แผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร
(Succession Plan)

กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
พฤษภาคม ๒๕๕๙

กก

คํานํา
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Succession plan) ของกรมการจัดหางาน จัดทําขึ้น
ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) ยุทธศาสตรที่ ๒ กลยุทธที่ ๒.๒
พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการในการวางแผน
กําลังคนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Workforce Plan) ใหมีความเหมาะสม โดยพัฒนาและบริหารกําลังคน
เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและประสิทธิภาพของระบบราชการ รวมทั้งสงเสริมใหมีการวางระบบเตรียม
ความพรอมเพื่อทดแทนบุคลากร ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เพื่อเปนกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนากําลังคนของสวนราชการ
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับ แนวโนมการเกษียณอายุในอีก ๕ ปขางหนาของกรมการจัดหางาน
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยเฉพาะตําแหนงผูบริหารที่จะเกษียณ (ตําแหนงประเภทอํานวยการ
และประเภทบริ ห าร) มี จํ า นวน ๕๗ อั ต รา ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ การขาดแคลนกํ า ลั ง คนที่ มี ศั ก ยภาพและ
การสูญเสียอัตรากําลังจากการเกษียณอายุ
กรมการจัดหางาน จึงไดจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Succession plan) ของกรมการ
จัดหางาน เพื่อเปนการเตรียมวางแผนสรรหา และคัดเลือกกําลังคน ที่จะเขามาดํารงตําแหนงทดแทนการ
เกษียณอายุ ลาออก เสียชี วิต และสรางบุคลากรที่มีความสามารถเขามาทดแทนในตําแหนงที่วางไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับทิศทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยและยุทธศาสตรการบริหารและ
พัฒนากําลังคนภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.

กรมการจัดหางาน
พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค
๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๔. นิยามศัพท
บทที่ 2 ขอมูลทั่วไปและสถานการณดานกําลังคนของกรมการจัดหางาน
๑. วิสัยทัศน
๒. ภารกิจหลัก
๓. อํานาจหนาที่
๔. กรอบอัตรากําลังกรมการจัดหางาน
บทที่ 3 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Succession plan)
๑. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
๒. การบริหารงานภาครัฐและการบริหารทรัพยากร ภาครัฐแนวใหม
๓. ความหมายของการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession planning)
๔. ลักษณะทั่วไปของแผนสืบทอดตําแหนง
๕. การเชื่อมโยงการจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพ กับแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร
๖. ประโยชนของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession plan)
๗. ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession planning)
๘. ขั้นตอนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร
บทที่ 4 แผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Succession plan) ของกรมการจัดหางาน
1. การเลือกตําแหนงเปาหมายและการกําหนดเกณฑคัดเลือกผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
๒. การพิจารณาคัดเลือกผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
๓. การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ
๔. การติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
ภาคผนวก
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๑
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๓
๓
๔
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๑๑
๑๒
๑๙
๒๑
๒๑
๒๒
๒๓
๒๕
๒๘
๒8
๖๐
๖๑
๙๕

ค

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ ๑ กรอบอัตรากําลังในภาพรวมของกรมการจัดหางาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตารางที่ ๒ ภาพรวมกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนสามัญจําแนกตามชื่อตําแหนง
ในสายงาน ประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงกรมการจัดหางาน
ตารางที่ ๓ ตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตารางที่ ๔ ตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตารางที่ ๕ ตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตารางที่ ๖ ตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตารางที่ ๗ ตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔
๕
๗
๘
๙
๙
๑๐

ง

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ ๑ แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร

๒๕

บทที่ ๑ บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒
กลยุทธที่ ๒.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
ในการวางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Workforce Plan) ใหมีความเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาและ
บริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและประสิทธิภาพของระบบราชการ รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
วางระบบเตรียมความพรอมเพื่อทดแทนบุคลากร ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลง
และสอดคล องกับ ทิศทางการพัฒนาระบบราชการ นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได กําหนดยุทธศาสตรการ
บริ ห ารและพัฒ นากําลั งคนภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เพื่อเป น กรอบแนวทางการบริ ห ารและพัฒ นา
กําลังคนของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๒ แนวโนมการเกษียณอายุในอีก ๕ ปขางหนาของกรมการจัดหางาน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
โดยเฉพาะตําแหนงผูบริหารที่จะเกษียณ (ตําแหนงประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร) มีจํานวน ๕๗
อัตรา ซึ่งมีผลกระทบตอการขาดแคลนกําลังคนที่มีศักยภาพและการสูญเสียอัตรากําลังจากการเกษียณอายุ
๑.๓ การวางแผนสืบทอดตําแหนงจึงเปนปจจัยสําคัญที่กรมการจัดหางานจะตองดําเนินการอยาง
เร งด ว น เพื่อเป น การเตรี ย มวางแผนสรรหา และคัด เลื อกกําลั งคน ที่จ ะเขามาดํ ารงตํ าแหน งทดแทนการ
เกษียณอายุ ลาออก เสียชีวิต และสรางบุคลากรที่มีความสามารถ เขามาทดแทนในตําแหนงที่วางไดอยาง
เหมาะสม
เพื่อใหการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Succession Plan) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กองการเจาหนาที่ จึงไดจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน ง
ทางการบริหาร (Succession Plan) ของกรมการจัดหางาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ
เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรใหมีศักยภาพ เตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสอดคลองกับ
ทิศทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยและยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ
สํานักงาน ก.พ.
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหกรมการจัดหางานมีกรอบ หลักเกณฑ กระบวนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการ
บริหาร (Succession Plan) รวมถึงตําแหนงหลักที่สําคัญของกรมการจัดหางาน
๒.๒ เพื่อใหกรมการจัดหางานมีระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมในการสราง
บุคลากรทดแทนตําแหนงที่สําคัญสําหรับหนวยงานในอนาคต
๒.๓ เพื่อใหกรมการจัดหางานสามารถวางแผนสรรหาและพัฒนากําลังคน ตรงตามความสามารถได
อยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๓.๑ กรมการจัดหางานมีแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Succession Plan)
๓.๒ มี ห ลั ก เกณฑ รู ป แบบ แนวทางกระบวนการจั ด ทํ า แผนสื บ ทอดตํ า แหน ง ทางการบริ ห าร
(Succession Plan) รวมถึงตําแหนงหลักที่สําคัญ อยางเปนระบบและเหมาะสม
๔. คํานิยามศัพท
แผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร หรือแผนสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan)
เปนกระบวนการในการคัดเลือกและจัดเตรียมขาราชการ “ผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง (Successor)”
มาพัฒนาตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว การคัด เลือกผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนงเปรีย บเสมือนการคัด
นักกีฬาเพื่อลงแขงขันนัดอุนเครื่อง หรือลงแขงขันในรอบแรกๆ จนถึงรอบ Semi-final หรือเปนการเตรียมตัว
บุคคลไวกอนอยางนอย ๒ – ๓ ป เพื่อจัดเตรียมและพัฒนาขาราชการตามทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
และแผนพัฒ นาขาราชการรายบุ คคลสํ าหรั บ ผู มีศักยภาพ แต ในการคัด เลื อกเพื่อแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน ง
ซึ่งเปรียบเสมือนการแขงขันรอบสุดทายนั้น สวนราชการตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงาน ก.พ.
กําหนด (สํานักงาน ก.พ., ๒๕๕๖)
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บทที่ ๒ ขอมูลทั่วไปและสถานการณดานกําลังคนของกรมการจัดหางาน

