มีค่าคะแนนกลาง-สูงใน
แกนตัง้ (ผลงานและความสามารถในอดีตถึงปัจจุบนั ) แต่มคี า่ คะแนนตํา่ -กลางในปัจจัยแกนนอน (ศักยภาพหรือ
แนวโน้มในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ) กลุ่มนี้เป็นผู้ที่โดดเด่น/เหมาะสมในงานปัจจุบันหรือลักษณะงาน/ระดับงานที่
ใกล้เคียงกับงานปัจจุบัน แต่ไม่เหมาะสมที่จะเข้าสู่แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession
Plan) หรือเป็น Successor
Quadrant ที่ 3 (ซ้ายล่าง) หรือเรียกว่ากลุ่ม Focus เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนตํ่า-กลางทั้งสองปัจจัย
ทีก่ �ำ หนดไว้ (ทัง้ แกนตัง้ และแกนนอน) กลุม่ นีเ้ ป็นผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพตํา่ กว่ากลุม่ อืน่ ๆ ทัง้ หมดทีน่ �ำ มาเปรียบเทียบกัน และ
ไม่เหมาะสมทีจ่ ะเข้าสูแ่ ผนสร้างความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั ริ าชการ (Succession Plan) หรือเป็น Successor

3.2 การจัดทำ�ตารางการประเมินผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง
จัดทำ�ตารางการประเมินผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่งโดยระบุรายชื่อและตำ�แหน่งของบุคคล
ที่เลือกไว้แล้ว ตามตารางประเมินผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่งซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
●

อายุ

●

อายุราชการ

●

คุณวุฒิ / สาขา / สถานศึกษา

 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา : ควรพิจารณาผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง
อย่างน้อย 3 รอบการประเมิน

●

 ระดับศักยภาพของข้าราชการ : เป็นการประเมินระดับความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)
และสมรรถนะ (Competency) และผลคะแนนการวัดระดับความว่องไวทางปัญญา (ถ้ามี)

●

 ความพร้อมในการดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมาย : ตรวจสอบว่าข้าราชการมีความพร้อมในการ
ดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมายในช่วงเวลาใด

●
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อายุ

1. ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์
ระดับ 2 (ผ่าน)
2. ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ระดับ 2 (ผ่าน)
3. การคำ�นวณ ระดับ 2
(ผ่าน)
4. ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล
ระดับ 2 (ผ่าน)
5. ทั ก ษะการนำ � เสนอ
ระดับ 2 (ผ่าน)

ความรู้ความสามารถที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
ปฏิบัติงาน
1. ยทุ ธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 4 (ผ่าน)
2. แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบาย
พัฒนาประเทศ ระดับ 4 (ผ่าน)
3. การวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ระดับ 4 (ผ่าน)
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งกฎหมายและกฎ
ระเบียบราชการ
1. กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
ระดับ 3 (ผ่าน)
2. กฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ระดับ 3 (ผ่าน)
3.กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ระดับ 3 (ผ่าน)
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อายุ
ราชการ

สมรรถนะ

อื่นๆ

รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
รบ. (บริหารรัฐกิจ) ธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 4 (ผ่าน)
2. การบริการที่ดี ระดับ 4 (ผ่าน)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 4 (ผ่าน)
4. ความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
ระดับ 4 (ผ่าน)
5. การทำ�งานเป็นทีม ระดับ 4 (ผ่าน)
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 4 (ผ่าน)
2. การมองภาพองค์รวม ระดับ 4 (ผ่าน)
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ระดับ 4 (ผ่าน)
4. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ระดับ 4 (ผ่าน)
สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผู้นำ� ระดับ 2 (ผ่าน)
2. วิสัยทัศน์ ระดับ 2 (ผ่าน)
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ระดับ 2 (ผ่าน)
4. ศักยภาพเพื่อนำ�การปรับเปลี่ยน ระดับ 2 (ผ่าน)
5. การควบคุมตนเอง ระดับ 2 (ผ่าน)
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน ระดับ 2 (ผ่าน)

ขีดความสามารถ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับ
เชี่ยวชาญ/สำ�นักวิจัยและ
พัฒนาระบบงานบุคคล

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน

ทักษะ

นายอาทิตย์ จิตใจดี

ชื่อ-สกุล

ความรู้

1

ลำ�ดับ
ที่

ความพร้อมใน
การดำ�รงตำ�แหน่ง
เป้าหมาย (ปี)

1. ดำ � รงตำ � แหน่ ง เชี่ ย วชาญมาเป็ น พร้อมทันที
ระยะเวลา 3 ปี
2. ป ระสบการณ์ ห ลากหลาย เคย
ทำ � งานมาแล้ ว 3 สำ � นั ก สำ � นั ก
ละไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เคยรับผิดชอบงานในฐานะหัวหน้า
โครงการ
4. เคยผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร
นักบริหารระดับกลางหรือเทียบเท่า
5. มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ก ของงานครบ
3 ด้ า น ในตำ � แหน่ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ
คือ
5.1 งานพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
5.2 งานศึกษา วิเคราะห์วิจัย
5.3 งานด้านการให้คำ�ปรึกษา
6. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

เกณฑ์ Performance
Measure

รอบที่ 2/2556 – ดีเด่น
รอบที่ 1/2556 – ดีเด่น
รอบที่ 2/2555 – ดีเด่น

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ตัวอย่างตารางประเมินข้าราชการผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำ�นักงาน ก.พ.