กรมการจั ด หางานจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๓๖ และพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจกรรมบางสวนของกระทรวงมหาดไทยไปเปนของ
กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ การสั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๖ ประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา วั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดมีการปฏิรูประบบราชการ โดยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหม
ในสวนของกระทรวงแรงงานและสวัส ดิการสังคม ไดแยกการบริหารงานดานแรงงานและสวัสดิ การสังคม
ออกจากกั น จั ด ตั้ ง เป น กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดผานความเห็นชอบของรัฐสภา เมื่อวันที่
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ตามแผนกลยุ ท ธ ก รมการจั ด หางาน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๖๑ ได กํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น งานไว
ดังตอไปนี้
๑. วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมการมีงานทํา คุมครองคนหางาน และใหบริการขอมูล
ขาวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย
๒. ภารกิจหลัก
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาระบบ และใหบริการจัดหางานทั้งในและตางประเทศ
สงเสริม พัฒนา ใหบริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
สงเสริม กํากับดูแลการจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พัฒนาระบบ สรางเครือขาย และผลิตขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
จัดระบบการทํางานของคนตางดาว

๓. อํานาจหนาที่
1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการทํางาน
ของคนตางดาว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการแรงงาน และเปนศูนยทะเบียนขอมูล
ตลาดแรงงาน

4
3. พั ฒ นาระบบ รู ป แบบ มาตรการ และวิ ธี ก ารด า นการจั ด หางาน จั ด ทํ า และประสานแผน
การปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดานแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกําหนด
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
4. ใหคําปรึกษา สงเสริม และใหบริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดใหแกประชาชน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๔. กรอบอัตรากําลังกรมการจัดหางาน
จากตารางที่ ๑ กรอบอั ต รากํ า ลั ง ในภาพรวมของกรมการจั ด หางาน ป ง บประมาณ ๒๕๕๙
ประกอบด ว ยอัตรากําลั งทั้งส ว นกลางและสว นภูมิภาครวมทั้งสิ้น ๓,๓๙๗ อัต รา แบ งออกเป นขาราชการ
๑,๒๓๖ อัตรา ลูกจางประจํา ๒๓๕ อัตรา และพนักงานราชการ ๖๔๘ อัตรา
ตารางที่ ๑ กรอบอัตรากําลังในภาพรวมของกรมการจัดหางาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หนวยงาน

รวม

สวนกลาง (ตําแหนงไมสังกัดกอง)
11
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
5
กลุมตรวจสอบภายใน
6
สํานักงานเลขานุการกรม
129
กองนิติการ
28
กองแผนงานและสารสนเทศ
53
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
287
กองวิจัยตลาดแรงงาน
107
กองสงเสริมการมีงานทํา
48
สํานักงานบริหารแรงงานไทย
259
ไปตางประเทศ
สํานักบริหารแรงงานตางดาว
549
สํานักงานจัดหางานจังหวัด 76 จังหวัด 1,915
รวม
3,397

ขาราชการ

ลูกจาง
ประจํา

กรอบพนักงาน
ราชการ

ลูกจางชั่วคราว
เงิน
เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ
(อัตรา)
(อัตรา)

(ตําแหนง)

(อัตรา)

(อัตรา)

11
4
4
62
24
34
145
45
42
159

37
2
6
11
10
6
2

1
2
30
2
13
131
52
54

-

44

141
565
1,236

2
159
235

15
348
648

-

391
843
1,278

5
ตารางที่ ๒ ภาพรวมกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนสามัญจําแนกตามชื่อตําแหนงในสายงาน ประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงกรมการจัดหางาน
ลําดับ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ที่

ประเภทตําแหนง/ระดับตําแหนง
บริหาร

อํานวยการ

สูง ตน

สูง

ตน

รวม

วิชาการ

ทั่วไป

ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ปก ทพ อว ชง ปง/ชง

สวนกลาง
1

นักบริหาร

1

3

4

2

ผูตรวจราชการกรม

6

3

ผูอํานวยการ

6

4

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ)

1

5

นักจัดการงานทั่วไป

6

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

7

นักวิชาการแรงงาน

8

นักวิชาการเงินและบัญชี

9

6
1

7
1
1

10

1

2

3

22

400

436

1

15

16

นักวิชาการพัสดุ

2

2

10

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

3

3

11

นักประชาสัมพันธ

4

5

12

นักทรัพยากรบุคคล

13

15

13

นิติกร

1

22

23

14

นักวิชาการคอมพิวเตอร

1

16

17

5

9

1
2

5

9

6
ลําดับ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ที่
15

นักวิเทศสัมพันธ

16

บรรณารักษ

17

เจาพนักงานธุรการ

18

ประเภทตําแหนง/ระดับตําแหนง
บริหาร

อํานวยการ

สูง ตน

สูง

ตน

รวม

วิชาการ

ทั่วไป

ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ปก ทพ อว ชง ปง/ชง
1

6

7

1

1
3

17

20

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

19

19

19

เจาพนักงานแรงงาน

68

68

20

เจาพนักงานพัสดุ

3

3

21

เจาพนักงานหองสมุด

1

1

22

เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา

2

2

23

นายชางภาพ

1

1

24

นายชางศิลป

1

1

สวนภูมิภาค (76 จังหวัด)
ผูอํานวยการ

39

26

นักวิชาการแรงงาน

27

นักจัดการงานทั่วไป

28

เจาพนักงานแรงงาน

73

73

29

เจาพนักงานธุรการ

84

84

269

1,236

รวม

37

76
12

1

3

52

38

0

5

12

40

0

0

253

265

67

67

813

0

0

3

0

6

25

7
ตารางที่ ๓ ตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ตําแหนงประเภทบริหาร อํานวยการและประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และชํานาญการพิเศษ)
ลําดับที่

เลขที่
ตําแหนง

ตําแหนง/ระดับตําแหนง

สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
6
10
8
109
317
682
721
803
830
877
915
972
1036
1052
1083
1108
1139
1207
430
456
170

นักบริหารสูง
นักบริหารตน
ผูตรวจราชการกรมสูง
ผูตรวจราชการกรมสูง
ผูตรวจราชการกรมสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

สํานักอธิบดี
สํานักอธิบดี
สํานักผูต รวจราชการกรม
สํานักผูต รวจราชการกรม
สํานักผูต รวจราชการกรม
กองแผนงานและสารสนเทศ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
สํานักบริหารแรงงานตางดาว
สํานักบริหารแรงงานตางดาว
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

หมายเหตุ

8
ตารางที่ ๔ ตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
(ตําแหนงประเภทบริหาร อํานวยการและประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และชํานาญการพิเศษ)
ลําดับที่

เลขที่
ตําแหนง

ตําแหนง/ระดับตําแหนง

สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

715
752
759
788
907
927
1022
1028
1125
1133
1169
1228
345

ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดตาก
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
สํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระแกว
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
กองวิจัยตลาดแรงงาน

หมายเหตุ

9
ตารางที่ ๕ ตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
(ตําแหนงประเภทบริหาร อํานวยการและประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และชํานาญการพิเศษ)
ลําดับที่

เลขที่
ตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8

7
9
147
699
728
782
837
844
886

ผูตรวจราชการกรมสูง
ผูตรวจราชการกรมสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง

979
24
66
168

ผูอํานวยการตน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

9
10
11
12
13

ตําแหนง/ระดับตําแหนง

สังกัด

หมายเหตุ

สํานักผูต รวจราชการกรม
สํานักผูต รวจราชการกรม
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
สํานักงานจัดหางานจังหวัดตราด
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานเลขานุการกรม
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

ตารางที่ ๖ ตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
(ตําแหนงประเภทบริหาร อํานวยการและประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และชํานาญการพิเศษ)
ลําดับที่

เลขที่
ตําแหนง

ตําแหนง/ระดับตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8

5
767
853
868
921
933
1058
1103

ผูตรวจราชการกรมสูง
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการตน
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

สังกัด
สํานักผูต รวจราชการกรม
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรมั ย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏรธานี

หมายเหตุ

10
ตารางที่ ๗ ตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓
(ตําแหนงประเภทบริหาร อํานวยการและประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และชํานาญการพิเศษ)
ลําดับที่

เลขที่
ตําแหนง

ตําแหนง/ระดับตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

690
736
775
820
987
1045
1177
174
344
431
708

ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการตน
ผูอํานวยการสูง
ผูอํานวยการสูง
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

สังกัด

หมายเหตุ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดแมฮองสอน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว
รษก.เชี่ยวชาญ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน

จากตารางที่ ๒ แสดงภาพรวมกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวน ๑,๒๓๖ อัตรา
ประกอบด ว ยนั กบริ ห าร (ประเภทบริ ห าร) จํ านวน ๔ อั ต รา ผู ต รวจราชการกรม ๖ อัต รา ผู อํานวยการ
(ประเภทอํานวยการ) จํานวน ๙๐ อัตรา สวนที่เหลือจําแนกเปน ๒๐ สายงานประกอบดวยขาราชการพลเรือน
สามัญ ประเภทวิชาการ จํานวน ๘๗๐ อัตรา สวนใหญเปนระดับชั้นงานปฏิบัติการและชํานาญการ คิดเปน
รอยละ ๙๓.๔๕ ของขาราชการประเภทวิชาการทั้งหมด สวนประเภททั่วไป จํานวน ๒๗๒ อัตราสวนใหญ
เปนระดับชั้นงานปฏิบัติงานและชํานาญงาน คิดเปนรอยละ ๙๘.๘๙ ของขาราชการประเภททั่วไปทั้งหมด
เมื่อพิจารณาอัตรากําลัง ตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 25๖๒
(ตําแหนงประเภทบริหาร อํานวยการและประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และชํานาญการพิเศษ) ตามตาราง
ที่ ๓ – ๗ ปรากฏตํ า แหน ง ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการทั้ ง สิ้ น ในแต ล ะป ง บประมาณ ดั ง นี้ ๑) ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ จํ า นวน ๒๓ อั ต รา ๒) ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํ า นวน ๑๓ อั ต รา ๓) ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑3 อัตรา และ ๔) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๘ อัตรา และ ๕) ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๑ อัตรา
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บทที่ ๓ กรอบแนวคิดการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร
(Succession Plan)

ในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร หรืออีกนัยหนึ่ง แผนสรางความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติราชการ (Succession Plan) คณะผูจัดทําไดศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ นํ า มากํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการจั ด ทํ า แผนสื บ ทอดตํ า แหน ง ทางการบริ ห าร
(Succession Plan) ของกรมการจัดหางานในครั้งนี้ ดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
2. การบริหารงานภาครัฐและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
3. ความหมายของการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning)
4. ลักษณะทั่วไปของแผนสืบทอดตําแหนง
5. การเชื่อมโยงการจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพ กับแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร
6. ประโยชนของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)
7. ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning)
8. ขั้นตอนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร
๑. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource Management)
มีร ากฐานมาจากปรัช ญาที่สําคัญของการบริ ห ารทรัพยากรบุ คคล ที่เ นน ธรรมชาติของกลยุ ทธการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล และกลยุทธดานธุรกิจหรือกลยุทธองคการใหเปนหนึ่งเดียวกัน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเปนทั้งกลยุทธและกระบวนการที่ผสมผสานใชในการบริหารทรัพยากรที่มี
ค า สู ง สุ ด ขององค ก าร นั้ น คื อ บุ ค คลที่ ทํ า งานตามลํ า พั ง และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น เพื่ อ ให อ งค ก ารประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค Storey (1989) ไดอธิบายความแตกตางของการบริหารทรัพยากรบุคคลดาน
รูปธรรมหรือเชิงปริมาณ (Hard HRM) และการบริหารทรัพยากรบุคคลดานนามธรรมหรือเชิงคุณภาพ (Soft HRM)
ไวดังนี้
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลดานรูปธรรม เนนการจัดการทรัพยากรบุคคลในเชิงปริมาณที่
สามารถคํานวณได และคํานึงถึงกลยุทธธุรกิจหรือกลยุทธองคการ ใชความเปนเหตุเปนผลในลักษณะเดียวกับ
ตัวแปรดานเศรษฐศาสตรอื่นๆ ปรัชญาพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรบุคคลดานนี้ เนนที่การบริหารจัดการที่
ทําใหบุคลากรในองคการมีมูลคาเพิ่มขึ้น มีศักยภาพและความสามารถสูงสําหรับการแขงขันกับองคการอื่น
ซึ่งบุคลากรในองคการคือ “ทุนมนุษย” ที่สามารถทํา “กําไร” ใหกับองคการได หากองคการลงทุนในการ
พัฒนาคนไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งผูบริหารมีสิทธิจะนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ
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การบริหารทรัพยากรบุคคลดานนามธรรมนั้น มีรากฐานมาจากการยอมรับเรื่องมนุษยสัมพันธ ซึ่งเนน
การสื่อสาร การสรางแรงจูงใจ และความเปนผูนํา แนวคิดนี้มองลูกจางวาเปนสินทรัพยที่มีคายิ่งขององคการ
ทําให องคการไดเปรี ยบทางการแขงขันจากการยอมอุทิศตน การปรั บตัวเองและคุณภาพ (ดานทักษะการ
ปฏิบัติงาน) เปนตน การบริหารทรัพยากรบุคคลดานนามธรรม จึงเนนการทําใหลูกจางรูสึกผูกพันและยอมอุทิศ
ตนทั้ง “หัวใจและวิญญาณ” ซึ่งจะทําไดสําเร็จถามีกระบวนการที่ทําใหลูกจางเกิดความไววางใจ ผูกพัน และ
ยอมอุทิศตนเพื่อองคการ ทั้งนี้ กุญแจสําคัญก็คือ วัฒนธรรมองคการ
ทั้งนี้ เปาหมายสําคัญประการหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ชวยใหองคการสามารถคัดสรร
และธํารงรักษาบุคลากรที่มีฝมือ มีแรงจูงใจสูง มีความรูสึกผูกพันและยอมอุทิศตนเพื่อองคการไวได ชวยใหเกิด
ความมั่นใจวาทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน ตลอดจนพยายามธํารงรักษาและพัฒนาลูกจางในทุกๆ ดาน ซึ่งการ
จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Succession Plan) ถือวาเปนเครื่องมือหนึ่งที่ตอบสนองแนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญกลยุทธหนึ่ง คือ กลยุทธการพัฒนาผูบริหาร ซึ่งมี
มุมมองในระยะยาวเกี่ยวกับวิธีการที่ใชเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิผลขององคการดวยการ
1. ทําใหแนใจวาผูบริหารเขาใจวาพวกเขาถูกคาดหวังอะไรบาง โดยรวมกันกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ
เทียบกับผลการปฏิบัติงานของพวกเขา และระดับความสามารถของพวกเขาที่ตองปรับปรุงใหดีขึ้น
2. การระบุผูบริหารที่มีศักยภาพออกมา สงเสริมใหพวกเขาเตรียมแผนการพัฒนาตนเองและนํามาใช
เพื่ อ ให แ น ใ จว า พวกเขาได รั บ การพั ฒ นา การฝ ก อบรม และประสบการณ ที่ ทํ า ให พ วกเขาพร อ มสํ า หรั บ
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นทั้งในหนวยงานของพวกเขาเอง และในสวนอื่นในองคการ
3. วางแผนสืบทอดตําแหนงของผูบริหาร และตั้งระบบทีจ่ ะทําใหมีการทบทวนแผนนี้เปนประจํา
๒. การบริหารงานภาครัฐและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ที่มุงสูความเปนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงาน
ภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุมคา
การจัดการโครงสรางที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปดโอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการใหบริการสาธารณะ
การใหความสําคัญตอคานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุงเนนการใหบริการแก
ประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ที่สอดคลองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน
มีเ ป าหมายเพื่อ พัฒ นางานบริ การของส ว นราชการและหน ว ยงานของรั ฐ สู ความเป น เลิ ศ เพื่ อให
ประชาชนมีความพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมมาใชเพื่อใหประชาชนสามารถใชบริการไดงายและหลากหลาย
รูปแบบ เนนการบริการเชิงรุกที่มปี ฏิสัมพันธโดยตรงระหวางภาครัฐและประชาชน การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
อยางแทจริง พัฒนาระบบการจัดการ ขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมการบริการ
ที่เปนเลิศ เชน
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1. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกันและกัน และวางรูปแบบ
การใหบริการประชาชนที่สามารถขอรับบริการจากภาครัฐไดทุกเรื่อง โดยไมคํานึงวาผูรับบริการจะมาขอรับ
บริการ ณ ที่ใด (No Wrong Door)
2. ยกระดับการดําเนินงานของศูนยบริการรวม (One Stop Service) ดวยการเชื่อมโยงและ บูรณาการ
กระบวนงานบริการที่หลากหลายจากสวนราชการตาง ๆ มาไว ณ สถานที่เดียวกัน เพื่อใหประชาชนสามารถ
รับบริการไดสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เชน ศูนยรับคําขออนุญาต ศูนยชวยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต
(One Stop Crisis Center : OSCC) เปนตน
3. ส ง เสริ ม ให ส ว นราชการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเข า มาใช ใ นการให บ ริ ก าร
ประชาชน (e-Service) เพื่อใหสามารถเขาถึงบริการของรัฐไดงายขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบ การบริการที่เปด
โอกาสใหประชาชนเปนผูเลือกรูปแบบการรับบริการที่เหมาะสมกับความตองการของตนเอง (Government
You Design) โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช เชน m - Government ซึ่งใหบริการผานโทรศัพทเคลื่อนที่
(Mobile G2C Service) ที่สงขอมูลขาวสารและบริการถึง ประชาชน แจงขาวภัยธรรมชาติ ขอมูลการเกษตร
ราคาพืชผล หรือการติดตอและแจงขอมูล ขาวสารผานสังคมเครือขายออนไลน (Social Network) เปนตน
4. สงเสริมใหมีเว็บกลางของภาครัฐ (Web Portal) เพื่อเปนชองทางของบริการภาครัฐทุกประเภท
โดยใหเชื่อมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทุกหนวยงานของภาครัฐ รวมถึงขอมูล ขาวสาร องคความรู
ซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงได
5. ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการให บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น ระหว า งหลาย
สวนราชการ นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน โดยทบทวนขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เปน
อุปสรรคตอการใหบริการประชาชนของหนวยงาน ของรัฐ เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและเอื้อตอ
การแขงขันของประเทศ
6. ส ง เสริ ม ให มี ก ารนํา ระบบการรั บ ประกั น คุ ณ ภาพมาตรฐานการให บ ริ ก าร (Service Level
Agreement) มาใช ใ นภาครั ฐ ซึ่ ง เป น การกํา หนดเงื่ อ นไขในการให บ ริ ก ารของหน ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ต อ