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
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อายุ

1. ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์
ระดับ 2 (ผ่าน)
2. ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ระดับ 2 (ผ่าน)
3. การคำ�นวณ ระดับ 2
(ผ่าน)
4. ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล
ระดับ 2 (ผ่าน)
5. ทั ก ษะการนำ � เสนอ
ระดับ 2 (ผ่าน)

ความรู้ความสามารถที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
ปฏิบัติงาน
1. ยทุ ธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 4 (ผ่าน)
2. แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบาย
พัฒนาประเทศ ระดับ 4 (ผ่าน)
3. การวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ระดับ 4 (ผ่าน)
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งกฎหมายและกฎ
ระเบียบราชการ
1. กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
ระดับ 3 (ผ่าน)
2. กฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ระดับ 3 (ผ่าน)
3. ก ฎหมายระเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน ระดับ 3 (ผ่าน)
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อายุ
ราชการ

สมรรถนะ

อื่นๆ

รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
รบ. (บริหารรัฐกิจ) ธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 4 (ผ่าน)
2. การบริการที่ดี ระดับ 4 (ผ่าน)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 4 (ผ่าน)
4. ความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
ระดับ 4 (ผ่าน)
5. การทำ�งานเป็นทีม ระดับ 4 (ผ่าน)
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 4 (ผ่าน)
2. การมองภาพองค์รวม ระดับ 4 (ผ่าน)
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ระดับ 4 (ผ่าน)
4.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ระดับ 4 (ผ่าน)
สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผู้นำ� ระดับ 2 (ผ่าน)
2. วิสัยทัศน์ ระดับ 2 (ผ่าน)
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ระดับ 2 (ผ่าน)
4. ศักยภาพเพื่อนำ�การปรับเปลี่ยน ระดับ 2 (ผ่าน)
5. การควบคุมตนเอง ระดับ 2 (ผ่าน)
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน ระดับ 2 (ผ่าน)

ขีดความสามารถ

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชำ�นาญการพิเศษ/
สำ�นักพัฒนาระบบจำ�แนก
ตำ�แหน่งและค่าตอบแทน

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน

ทักษะ

นางสาวดาวพระศุกร์
สนุกจริง

ชื่อ-สกุล

ความรู้

2

ลำ�ดับ
ที่

ความพร้อมใน
การดำ�รงตำ�แหน่ง
เป้าหมาย (ปี)

1. ดำ � รงตำ � แหน่ ง ชำ � นาญการพิ เศษ 1. ต้องผ่านการดำ�รง
มาเป็นระยะเวลา 3 ปี 5 เดือน
ตำ�แหน่งในระดับ
2.ยั ง ไม่ เคยดำ � รงตำ � แหน่ ง ประเภท เชี่ยวชาญ
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ
2. ก า ร ได้ รั บ ม อ บ
3. ป ระสบการณ์ ห ลากหลาย เคย หมายไปปฏิ บั ติ
ทำ�งานมาแล้ว 2 สำ�นัก สำ�นักละ หน้าทีใ่ นหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ใหม่ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น
4. เคยรับผิดชอบงานในฐานะหัวหน้า ประสบการณ์
โครงการ
3. พร้อมภายใน 2 ปี
5. เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำ�
คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
6. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

เกณฑ์ Performance
Measure

รอบที่ 2/2556 – ดีเด่น
รอบที่ 1/2556 – ดีเด่น
รอบที่ 2/2555 – ดีเด่น

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
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การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

45

อายุ

1. ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์
ระดับ 2 (ผ่าน)
2. ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ระดับ 2 (ผ่าน)
3. การคำ�นวณ ระดับ 2
(ผ่าน)
4. ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล
ระดับ 2 (ผ่าน)
5. ทั ก ษะการนำ � เสนอ
ระดับ 1 (ไม่ผ่าน)

ความรู้ความสามารถที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
ปฏิบัติงาน
1. ยทุ ธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 3 (ไม่ผ่าน)
2. แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบาย
พัฒนาประเทศ ระดับ 4 (ผ่าน)
3. การวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ระดับ 3 (ไม่ผ่าน)
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งกฎหมายและกฎ
ระเบียบราชการ
1. กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
ระดับ 3 (ผ่าน)
2. กฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ระดับ 3 (ผ่าน)
3. ก ฎหมายระเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน ระดับ 2 (ไม่ผ่าน)

20

อายุ
ราชการ

สมรรถนะ

อื่นๆ

เกณฑ์ Performance
Measure

รอบที่ 2/2556 – ดีเด่น
รอบที่ 1/2556 – ดีมาก
รอบที่ 2/2555 – ดีเด่น

1. ต้องผ่านการดำ�รง
ตำ � แหน่ ง ในระดั บ
เชี่ยวชาญ
2. การได้ รั บ มอบ
หมายไปปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงานใหม่เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
3. ยั ง ต้ อ งวางแผน
พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม
สามารถในบางเรื่อง
4. พร้อมใน 2 – 4 ปี

ความพร้อมใน
การดำ�รงตำ�แหน่ง
เป้าหมาย (ปี)

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

1. ดำ�รงตำ�แหน่งในระดับชำ�นาญการ
พิเศษมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน
2. ยั งไม่ เคยดำ �รงตำ �แหน่ งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ
3. ป ระสบการณ์ ห ลากหลาย เคย
ทำ�งานมาแล้ว 3 สำ�นัก สำ�นักละ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. เคยรับผิดชอบงานในฐานะหัวหน้า
โครงการ
5. เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำ�
คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
6. ผลสัมฤทธิ์ของงานยังไม่ครบ 3
ด้าน มีเพียง 2 ด้าน คือ
– งานด้านให้คำ�ปรึกษา
– งานพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
7. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

MA in Public Administration and
Public Policy จาก University of Exeter
อบ. จุฬาลงกรณ์

คุณวุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 4 (ผ่าน)
2. การบริการที่ดี ระดับ 4 (ผ่าน)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 4 (ผ่าน)
4. ความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
ระดับ 4 (ผ่าน)
5. การทำ�งานเป็นทีม ระดับ 4 (ผ่าน)
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 4 (ผ่าน)
2. การมองภาพองค์รวม ระดับ 4 (ผ่าน)
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ระดับ 4 (ผ่าน)
4. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ระดับ 4 (ผ่าน)
สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผู้นำ� ระดับ 2 (ผ่าน)
2. วิสัยทัศน์ ระดับ 2 (ผ่าน)
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ระดับ 2 (ผ่าน)
4. ศักยภาพเพื่อนำ�การปรับเปลี่ยน ระดับ 2 (ผ่าน)
5. การควบคุมตนเอง ระดับ 2 (ผ่าน)
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน ระดับ 1 (ไม่ผ่าน)

ขีดความสามารถ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ชำ�นาญการพิเศษ / สำ�นักวิจัย
และพัฒนาระบบงานบุคคล

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน

ทักษะ

นางจันทร์ดารา
เทวาสถิตย์

ชื่อ-สกุล

ความรู้

3

ลำ�ดับ
ที่

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
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อายุ

1. ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์
ระดับ 2 (ผ่าน)
2. ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ระดับ 2 (ผ่าน)
3. การคำ�นวณ ระดับ 2
(ผ่าน)
4. ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล
ระดับ 2 (ผ่าน)
5. ทั ก ษะการนำ � เสนอ
ระดับ 1 (ไม่ผ่าน)

ความรู้ความสามารถที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
ปฏิบัติงาน
1. ยทุ ธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 3 (ไม่ผ่าน)
2. แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบาย
พัฒนาประเทศ ระดับ 4 (ผ่าน)
3. การวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ระดับ 3 (ไม่ผ่าน)
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งกฎหมายและกฎ
ระเบียบราชการ
1. กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
ระดับ 3 (ผ่าน)
2. กฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ระดับ 3 (ผ่าน)
3. ก ฎหมายระเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน ระดับ 2 (ไม่ผ่าน)

11

อายุ
ราชการ

สมรรถนะ

อื่นๆ

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ศศบ. (รัฐศาสตร์)รามคำ�แหง

คุณวุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 4 (ผ่าน)
2. การบริการที่ดี ระดับ 4 (ผ่าน)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 4 (ผ่าน)
4. ความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
ระดับ 4 (ผ่าน)
5. การทำ�งานเป็นทีม ระดับ 4 (ผ่าน)
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 4 (ผ่าน)
2. การมองภาพองค์รวม ระดับ 3 (ผ่าน)
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ระดับ 4 (ผ่าน)
4. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ระดับ 4 (ผ่าน)
สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผู้นำ� ระดับ 2 (ผ่าน)
2. วิสัยทัศน์ ระดับ 2 (ผ่าน)
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ระดับ 2 (ผ่าน)
4. ศักยภาพเพื่อนำ�การปรับเปลี่ยน ระดับ 2 (ผ่าน)
5. การควบคุมตนเอง ระดับ 2 (ผ่าน)
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน ระดับ 1 (ไม่ผ่าน)

ขีดความสามารถ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับ
37
ชำ�นาญการพิเศษ / สำ�นักตรวจ
สอบและประเมินผลกำ�ลังคน

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน

ทักษะ

นายอังคาร ชนะมาร

ชื่อ-สกุล

ความรู้

4

ลำ�ดับ
ที่

1. ดำ�รงตำ�แหน่งในระดับชำ�นาญการ
พิเศษมาแล้ว 1 ปี
2. ยั งไม่ เคยดำ �รงตำ �แหน่ งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ
3. ป ระสบการณ์ ห ลากหลาย เคย
ทำ�งานมาแล้ว 2 สำ�นัก สำ�นักละ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. เคยรับผิดชอบงานในฐานะหัวหน้า
โครงการ
5. เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำ�
คลื่ น ลู ก ใหม่ ในราชการไทยและ
อยู่ ใ นระบบข้ า ราชการผู้ มี ผ ล
สัมฤทธิ์สูง
6. ผลสัมฤทธิ์ของงานยังไม่ครบ 3
ด้าน มีเพียง 2 ด้าน คือ
– งานด้านให้คำ�ปรึกษา
– งานพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
7. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

เกณฑ์ Performance
Measure

รอบที่ 2/2556 – ดีเด่น
รอบที่ 1/2556 – ดีเด่น
รอบที่ 2/2555 – ดีมาก

1. ต้องผ่านการดำ�รง
ตำ � แหน่ ง ในระดั บ
เชี่ยวชาญ
2. การได้ รั บ มอบ
หมายไปปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงานใหม่เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
3. พร้อมใน 4 ปี

ความพร้อมใน
การดำ�รงตำ�แหน่ง
เป้าหมาย (ปี)

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
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ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ .. ระบุ
- ชื่อตำแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง

Ladder ที่ 1
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและ
ค่าตอบแทน (สตค.) ไม่น้อยกว่า 2 ปี

Ladder ที่ 1
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
(สตป.) ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ตำแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ
- ชื่อตำแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด

Ladder ที่ 2
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สตค.
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

นางสาวดาวพระศุกร์ สนุกจริง

Ladder ที่ 3
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สตค.
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

Ladder ที่ 2
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สตป.
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

นายอังคาร ชนะมาร

Ladder ที่ 3
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สตป.
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

สำนัก/กองอื่น

ดำรงตำแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ดำรงตำแหน่งใด
ก่อนก็ได้

Ladder ที่ 1
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

Ladder ที่ 2
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

Ladder ที่ 3
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

Ladder ที่ 4
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือ

ดำรงตำแหน่งใด
ตำแหน่งหนึ่ง

นางจันทร์ดารา เทวาสถิตย์

นายอาทิตย์ จิตใจดี

รวมระยะเวลา 10 - 14 ปี

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

ตัวอย่างการแสดงความพร้อมของผู้เข้ารับการประเมินศักยภาพในเส้นทางสั่งสมประสบการณ์
ของผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
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การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

ตัวอย่างตารางสรุปผลการประเมินข้าราชการผู้มีศักยภาพ
ที่จะทดแทนตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำ�นักงาน ก.พ.

ผู้มีศักยภาพ

ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ

ความรู้

ทักษะ

นายอาทิตย์ จิตใจดี
นางสาวดาวพระศุกร์ สนุกจริง
นางจันทร์ดารา เทวาสถิตย์
นายอังคาร ชนะมาร

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

● ความพร้อมมาก

ประสบการณ์การดำ�รง
ตำ�แหน่ง
ผล การอบรม
ความ สัมฤทธิ์ หลักสูตร
สมรรถนะ ระยะเวลา หลาก ของงาน สำ�คัญ
หลาย
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ขีดความสามารถ

● ความพร้อมปานกลาง

● ยังต้องพัฒนา

หมายเหตุ อาจมีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม หรือปรับลดได้ตามแต่กรณี และตามความเหมาะสม

3.3 การจัดทำ�คลังข้อมูลข้าราชการผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง
เมื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของบุคคลทั้งหมดที่ระบุไว้ในตารางการประเมินผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง
แล้ว ให้พิจารณาความพร้อมของแต่ละบุคคล โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่พร้อมเข้าสู่ตำ�แหน่งได้ทันที
2) กลุ่มที่จะพร้อมใน 1-2 ปี และ 3) กลุ่มที่อยู่ระหว่างการจัดเตรียมและพัฒนา โดยในแต่ละกลุ่มให้จัดลำ�ดับ
ของผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง ดังภาพตัวอย่าง
คลังขอมูลขาราชการผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหนง
(Successor Inventory)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 …

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ตำแหนงเปาหมาย 1:
ผูอำนวยการสำนักวิจัยและ
พัฒนาระบบงานบุคคล

พรอมทันที
นายอาทิตย จิตใจดี

ตำแหนงเปาหมาย 2:
ผูอำนวยการสำนักมาตรฐาน
วินัย

พรอมทันที
นางสาวเจนนิเฟอร โชติรัศมี

ตำแหนงเปาหมาย 3:
ผูอำนวยการสำนักกฎหมาย

ตำแหนงเปาหมาย 5:
ผูอำนวยการสถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน

………………………
ลงชื่อ ผูจัดทำขอมูล

พรอมใน 1-2 ป
นางสาวเจนี่ เทียนประเสริฐ

พรอมทันที
นางนพมาศ แววตา

ตำแหนงเปาหมาย 4:
ผูอำนวยการศูนยบริหาร
ระดับสูง

พรอมใน 2 ป
นางสาวดาวพระศุกร สนุกจริง

พรอมใน 1-2 ป
นายบารมี มีสุข

พรอมทันที
นายคุณ มีทน

พรอมใน 1-2 ป
นายปน วันดี

พรอมทันที
นางสาวกิ่งพิกุล ตามู

พรอมใน 1-2 ป
นางปนัดดา มหาคุณ

…………………………
ลงชื่อ ผูตรวจขอมูล

อยูในระหวางการจัดเตรียมและพัฒนา
นางจันทร ดารา เทวาสถิตย
นายอังคาร ชนะมาร
อยูในระหวางการจัดเตรียมและพัฒนา
นางนันทิดา บุตรี
อยูในระหวางการจัดเตรียมและพัฒนา
นายคมสัน แกนแกว
อยูในระหวางการจัดเตรียมและพัฒนา
นายชนะ มานะเพียร
อยูในระหวางการจัดเตรียมและพัฒนา
นายโชติ โรจนเสถียร