ประชาชน โดยการกําหนดระดับการใหบริการ ซึ่งครอบคลุมการกําหนดลักษณะ ความสําคัญ ระยะเวลา
รวมถึงการชดเชยกรณีที่การใหบริการไมเปนไปตามที่กําหนด
7. สงเสริมใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใชประโยชนจากบัตรประจําตัว
ประชาชน ในการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ประชาชน
ตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใชประโยชนจากบัตรสมารทการด (Smart Card) หรือ เลขประจําตัวประชาชน
13 หลัก
8. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม และหลอหลอมการสราง
วัฒนธรรมองคการใหขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐมีจิตใจที่เอื้อตอการใหบริการที่ดี รวมถึง เปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากขึ้น
9. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการจําแนกกลุมผูรับบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใชบริการเพื่อใหสามารถนํามาปรับปรุง และพัฒนา คุณภาพการ
บริการไดอยางจริงจัง เนนการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ หลังจากไดรับการบริการ และ
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นําผลสํ ารวจความพึงพอใจมาวิ เ คราะห ศึกษาเปรี ย บเทีย บ เพื่อ ปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพการทํางาน และ
เผยแพรผลการสํารวจใหประชาชนทราบ โดยอาจจัดตั้ง สถาบันการสงเสริมการใหบริการประชาชนที่เปนเลิศ
(Institute for Citizen -Centered Service Excellence) เพื่อทําหนาที่ในการสํารวจความคิดเห็น วิเคราะห
ติดตาม เสนอแนะ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนแกสวนราชการตาง ๆ
10. สงเสริมใหสวนราชการมีการพัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนและแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนอย างจริ งจั ง โดยเน น การจั ด การเชิ งรุ ก มีการรวบรวมหลั กเกณฑและกระบวนการจั ด การ
ขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐาน ตอบสนองทันทวงที สามารถติดตาม เรื่องรองเรียนไดตั้งแต
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของการใหบริการ รวมไปถึงการมีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงขอมูลกัน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ
11. วางหลักเกณฑ แนวทาง และกลไกการชวยเหลือเยียวยาเมื่อประชาชนไดรับความไมเปนธรรม
หรือไดรับความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของการดําเนินการของภาครัฐและปญหา ที่เกิดจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ หรือปญหาอื่น ๆ ที่รัฐมีสวนเกี่ยวของ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปน
มืออาชีพ
มีเปาหมายเพื่อพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูองคการแหงความเปนเลิศ โดยเนนการจัด
โครงสราง องคการที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบงาย (Simplicity) มีระบบการทํางานที่คลองตัว
รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน เนนการคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลาลากรในองคการ เนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สรางคุณคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัด
คาใชจาย ในการดําเนินงานตาง ๆ และสรางความรับผิดชอบตอสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน เชน
1. ปรับปรุงหนวยงานราชการใหมีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ลดความซ้ําซอน มีความ
ยืดหยุน คลองตัวสูง สามารถปรับตัวไดอยางตอเนื่อง ตอบสนองตอบทบาทภารกิจหรือบริบท ในสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและจัดการความรูอยางเปนระบบ
เพื่อกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมุงเนนให
การนําองคการเปนไปอยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม การวางแผนยุทธศาสตร และผลักดันสูการ
ปฏิบัติ การใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริ การและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงระบบการบริหาร
จัด การให มีความยืด หยุ น คล องตัว การส งเสริ มใหบุ คลากรพัฒนาตนเอง มีความคิด ริ เ ริ่มและเรี ย นรู อย าง
ตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และทํางานโดยมุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ
4. สงเสริมและพัฒนาหนวยงานของรัฐไปสูการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government)
5. นําเทคโนโลยีมาใชภายในองคการ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงาน
ของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพ การใหบริการประชาชน สรางความโปรงใส
ในการดําเนินงานและใหบริการ รวมทั้ง สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานแบบเวอรชวล (Virtual Office) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ และประหยัดคาใชจาย
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6. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government
Website Standard) และสามารถบูร ณาการเชื่อมโยงหนว ยงานของรัฐ (Connected Government)
ที่สมบูรณแบบเพื่อกาวไปสูระดับมาตรฐานสากล
7. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส ระบบการใหบริการ ภาครัฐ
และพัฒนาระบบสารสนเทศบนโครงสรางพื้นฐานหลักที่ทางภาครัฐพัฒนาขึ้น ไดแก ระบบเครือขายสารสนเทศ
ภาครัฐ (Government Information Network : GIN) และเครื่องแมขาย (Government Cloud Service : G – Cloud)
เพื่อลดคาใชจาย ทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นํากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ (Thailand e-Government Interoperability
Framework : TH e-GIF) มาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ภาครัฐ เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยง
ขอมูลสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคการภาครัฐ ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวาง สวนราชการดวยกัน
ในลักษณะโครงขายขอมูลที่เชื่อมตอถึงกัน เพื่อใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงเสริม
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการในระดับตาง ๆ เพื่อสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่สําคัญตอการบริหารราชการแผนดินและ
การตัดสินใจ ไปยังศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อใหเกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลที่มี
ความเปนปจจุบันและถูกตอง
10. สงเสริมใหสวนราชการมีแผนการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงาน (Business Continuity
Plan) เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมรับมือตอสถานการณฉุกเฉิน ไดทันทวงที โดยกําหนดแนวทาง ขั้นตอน
การชวยเหลือ การซักซอม และการประชาสัมพันธ รวมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลัก และสนับสนุนใหมี
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Crisis Management Center) ในการบริหาร จัดการสภาวะวิกฤตแตละ
ประเภท ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
11. วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Workforce Plan) ใหมีความเหมาะสม ไมเปน
ภาระตองบประมาณของประเทศ พัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และประสิทธิภาพ
ของระบบราชการ สรางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศไปสูการปฏิบัติ
12. สงเสริมใหมีการวางระบบเตรียมความพรอมเพื่อทดแทนบุคลากร เชน แผนการสืบทอดตําแหนง
(Succession Plan) เปนตน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขาสูระบบ
ราชการได โ ดยงายมากขึ้นในทุกระดั บ รวมทั้งสนั บ สนุ น ใหมีการแลกเปลี่ ย นบุ คลากรระหว างภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน (Talentmobility) ซึ่งสามารถเชื่อมโยง ไดทั้งสองทางจากภาครัฐไปสูภาคเอกชนและจากภาคเอกชน
ไปสูภาครัฐ
13. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใหความสําคัญตอการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในการปฏิบัติ
ราชการ โดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบอางอิงกับเกณฑมาตรฐานและ/หรือแนวทาง
การปฏิบัติที่เปนเลิศ รวมถึงปรับปรุงการทํางาน โดยนําเทคนิคตาง ๆ เกี่ยวกับ การเพิ่มผลิตภาพมาใช มุงขจัด
ความสูญเปลาของการดําเนินงานในทุกกระบวนการ ตัดกิจกรรม ที่ไมมีประโยชนหรือไมมีการเพิ่มคุณคาใน
กระบวนการออกไป เพิ่ ม ความยึ ด หยุ น ขององค ก าร ด ว ยการออกแบบกระบวนการใหม แ ละปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเพื่อสรางคุณคาในการปฏิบัติงาน เชน Lean Management เปนตน