…………………….
หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำ�แผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคลสำ�หรับผู้มีศักยภาพ
แผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคลสำ�หรับผู้มีศักยภาพ เป็นแผนที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์และประเมิน
จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของข้าราชการในการทำ�งานปัจจุบันกับศักยภาพของข้าราชการ
ในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในตำ�แหน่งที่สูงขึ้นสำ�หรับอนาคตข้างหน้า ดังนั้นการจัดทำ�แผนพัฒนา
รายบุคลจึงเป็นการลดช่องว่าง (Gap) ที่เกิดขึ้นระหว่างความสามารถของข้าราชการในปัจจุบันกับความสามารถที่
คาดหวังให้มีสำ�หรับตำ�แหน่งที่สูงขึ้น
เมื่อส่วนราชการได้มีการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) โดย
ระบุบุคคลที่จะเป็นผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่งจากลำ�ดับที่ 1 ถึงลำ�ดับที่ 3 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีโอกาสได้
คัดเลือกเข้าสู่ตำ�แหน่งเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำ�แผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคลสำ�หรับกลุ่มคน
ที่เป็นผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง (Successor) เหล่านั้นโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 วิเคราะห์ระดับความสามารถของข้าราชการผู้มีศักยภาพฯ ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ความสามารถ
ของข้าราชการผู้มีศักยภาพฯ ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับความสามารถที่คาดหวังของตำ�แหน่งที่สูงขึ้นนั้น จะทำ�ให้
ทราบว่าข้าราชการคนนั้นมีความรู้และทักษะในการทำ�งานเป็นอย่างไร และจำ�เป็นจะต้องได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาความรู้และทักษะในด้านใดบ้าง
4.2 ระบุความสามารถหรือสิ่งที่ข้าราชการผู้มีศักยภาพฯ ต้องพัฒนาปรับปรุง โดยร่วมวิเคราะห์กับ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ทราบถึงความสามารถของผู้มีศักยภาพฯ ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่จำ�เป็นต้องได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง โดยการจัดทำ�แผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคลสำ�หรับผู้มีศักยภาพประกอบด้วยรายละเอียด
ต่าง ๆ ดังนี้
4.2.1 ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่ต้องพัฒนาสำ�หรับตำ�แหน่งในทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
และทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานปัจจุบัน เช่น ทักษะการจัดการข้อมูล ในตำ�แหน่งที่ ผู้ มี ศั ก ยภาพฯ
ครองอยู่ปัจจุบัน และก่อนขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งเป้าหมายตามแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น
4.2.2 ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่ต้องพัฒนาสำ�หรับตำ�แหน่งในแผนผังทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพและเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานในอนาคต เช่น สมรรถนะทางการบริหาร ที่ผู้มีศักยภาพฯ
จำ�เป็นต้องได้รับการพัฒนาก่อนขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักตามแผนผังทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น
4.3 วิธีการในการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพฯ ใน Sucession Plan มีหลายวิธี ได้แก่
 การฝึกอบรมในห้องเรียน (Training Program) หมายถึง การที่ส่วนราชการจัดการอบรมให้แก่
ข้าราชการผู้มีศักยภาพฯ ในส่วนราชการ หรือการส่งข้าราชการผู้มีศักยภาพฯ ไปอบรมที่อื่น
● การฝึกอบรมในขณะปฏิบต
ั งิ าน (On the Job Training: OJT) หมายถึง การฝึกการปฏิบตั งิ าน
จริง โดยมีผชู้ �ำ นาญงาน หรือหัวหน้างาน เป็นผูค้ อยดูแลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการผูม้ ศี กั ยภาพฯ
● การสอนแนะงาน (Coaching) หมายถึง การสอนงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน เน้นความรู้
ความสามารถทางด้านเทคนิค และขัน้ ตอนในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ ๆ เพือ่ ให้ประสบความสำ�เร็จ
ในงานปัจจุบัน
● การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� (Consulting) ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น การ
แต่งกายและการวางตัวในสถานที่ทำ�งาน
●
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 ก ารสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นงาน (Job Rotation) หมายถึ ง การมอบหมายงานใหม่ ให้ ป ฏิ บั ติ
โดยอาจดำ�เนินการย้ายภายในสำ�นัก/กองเดียวกัน หรือต่างสำ�นัก/กองก็ได้ เพื่อให้ข้าราชการไป
เรียนรู้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตำ�แหน่งใหม่ ซึ่งแตกต่างจากลักษณะงานของตำ�แหน่งเดิม
● การมีพี่เลี้ยง (Mentoring) หมายถึง การมอบหมายให้ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
และมีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนมาช่วยดูแล
● การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Learning) หมายถึง การให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและต้องการทราบ
ด้วยตนเอง โดยข้าราชการผู้มีศักยภาพเป็นผู้ตัดสินใจวางแผนและเลือกวิธีการการเรียนรู้ อาทิ
การอ่านหนังสือ การเรียนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ และการสอบถามจากผู้รู้ เป็นต้น
●

4.4 การเขียนแผนพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง
การเขียนแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคลสำ�หรับผู้มีศักยภาพควรให้ผู้สอนแนะงาน (Career Coach)
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการผู้มีศักยภาพฯ (Successor) ร่วมกันพิจารณาออกแบบ โดยรายละเอียด
ในแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคลสำ�หรับผู้มีศักยภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
4.4.1 การกรอกข้อมูลตำ�แหน่งงานและผลสัมฤทธิ์ของงานในตำ�แหน่งที่ข้าราชการผู้มีศักยภาพฯ
(Successor) จะต้องหมุนเวียนไปสั่งสมประสบการณ์และผลงานตามแผนผังทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Chart)
4.4.2 การทบทวนเกีย่ วกับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการผูม้ ศี กั ยภาพฯ (Successor)
เพื่อทบทวนและประเมินช่องว่างของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นอยู่ในตำ�แหน่งปัจจุบันกับความคาดหวัง
ในตำ�แหน่งเป้าหมาย โดยใช้แหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา
2) รายการความรู้ในแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน Job Profile1 ของตำ�แหน่งงานลำ�ดับ
ถัดไปในเส้นทางก้าวหน้าฯ
3) รายการทักษะในแบบสัง่ สมประสบการณ์และผลงาน Job Profile ของตำ�แหน่งงานลำ�ดับถัดไป
ในเส้นทางก้าวหน้าฯ
4) รายการสมรรถนะแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงานใน Job Profile ของตำ�แหน่งงาน
ลำ�ดับถัดไปในเส้นทางก้าวหน้าฯ
5) ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (สำ�หรับตำ�แหน่งเป้าหมายประเภทอำ�นวยการ และ
ประเภทบริหาร)
4.4.3 การวางแผนพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และผู้สอนแนะงาน
1

จากนั้นกรอกรายละเอียดในแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคลสำ�หรับผู้มีศักยภาพ ดังตัวอย่าง

1

แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน ในบทที่ 5

1.

ลำ�ดับ
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ
ตำ�แหน่งเป้าหมาย

......................................
นางจันทร์ดารา เทวาสถิตย์
ผู้มีศักยภาพ

ผู้อำ�นวยการสำ�นัก บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใน
วิจัยและพัฒนา ระดับสำ�นักที่มีลักษณะงานในการวางแผน
ระบบงานบุคคล บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำ�นวยการ
สั่ ง ราชการ มอบหมาย กำ � กั บ แนะนำ �
ตรวจสอบ ประเมิ น ผลงาน ตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหา ตามอำ�นาจหน้าที่ของหน่วยงาน
อั น ได้ แ ก่ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย
ส่งเสริม ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� และเสนอ
แนะเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ พัฒนา
ระบบ กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก าร
มาตรฐาน และการติดตามประเมินผลด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในฝ่ายพลเรือน

ตำ�แหน่ง
เป้าหมาย
ทักษะ

สมรรถนะ

......................................
นายจิรายุ บุตรลำ�ยอง
ผู้สอนแนะงาน

......................................
นางทองเนื้อเก้า เช้าเย็น
หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่

นายจิรายุ
บุตรลำ�ยอง

ผู้สอนแนะ
งาน
ระยะ
เวลา (Career
Coach)

ความรู้ ความสามารถที่ ทักษะการนำ�เสนอ สมรรถนะทาง 1. พัฒนาความรู้ความสามารถที่จำ�เป็นสำ�หรับ 2 ปี
จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติ ระดับ 2 (สามารถ การบริหาร
การปฏิบัติงานและความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย
นำ�เสนอข้อมูลทาง • การสอนงาน และกฎระเบียบราชการ โดยการ 1. การฝึก
งาน
1. ยุทธศาสตร์การบริหาร วิชาการทั้งในการ แ ล ะ ก า ร ม อ บ อบรมในห้ อ งเรี ย น 2. การฝึ ก อบรมในขณะ
ทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 สั ม มนา และที่ หมายงาน ระดับ ปฏิบัติงาน 3. การสอนแนะงาน 4. การให้คำ�
2. การวิ จั ย และพั ฒ นา ประชุ ม ได้ อ ย่ า งมี 2
ปรึกษาแนะนำ� 5. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ระบบงานบุคคล ระดับ 4 ประสิทธิภาพ)
6. การมีพี่เลี้ยง 7. การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
2. ทักษะการนำ�เสนอ โดยการ 1. การฝึกอบรม
กฎหมายและกฎระเบียบ
ในห้องเรียน 2. การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน
ราชการ
โดยการมอบหมายให้นำ�เสนอวาระการประชุม
กฎหมายระเบี ย บบริ ห าร
อ.ก.พ. /ก.พ. และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
ราชการแผ่นดิน ระดับ 3
ต่าง ๆ 3. การให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ� และ 4. การ
มีพี่เลี้ยง
3. สมรรถนะทางการบริหาร โดยการ 1. มอบ
หมายให้เป็นหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบโครงการ
เพิม่ เติม อย่างน้อย 1 ปี และ 2. การได้รบั การ
สอนแนะงาน (Coaching) และ 3. การมีพเี่ ลีย้ ง
(Mentoring) อย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

วิธีการพัฒนา

ตำ�แหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำ�นาญการพิเศษ
หน่วยงาน สำ�นักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

ศักยภาพที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ชื่อ นางจันทร์ดารา เทวาสถิตย์
ตำ�แหน่งเป้าหมาย ผู้อำ�นวยการ

แผนพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
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ในส่วนของการฝึกอบรมในห้องเรียนนั้น ส่วนราชการควรจัดทำ� “เส้นทางการฝึกอบรม” (Training
Roadmap) ซึ่งหมายถึง การกำ�หนดเส้นทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีแบบแผนเพื่อนำ�ไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถของข้าราชการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้เหมาะสมกับแต่ละตำ�แหน่ง โดยการวางแผน และจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญก่อนหลังของหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
ผู้สอนแนะงาน (Career Coach) หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง ควรมีการติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้มีศักยภาพฯ และประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการผู้นั้นเป็นระยะ โดยการพูดคุยถึงความสามารถที่ได้รับการพัฒนาและไม่ได้รับ
การพัฒนา และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) อย่างตรงไปตรงมา เช่น ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
และผลการประเมินสมรรถนะในแต่ละรอบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้าราชการผู้มีศักยภาพฯ ได้ทราบจุดเด่น
และจุดด้อยของตนเอง และเพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการทำ�งานทั้งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถตาม
ความเหมาะสม ตลอดจนการจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานเพื่อการพัฒนาต่อไป ดังตัวอย่างแบบการติดตามประเมิน
ผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา หน้าถัดไป

6.6 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำ�แผน
สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
ปัจจัยที่ทำ�ให้ส่วนราชการไม่ประสบผลสำ�เร็จในการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
(Succession Plan) มีดังต่อไปนี้
6.6.1 ผูบ้ ริหารของส่วนราชการไม่เห็นความสำ�คัญและไม่สนับสนุนการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนือ่ งในการ
ปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง
6.6.2 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผั ง โครงสร้ า งการจั ด ส่ ว นราชการและตำ� แหน่ ง อยู่ บ่ อ ยครั้ ง ซึ่ ง ทำ �ให้ ย าก
ต่อการกำ�หนดผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง
6.6.3 การพิจารณาเลื่อนตำ�แหน่งของผู้บริหารไม่ได้คำ�นึงถึงปัจจัยด้านความสามารถตามหลักคุณธรรม
6.6.4 มีการประชุมบ่อยครั้งและใช้เวลานานในการวางแผนและพัฒนาผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำ�แหน่ง
6.6.5 มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ Succession Plan ซึ่ง
ส่วนราชการอาจพิจารณาแล้วว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่ได้ลงทุนไป อาทิ ค่าใช้จ่ายในการใช้แบบทดสอบต่าง ๆ เพื่อคัด
เลือกผู้มีศักยภาพฯ และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการพัฒนาข้าราชการรายบุคคลสำ�หรับผู้มีศักยภาพฯ

1

ปีที่

......................................
นางจันทร์ดารา เทวาสถิตย์
ผู้มีศักยภาพ

จุดเด่น : มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์
และผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย.
จุดด้อย : บางครั้งขาดความมั่นใจในตนเอง โดยเฉพาะเมื่อจำ�เป็น
ต้องปฏิบัติงานหรือตัดสินใจในงานที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ
ความสมบูรณ์ของผลงาน : ผลงานที่ได้รับมอบหมาย มีความ
ถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการแก้ไขในสาระสำ�คัญ

ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์และผลงาน

......................................
นายจิรายุ บุตรลำ�ยอง
ผู้สอนแนะงาน

1. ความรู้ความสามารถที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงาน
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
โดยการ 1. การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานอย่างน้อย 6 เดือน
2. การสอนแนะงานอย่างน้อย 6 ดือน 3. การสับเปลีย่ นหมุนเวียน
งานอย่างน้อย 2 ปี
3. ทักษะการนำ�เสนอ โดยการ 1. การฝึกอบรมในห้องเรียน
2. การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายให้นำ�เสนอ
วาระการประชุม อ.ก.พ. / ก.พ.และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
ต่าง ๆ 3. การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� และ 4. การมีพี่เลี้ยง
4. สมรรถนะทางการบริหาร ด้านการสอนงานและการมอบหมาย
งาน โดยการ 1. ฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน ด้วยการมอบหมาย
ให้เป็นหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบโครงการ เพิ่มเติม อย่างน้อย 1 ปี
2. การได้รับการสอนแนะงาน และการมีพี่เลี้ยง อย่างน้อย 1 ปี
......................................
นางทองเนื้อเก้า เช้าเย็น
หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่

1. ความรู้ความสามารถที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงาน
1. ยทุ ธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 (ตํา่ กว่าระดับ
ตำ�แหน่งเป้าหมาย 1 ระดับ)
2. การวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ระดับ 3 (ตํ่ากว่าระดับ
ตำ�แหน่งเป้าหมาย 1 ระดับ)
2. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระดับ 2 (ตํ่ากว่าระดับ
เดียวกับตำ�แหน่งเป้าหมาย 1 ระดับ)
ทักษะ มีทักษะอื่น ๆ ในระดับเดียวกับตำ�แหน่งเป้าหมาย ยกเว้น
ทักษะการนำ�เสนอ ระดับ 1 (ตํ่ากว่าระดับตำ�แหน่งเป้าหมาย
1 ระดับ)
สมรรถนะ มีสมรรถนะหลักในระดับเดียวกับตำ�แหน่งเป้าหมาย
(ระดับ 4)
มี ส มรรถนะเฉพาะตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ในระดั บ เดี ย วกั บ
ตำ�แหน่งเป้าหมาย (ระดับ 4)
มีสมรรถนะทางการบริหาร ด้านการสอนงานและการมอบหมายงาน
ระดับ 1 (ตํ่ากว่าระดับตำ�แหน่งเป้าหมาย 1 ระดับ)

การพัฒนาเพิ่มเติม

ตำ�แหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล.
หน่วยงาน สำ�นักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ตำ�แหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ

ความเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพ

ชื่อ นางจันทร์ดารา เทวาสถิตย์
ตำ�แหน่งเป้าหมาย ผู้อำ�นวยการ
ผู้สอนแนะงาน (Career Coach) นายจิรายุ บุตรลำ�ยอง
หน่วยงาน
สำ�นักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

แบบการติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
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6.6.6 ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้งขาดบุคลากรในการประสานงานและควบคุมการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง
6.6.7 ขาดผู้สอนแนะงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทุ่มเทให้กับการสอนแนะงาน
จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้นจะทำ�ให้การจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
ไม่ประสบผลสำ�เร็จ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคณะทำ�งานที่จะต้องศึกษาแนวทางและวิธีการในการจัดทำ�แผน
สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการกระตุ้น จูงใจให้ผู้บริหาร
เห็นความสำ�คัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ อีกทั้งยังต้อง
ทำ�หน้าที่ในการติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
นอกจากนี้ ควรพยายามทำ�ให้การจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ เป็นสิ่งที่ง่ายและไม่ทำ�ให้
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องใช้เวลาในการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั ริ าชการมากนัก (อาภรณ์ ภูว่ ทิ ยพันธุ,์
2548)

6.7 ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของการจัดทำ�แผน
สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
ปัจจัยสำ�คัญทีม่ ผี ลต่อความสำ�เร็จในการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั ริ าชการ ประกอบด้วย :
6.7.1 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของส่วนราชการ
6.7.2 ผู้บริหารต้องสื่อสารและทำ�ความเข้าใจให้ข้าราชการทราบถึงประโยชน์และความจำ�เป็นในการจัดทำ�
แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
6.7.3 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก / กองต้องให้การสนับสนุนการจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั ริ าชการ
6.7.4 การจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการต้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของส่วนราชการ
6.7.5 คณะทำ�งานต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบว่าแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
ราชการเป็นแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการที่มีศักยภาพที่จะเข้าสู่ตำ�แหน่ง แต่มิใช่พันธะสัญญาว่า
จะได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
6.7.6 กระบวนการคัดเลือกข้าราชการผูม้ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเข้าสูแ่ ผนสร้างความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั ริ าชการต้อง
มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และยุติธรรม
6.7.7 ผู้สอนแนะงานต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และต้องอุทิศตนทุ่มเทให้กับการสอนแนะงาน
6.7.8 การจัดทำ�แผนสร้างความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั ริ าชการถือเป็นการลงทุนระยะยาว ดังนัน้ ส่วนราชการ
ต้องเตรียมงบประมาณเพื่อการดำ�เนินการจัดทำ�แผนและพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพฯ อย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มการจัดทำ�แผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

87

แผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ส่วนราชการ.........................................................................

Logo ส่วนราชการ
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รวม
รวมแต่ละประเภทตำ�แหน่ง

ส่วนกลาง
สำ�นัก.............................................