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14. สงเสริมใหมีการนํารูปแบบการใชบริการรวมกัน (Shared Services) เพื่อประหยัดทรัพยากร
ลดคาใชจ าย ยกระดั บคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการทํางานของหน วยงานของรัฐ โดยรวม
กิจ กรรมหรือ กระบวนงานลัก ษณะ/ประเภทเดีย วกัน (Common Process) ซึ่งเดิม ตา งหนว ยงาน
ตางดําเนินงานเองเขามาไวในศูนยบริการรวมโดยเฉพาะงานสนับสนุน (BackOffice) ไดแก ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และระบบบุคลากร เปนตน
15. สงเสริมใหการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ จะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม (Social
Responsibility) เกิ ด ความผาสุ ก และความเป น อยู ที่ ดี ข องประชาชน ความสงบ และปลอดภั ย ของสั งคม
สวนรวม รวมทั้งสนับสนุน เสริมสราง พัฒนาและสรางความเขมแข็ง ใหแกสังคมและชุมชน เพื่ออยูรวมกัน
อยางสงบสุข
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิดประโยชน
สูงสุด
มีเ ป า หมายเพื่ อ วางระบบการบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย ข องราชการอย างครบวงจร โดยคํ า นึ ง ถึ ง
คาใชจายที่ผูกมัด/ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือสรางมูลคาเพิ่ม สรางโอกาส
และสรางความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปลาประโยชน รวมทั้ง
วางระบบและมาตรการที่จะมุงเน น การบริห ารสิน ทรั พย เ พื่อให เกิด ผลตอบแทนคุมคา สามารถลดต น ทุน
คาใชจาย โดยรวม มีตนทุนที่ต่ําลงและลดความตองการของสินทรัพยใหมที่ไมจําเปน เชน
สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพยและบูรณาการเขากับระบบ บริหาร
จัดการทรัพยากรขององคการ (Enterprise Resource Planning : ERP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สินทรัพยและการบริหารจัดการองคการโดยรวม และ การลดตนทุน โดยจัดใหมีระบบและขอมูลเพื่อใหหนวย
ราชการใชประกอบการวัดและวิเคราะห การใชสินทรัพยเพื่อใหเกิดผลิตภาพ (Asset Productivity) และเกิด
ประโยชนสูงสุด (Asset Utilization) เปนตน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
มีเปาหมายเพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพื่อแกปญหาการแยกสวน
ในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวาง
ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ในรูปแบบของการประสานความรวมมือที่หลากหลาย
ภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแตละหนวยงานมาสรางคุณคาใหกับงานตามเปาหมาย
ที่กําหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรของประเทศและการใชประโยชนทรัพยากรอยางคุมคา เชน
1. วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ (Cross Functional
Management System) ตามหวงโซแหงคุณคา (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา
จนกระทั่งปลายน้ํ า รวมทั้งกําหนดบทบาทภารกิจ ให มีความชัด เจนว าใคร มีความรั บผิ ด ชอบในเรื่ องหรื อ
กิจกรรมใด รวมทั้งการจัดทําตัวชี้วัดของกระทรวงที่มเี ปาหมาย รวมกัน (Joint KPIs)
2. การออกแบบโครงสรางและระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบของหนวยงานรูปแบบพิเศษ
เพื่อใหสามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของประเทศที่ตองอาศัย การดําเนินงานที่มี
ความยืดหยุน คลองตัว ไมยึดติดกับโครงสรางองคการและระบบราชการแบบเดิม
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3. ปรั บ ปรุ งการจั ด สรรงบประมาณให มีลั กษณะแบบยึ ด ยุ ทธศาสตร และเป าหมายรว มเป น หลั ก
เพื่อใหเอื้อตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ
4. พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐในระดับตาง ๆ (Multi-Level Governance) ระหวาง
ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยเนนการยึดพื้นที่เปนหลัก เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ประสานสัมพันธกันในการปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาและ
ไม เ กิ ด ความซ้ํ า ซ อ น และปรั บ ปรุ ง การจั ด สรรงบประมาณ ให เ ป น แบบยึ ด พื้ น ที่ เ ป น ตั ว ตั้ ง (Area-based
Approach) รวมทั้ ง วางเงื่ อ นไขการจั ด สรร งบประมาณให ก ระทรวง/กรม ต อ งสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในสัดสวนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหหนวยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนใหมีความเหมาะสม
โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน มุงเนนการพัฒนารูปแบบความสัมพันธระหวางภาครัฐกับ
ภาคสวนอื่น การถายโอนภารกิจบางอยางที่ภาครัฐไมจําเปนตองดําเนินงานเองใหภาคสวนอื่น รวมทั้ง การสราง
ความรวมมือหรือความเปนภาคีหุนสวน (Partnership) ระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่น เชน
1. สงเสริ มการสร างความร วมมือในรู ป ภาคีหุ น ส ว นระหว างภาครั ฐ กับ เอกชน (Public-PrivatePartnership : PPP) เพื่อใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะในดานตาง ๆ ที่จําเปนของ
ประเทศที่ตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก และภาครัฐยังไมสามารถดําเนินการไดเพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน ไดรับการสนับสนุนกลไกการดําเนินการแบบรวมลงทุนกับภาคเอกชนดวยความชัดเจน โปรงใส
และเกิดการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ ไมใหมีการลงทุนที่ซ้ําซอน มีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ให เกิดประโยชนสู งสุ ด สนับ สนุ นให มีการจัด ตั้งกองทุน สงเสริ มการลงทุนของเอกชนรว มในกิจ การของรั ฐ
ตลอดจนใหมีหนวยงาน รับผิดชอบกําหนดมาตรฐาน สงเสริม สนับสนุนการรวมลงทุนเพื่อไมใหเกิดผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว
2. เปดใหภาคเอกชนสามารถเขามาแขงขันกันเพื่อจัดทําบริการสาธารณะแทนภาครัฐ (Contestability)
ในภารกิจของภาครัฐที่ภาครัฐไมจําเปนตองดําเนินการเอง และภาคเอกชนสามารถดําเนินการแทนได โดย
สนั บสนุ นให เกิดการแขงขัน อย างเสรี ผ านกลไกตลาด เพื่อให ภาคเอกชนสามารถเขามาแขงขัน ไดโ ดยงาย
รวมทั้งปองกันและลดปญหาการผูกขาดในระยะยาว ตลอดจนทําใหภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตน
ใหเปนผูกําหนดมาตรฐานและระดับการใหบริการ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของภาคเอกชนให
เปนไปตามเงื่อนไขที่วางไวไดอยางแทจริง
3. เปดใหองคกรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเขามาเปนผูจัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐ
โดยอาศัยการจัดทําขอตกลงรวม (Compact) ในรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะหุนสวน ระหวางภาครัฐกับ
ภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเปาหมายของขอตกลงอยูที่การรวมกัน ดําเนินภารกิจจัดบริการสาธารณะ
แกประชาชนใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
4. พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือขาย (Networked Governance) โดยการ
ปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสราง และกระบวนการทํางานขององคกรภาครัฐใหสามารถเชื่อมโยง การทํางานและ
ทรัพยากรตาง ๆ ของหนวยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหเกิดการพึ่งพากันในรูปแบบ
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พันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุน เกิดนวัตกรรมใหม ๆ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ทัน ตอสถานการณ
เชื่อมโยงระบบการทํางานระหวางองคกรได ดวยความสะดวกและรวดเร็ว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผนดิน
มีเปาหมายเพื่อสงเสริมและวางกลไกใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารและ
สราง ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
การทํ างานของทางราชการ ตลอดจนการขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร แ ละมาตรการในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่นใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม เชน
1. เปดใหประชาชนมีสวนรวม โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาธารณะ (Public Scrutiny)
และผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก (Independent Assessor) ที่ผานการฝกอบรมและไดรับการรับรองเขามา
ดําเนินการสอดสองดูแลและสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ รวมทั้งวางกลไกสนับสนุนให
ดําเนินการจัดทําราคากลางและขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไวในระบบขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบได
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบในเรื่องการทุจริต คอรรัปชั่น
ในเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน เพื่อใชประโยชนใน
การขับ เคลื่อนนโยบายการบริ หารราชการแผ นดิ น ใหเ ป นไปตามหลักธรรมาภิ บาลของการบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียน
มีเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
รวมทั้งประสาน พัฒ นาเครื อขายความรว มมือกันในการส งเสริ มและยกระดั บ ธรรมาภิ บาลในภาครั ฐ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนําไปสูความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญผาสุก
ของสังคมรวมกัน
ทั้งนี้จ ะเห็น ไดว า ประเด็ นยุ ทธศาสตร ที่ 2 : การพัฒ นาองคการให มีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย
บุ ค ลากรมี ค วามเป น มือ อาชี พ ข อ ที่ ๑๑ และข อ ที่ ๑๒ ได กํ า หนดให ส ว นราชการมี การวางแผนกํา ลั ง คน
เชิงยุทธศาสตร (Strategic Workforce Plan) สรางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และสงเสริม
ใหมีการวางระบบเตรียมความพรอมเพื่อทดแทนบุคลากร เชน แผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เปนตน
สวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ประกอบดวยหลักการสําคัญ ไดแก
1. หลักคุณธรรม (Merit Based or Vertue) หมายถึง หลักคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกอบดวย ๑) หลักความเสมอภาคในโอกาส ๒) หลักความสามารถ ๓) หลักความมั่นคงในอาชีพ และ
๔) หลักความเปนกลางทางการเมือง
2. หลักการกระจายอํานาจ (HR Decentralization) โดยการมอบอํานาจและกระจายอํานาจการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัดมากขึ้น เพื่อความคลองตัว รวดเร็ว เหมาะสมกับภารกิจใน
แตละพื้นที่ตามลักษณะเฉพาะของแตละสวนราชการและจังหวัด
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3. หลักผลงาน (Performance Based) สวนราชการตองใชเครื่องมือที่เหมาะสม มีอํานาจจําแนก
ผลงาน และมีคาความเชื่อมั่นที่สามารถนําไปใชพิจารณาประกอบการแตงตั้งโยกยายไดอยางเปนธรรม
4. หลักความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตกับการทํางาน (HRM Flexibility) การบริหารทรัพยากร
บุ คคลที่ดี ต องทําให บุ คลากรทุกคนในองคก รมีคุ ณภาพชี วิ ต ที่ดี มีส วั ส ดิ การที่อํ านวยความสะดวกสบาย
ตามสมควร สมดุลกับชีวิตราชการที่เจริญกาวหนาตามโอกาสที่เสมอภาค
5. หลักสมรรถนะ (Competency Based) เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติเกี่ย วกับการบรรจุแตงตั้ง
โยกย ายบุ คคลให มีคุณสมบัติ ต รงตามความต องการในการปฏิ บั ติห นาที่ให มีป ระสิ ทธิ ผ ล ซึ่งในการบริห าร
ทรั พยากรบุ คคลต องใช เ ครื่ องมือที่ถูกตองเหมาะสมในการกําหนดสมรรถนะ รวมทั้งพัฒ นาบุ คลากรให มี
สมรรถนะตามที่สวนราชการตองการอีกดวย
๓. ความหมายของการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning)
นักวิชาการหลายสํานักไดจํากัดความหมายของการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning)
ดังนี้
๑. “การวางแผนการสืบทอดตําแหนง เปนกระบวนการวางแผนเพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความสามารถ
โดดเดนเปนที่ประจักษ ใหมีความพรอมสําหรับการดํารงตําแหนงในระดับสูง/ระดับผูนําองคการอยางตอเนื่อง
(Leadership Continuity) ทั้งนี้เพื่อทดแทนในตําแหนงเดิมและรองรับตําแหนงที่จะตองกําหนดขึ้นใหมเพื่อให
สอดคลองกับทิศทางขององคการในอนาคต” โดยสํานักงาน ก.พ. ของประเทศไทย
๒. “การวางแผนการสืบ ทอดตําแหน ง คือ การจัดการอบรมและพัฒ นาอยางเป นระบบครบองค
(Comprehensive) เพื่อใหขาราชการผูสืบทอดมีความพรอมสําหรับสืบทอดหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักบริหารระดับสูง ไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมโดยการ 1) มอบหมายใหปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการกําหนด
นโยบายในหลากหลายหนางาน และ 2) เขารับการอบรมในหลักสูตรสําคัญ (Milestone Programs) และ
โครงการฝกอบรมอื่นๆ รวมทั้งเนนนโยบายที่จะสงเสริมขาราชการผูสืบทอดใหไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะอยางรอบดานและตอเนื่องดวย” โดยสํานักงาน ก.พ. ของประเทศสิงคโปร (The Singapore Public
Service Division : PSD)
๓. “การวางแผนการสืบทอดตําแหนง คือ การกําหนดแผนพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมแกผูสืบทอด
ตําแหนง (Successors) เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถไวกับองคการ” โดย Human Intellectual
Management Co., Ltd. (HIM)
๔. “การวางแผนการสืบทอดตําแหนง คือ การระบุคุณสมบัติที่ตองการและจําเปน (Requirement)
ของตําแหนงผูบริหาร และการระบุถึงศักยภาพ (Potential) และความสามารถที่เหมาะสมของบุคคลที่จะมา
สืบทอดตําแหน งงานผูบริ หาร รวมถึงการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จํ าเป นและ
เหมาะสมแกบุคคลที่จะมาสืบทอดตําแหนงงาน ตลอดจนคัดเลือกและคัดสรรบุคคลที่จะมาสืบทอดตําแหนงงาน
ที่มีความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสรางคุณคา (Value added)
ใหองคการตลอดไป” โดย National Academy of Public Administration (NAPA)
๕. “การวางแผนการสืบทอดตําแหนง คือ การสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ (Management
Succession Plan) ดวยการเตรียมขาราชการใหพรอมรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูง โดยเรียก
ขาราชการกลุมนี้วา “Administrative Service” ซึ่งถือเปนกลุมที่มีความสําคัญสูงสุดของระบบราชการของ
สิงคโปร ซึ่งขาราชการกลุม Administrative Service มีความสําคัญสูงสุดตามโครงสรางการบริหารราชการ
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ของสิ งคโปร เพราะมีห น าที่สํ าคัญในการช ว ยให ผู บ ริห ารซึ่งดํ ารงตํ าแหน งทางการเมืองได ทราบแนวโน ม
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน รักษามาตรฐานการทํางานและการใหบริการ กําหนดนโยบาย
และนํานโยบายไปปฏิบัติ เพื่อใหประเทศสิงคโปรมีความมั่นคงและประสบความสําเร็จ” อดีตนายกรัฐมนตรี
โกะจกตงของประเทศสิงคโปร
๖. “การวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) คือ การจัดเตรียมคนเพื่อทดแทน
ตําแหนงงานใดงานหนึ่งไวลวงหนา ซึ่งเปนการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตขององคการ โดยจัดทํา
เฉพาะตําแหนงงานที่สําคัญ เชน ผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานขององคการ เปนตน และมีการกําหนด
ระบบการพัฒนาบุคคลที่จะเปนผูสืบทอด (Successors) อยางเปนระบบในระยะยาว ” โดย คนึงนิจ อนุโรจน
โดยสรุปการวางแผนการสืบทอดตําแหนง หมายถึง การเฟนหาบุคคลภายในองคการที่เปน“ดาวเดน”
(Talent) ที่สามารถสรางผลงานที่ดีเลิศตามที่องคการคาดหวัง เพื่อใหดํารงตําแหนงหนึ่งๆ ทันทีที่ตําแหนงนั้นๆ
วางลง โดยทั่วไปองคการจะเตรียม “ดาวเดน” จํานวนไมนอยกวา 3 คนไวสําหรับรองรับหนึ่งตําแหนง โดย
“ดาวเดน” ดังกลาวมีความเหมาะสมทั้งในดานวัยวุฒิและคุณวุฒิ รวมทั้งมีความพรอมที่จะดํารงตําแหนงหนึ่งๆ
ที่วางลงในทันทีตามที่องคการกําหนด อยางไรก็ตาม ในที่สุดองคการจะคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง (Successor)
ใหเหลือเพียง 1 คน ดวยเกณฑการ “คัดเลือก” ขององคการ เพื่อใหผูที่ “พรอมและเหมาะสมมากที่สุด” เปน
ผูสืบทอดตําแหนง (Successor) ซึ่งถือเปนการมอบหมายงานที่สําคัญขององคการใหแกผูที่เหมาะสมในเวลา
อันควร (Put the right person on the right job at the right time) เพื่อใหงานในความรับผิดชอบของ
ตําแหนงดังกลาวมีความตอเนื่อง โดยไมเกิดการสะดุดไมวากรณีใดๆ
ในอดีตการจัดทํา “แผนการสืบทอดตําแหนง” มักมุงไปที่ตําแหนงผูบ ริห ารระดับ สูงขององคการ
เทานั้น เชน ผู อํานวยการสํานักงาน หรื อรองผูอํานวยการ เปน ตน ด วยความเชื่ อที่วาผูบ ริห ารที่มากดว ย
ความสามารถเพียงผูเดียว ก็จะนําพาองคการใหเติบโตและประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน แตดวยสภาพการ
แขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน การวางแผนการสืบทอดตําแหนงจึงไมสามารถจํากัดอยูเพียงตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูงเทานั้น ทั้งนี้ เพราะความสําเร็จขององคการมิไดขึ้นอยูกับ “ผูนํา หรือผูบริหารระดับสูง”เพียงคนเดียว
หากแตยังตองอาศัยความชํานาญและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของขาราชการในแตละระดับเชนกัน ดังนั้น
แมองคการจะมีผูนําที่เปรียบเสมือนแมทัพที่มากด วยความสามารถและมีวิสัยทัศน แตห ากขาด “ขุนพล”