สํานัก / กอง / ศูนย์

3. อัตรากำ�ลัง
ปง

ชง

2.1 การจัดส่วนราชการระดับกรม
2.2 การจัดส่วนราชการระดับตํ่ากว่ากรม

ทั่วไป

2. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการและอัตรากำ�ลัง

1.1 วิสัยทัศน์
1.2 พันธกิจ
1.3 ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ

ส่วนที่ 1 ภาพรวมของส่วนราชการ
1. บทบาทภารกิจของส่วนราชการ

อว

ทษ

ปก

วิชาการ
ชก ชพ ชช

ทว

อำ�นวยการ
อต อส

บริหาร
บก บส

รวม ร้อยละ
การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
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หมายเหตุ อาจปรับปรุงช่วงอายุได้ตามความเหมาะสม

4.2 ตารางแสดงจำ�นวนข้าราชการ จำ�แนกตามสายงานและช่วงอายุ
สายงาน
รวม <21 21-25
26-30
31-35

หมายเหตุ อาจปรับปรุงช่วงอายุได้ตามความเหมาะสม

ส่วนกลาง
สำ�นัก.............................................

4.1 ตารางแสดงจำ�นวนข้าราชการ จำ�แนกตามส่วนราชการและช่วงอายุ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
รวม <21 21-25
26-30
31-35

4. โครงสร้างอายุข้าราชการ

36-40

36-40

41-45

41-45

46-50

46-50

51-55

51-55

56-60

56-60

อายุเฉลี่ย

อายุเฉลี่ย
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หมายเหตุ นับจำ�นวนปีที่เหลือเท่านั้น

4.4 ตารางแสดงจำ�นวนข้าราชการ จำ�แนกตามสายงานและจำ�นวนอายุราชการที่เหลือ
สายงาน
รวม <1
1
2
3
4
5
6

หมายเหตุ นับจำ�นวนปีที่เหลือเท่านั้น

ส่วนกลาง
สำ�นัก.............................................

4.3 ตารางแสดงจำ�นวนข้าราชการ จำ�แนกตามส่วนราชการและจำ�นวนอายุราชการที่เหลือ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
รวม <1
1
2
3
4
5
6

7

7

8

8

9

9

10

10

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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บริหาร

อำ�นวยการ

วิชาการ

ทั่วไป

ประเภทตำ�แหน่ง

กลุ่มที่

กลุ่มที่

กลุ่มที่

กลุ่มที่

กลุ่มที่

กลุ่มที่

กลุ่มที่

กลุ่มที่

5. การจัดกลุ่มตำ�แหน่ง
กลุ่มตำ�แหน่ง

สายงาน
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กลุ่มลักษณะงาน

1. ตำ�แหน่ง....................................................................
2. ตำ�แหน่ง....................................................................
3. ตำ�แหน่ง....................................................................
4. ตำ�แหน่ง....................................................................
5. ตำ�แหน่ง....................................................................

ตำ�แหน่งเป้าหมายในการจัดทำ�เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในกรม....................................................................

7. การกำ�หนดตำ�แหน่งเป้าหมาย

สำ�นัก/กอง

6. การจัดกลุ่มงาน (Job group /Job family)
สายงาน

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
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ชื่อส่วนราชการ

หน่วยงานสังกัด

ชื่อตำ�แหน่งเป้าหมาย

ส่วนที่ 2 : แบบสัง่ สมประสบการณ์และผลงาน
2.1 ตำ�แหน่งเป้าหมาย
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ตำแหน่งเป้าหมาย … ระบุ
- ชื่อตำแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด

- 17
! -

ดำรงตำแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

Ladder ที่ 1
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 1
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ … ระบุ
- ชื่อตำแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง

Ladder ที่ 2
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 4
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 2
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 3
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

สำนัก/กอง อื่นๆ

ดำรงตำแหน่งใด
ก่อนก็ได้

Ladder ที่ 1
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

Ladder ที่ 2
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

หรือ

Ladder ที่ 5
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา

ดำรงตำแหน่งใด
ตำแหน่งหนึ่ง

รวมระยะเวลา ___ ปี ___ เดือน

ชื่อตำแหน่งเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานที่สังกัด

ชื่อหน่วยงาน
ที่ตำแหน่งเป้าหมายสังกัด

2.1.1 ภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของตำ�แหน่งเป้าหมาย ตำ�แหน่ง.....................................

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
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ด้าน................................................

3.

2.

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs)
1.

ด้าน.................................................

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

ชื่อตำ�แหน่ง

2.1.2 การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งเป้าหมาย
ตำ�แหน่งเป้าหมาย (Critical Position)

ด้าน................................................

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)

ด้าน...................................................

หน่วยงาน
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ความรู้ที่จำ�เป็น
สำ�หรับตำ�แหน่งเป้าหมายนี้
(Knowledge)

สมรรถนะที่คาดหวังสำ�หรับตำ�แหน่งเป้าหมายนี้ (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำ�แหน่งเป้าหมาย

ทักษะที่จำ�เป็น
สำ�หรับตำ�แหน่งเป้าหมายนี้
(Skills)

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
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ตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ลำ�ดับที่ .........................
ชื่อตำ�แหน่ง ..............................................................
หน่วยงาน ................................................................

2.2 ตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)
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ด้าน................................................

3.

2.

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs)
1.

ด้าน.................................................

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

ตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ลำ�ดับที่…
ชื่อตำ�แหน่ง
ระยะเวลาขั้นต่ำ�ในการครองตำ�แหน่ง

ด้าน................................................

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)

ด้าน...................................................

หน่วยงาน

การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำ�แหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
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ความรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง
(Knowledge)

สมรรถนะที่คาดหวังสำ�หรับตำ�แหน่ง (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวไปสู่ตำ�แหน่งงานลำ�ดับต่อไป

ทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง
(Skills)
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