ที่เกงกลา และสามารถแปลงวิสัยทัศนดังกลาวมาสูการปฏิบัติแลว ผูนําองคการก็ไมสามารถขับเคลื่อนองคการ
ใหป ระสบความสํ าเร็ จได ตามวิสัย ทัศน ที่ตั้งไวเ ชนกัน ระบบการสืบทอดตํ าแหนงในปจ จุบัน จึงครอบคลุ ม
ตํา แหน ง อื่ น ๆ ที่ สํา คั ญ และเป น เสมื อ น “หั ว ใจ” ขององค ก ารด ว ย ทั้ ง ตํา แหน ง ผู อํา นวยการสํา นั ก และ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ตองใชความเชี่ยวชาญทางเทคนิคดานตางๆ ในการสรางผลสําเร็จของงาน
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๔. ลักษณะทั่วไปของแผนสืบทอดตําแหนง มีลักษณะ ดังนี้
๔.๑ เป น แผนระดั บ นโยบายที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค และกลยุ ท ธ ข อง
สวนราชการ
๔.๒ เปนแผนสําหรับตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ หรือตําแหนงในสายงานหลัก
(Key Positions) ที่สงผลตอการดําเนินการบรรลุพันธกิจของสวนราชการโดยตรง
๔.๓ เปนการวางแผนทางกาวหนาในสายอาชีพและพัฒนาขาราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอยางเป น
ระบบและต อเนื่ อ ง โดยข าราชการที่มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง หมายถึง ข า ราชการที่มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านสู ง (High
Performance) และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High Potential)
๔.๔ เน น การสรรหาบุ ค ลากรเพื่ อ มาทดแทนตํ า แหน ง ว า งจากภายในส ว นราชการ (Internal
Recruitment) มากกวาสรรหาจากภายนอกสวนราชการ (External Recruitment)
๔.๕ แตกตางจากแผนทดแทนตําแหนงวาง (Replacement Planning) ซึ่งเปนการวางแผนเพื่อ
สรรหาคนมาทดแทนตําแหนงที่วางลง ณ ขณะนั้น โดยไมมีการวางแผนหรือเตรียมการสรรหาคนไวลวงหนา
โดยแผนทดแทนตําแหนงนี้จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อหนวยงานตนสังกัดมีความตองการหรือมีความจําเปนในการ
สรรหาคนมาดํารงตําแหนงที่วางลงในชวงเวลานั้น
๕. การเชื่อมโยงการจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพ กับแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร หรือแผนสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ
(Succession Plan) มีความเกี่ยวของตอเนื่องจากการจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เนื่องจาก
การจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เปนการจัดเตรียมเสนทางหรือถนนเพื่อสั่งสมประสบการณ
และผลงานกอนเขาสูตําแหนงเปาหมาย สวนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร หรือแผนสราง
ความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) เปนการดําเนินการคัดเลือก “ผูมีศักยภาพที่จะมา
ทดแทนตําแหนง (Successor)” และดําเนินการพัฒนาเตรียมความพรอมของบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อเขาสู
ตําแหนงเปาหมายนั้น ๆ
หากจะแยกแยะใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นระหวาง Career Path และ Succession Plan แลว Career
Path เปนการจัดเตรียมเสนทางหรือถนนสั่งสมประสบการณไวใหเทานั้น ยังไมไดของเกี่ยวกับ “ตัวบุคคล” ที่จะ
คัดเลือกวาผูใดเปน “ผูมีศักยภาพที่จะมาทดแทนตําแหนง” ใน Career Path นั้น อยางไรก็ตาม สวนราชการ
อาจเริ่มดํ าเนิ นการคัด เลือกตัว บุคคลพร อม ๆ ไปกับ การเตรี ยมการพัฒนาตัวบุ คคลใหพรอมที่จะเขาดํารง
ตําแหนงเปาหมายก็ได ซึ่งถือเปนการคัดเลือกผูมีศักยภาพและเตรียมพัฒนาในระยะสั้น เชน การจัดหลักสูตร
นักบริ ห ารระดั บ กลาง และนั กบริห ารระดั บ สู ง หรื ออาจดํ าเนิ น การจั ด เตรี ย มพัฒนาในระยะยาวโดยผ าน
เสนทางการสั่งสมประสบการณตาม Career Path ก็ได ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกตัวบุคคลและจัดเตรียม
พัฒนาใหบุคคลดังกลาวมีความพรอมอยางเต็มที่ที่จะเขาดํารงตําแหนงเปาหมาย จึงเรียกวา “การจัดทําแผน
สืบทอดตําแหนงทางการบริหาร หรือแผนสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan)” ซึ่ง
อาจดําเนินการได ๒ แบบ ดังนี้
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๕.๑ แบบระยะสั้นหรือฉุกเฉิน เปนการจัดทํา Succession Plan แบบคัดเลือกตัวบุคคลแลวบรรจุ
เขาดํารงตําแหนงทันที หรือดําเนินการพัฒนาตัวบุคคลใหพรอมในระยะเวลา ๑ – ๒ ป (มีคุณสมบัติที่ตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงอยูแลว) แตหากสวนราชการจะดําเนินการวางแผนระยะสั้นอยางเปนระบบและมี
กระบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็อาจจําเปนจะตองจัดทําขอมูลเปรียบเทียบระหวางบุคคล (Candidate) มากกวา
๑ – ๒ คน และการดําเนินการพัฒนาตามรูปแบบนี้สวนใหญ จะกระทําไดโดยการจัดการฝกอบรมในรูปแบบ
ตาง ๆ
๕.๒ แบบระยะยาว เป นการจั ดทํ า Succession Plan แบบจั ดเตรี ยมและพั ฒนาตั วบุ คคลผู มี ศั ก ยภาพ
ไวลวงหนามากกวา ๑ – ๒ ป โดยผสมผสานทั้งกระบวนการคัดเลือกตาม Succession Plan และ Career Path
เขาดวยกัน การดําเนินการในรูปแบบระยะยาวหรือ Long-term Succession Plan นี้ Career Path จะมี
บทบาทเปนเครื่องมือสําคัญ (HR Tool) ที่จะชวยจัดเตรียมและพัฒนาผูมีศักยภาพที่จะเขามาดํารงตําแหนง
เปาหมายในอนาคตใหเกิดความพรอมอยางเต็มที่ ผานทางกระบวนการสั่งสมประสบการณตามที่กําหนดไวใน
Career Path ของตําแหนงอํานวยการหรือบริหารแตละตําแหนงในสวนราชการนั้น ๆ เอง
๖. ประโยชนของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)
๖.๑ ทํ า ให ส ว นราชการมี ก ารประเมิ น ความพร อ มอยู เ สมอว า มี กํ า ลั ง คนที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความสามารถอยูเปนจํานวนเทาไร สงผลใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไปอยางตอเนื่องทั้งระยะสั้น
และระยะยาว โดยมั่นใจวาตําแหนงสําคัญๆ ในสวนราชการมีผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนงที่เหมาะสม
และสามารถปฏิบัติงานไดเทียบเทาหรือสูงกวาผูดํารงตําแหนงเดิม
๖.๒ ทําใหหนวยงานการเจาหนาที่สามารถวางแผนสรรหาและคัดเลือกคนในเชิงรุกไดดียิ่งขึ้น สามารถ
วางแผนหาคนไดลวงหนา เพื่อรองรับตําแหนงที่จะวางจากการเกษียณอายุ และตําแหนงที่หาผูมีคุณสมบัติ
มาดํารงตําแหนงไดยาก ทั้งนี้ จะไดมีการวางแผนและจัดลําดับคุณสมบัติของผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
จากการพิจารณาความเหมาะสมมากกวาหนึ่งคน เพื่อคัดเลือกผูที่จะเปน Successor คนที่ ๑, ๒ หรือ ๓ ตามลําดับ
๖.๓ หนวยงานการเจาหนาที่สามารถวางแผนการพัฒนาขาราชการ (Development Plan) ได
สอดคลองกับความตองการของสวนราชการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนเครื่องมือผลักดันใหขาราชการเกิดการเรียนรู
ในสวนราชการ (Learning Organization)
๖.๔ เพิ่มโอกาสในการเติบโตกาวหนาในสายอาชีพใหกับขาราชการที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High
Performance) และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High Potential) ซึ่งจะเปนเครื่องมือจูงใจขาราชการให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยสรางขวัญและกําลังใจ และสรางความพึงพอใจในการทํางานของ
ขาราชการเนื่องจาก Succession Plan เปนระบบที่มุงสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
ขาราชการจากการสรรหาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงจากบุคคลภายในมากกวาการสรรหาจากภายนอกสวน
ราชการ
๖.๕ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Development) และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development – HRD) ใหกับขาราชการ ทําใหขาราชการ
รับทราบถึงความสามารถและศักยภาพของตนเองอยางชัดเจน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาจุดออน และ
เสริมสรางจุดแข็งของตนเองไดอยางตอเนื่องและเปนระบบ
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๗. ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning)
กรมการจัดหางาน ไดกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จในการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession
Planning) แบงออกเปน 9 ปจจัย ดังนี้
ปจจัยที่ 1 : ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ปจจัยนี้เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดเพราะถา
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ และไม เ ห็ น ด ว ยกั บ การวางแผนการสื บ ทอดตํ า แหน ง (Succession
Planning) แลวก็ไมควรทําการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) นี้ตอไปเพราะจะขาดทั้ง
ปจจัยและทรัพยากรอื่น ๆ ที่ผูบริหารมีอํานาจในการสั่งการอนุมัติใหดําเนินการวางแผนการสืบทอดตําแหนง
(Succession Planning) ได ดังนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญลําดับแรกที่นักทรัพยากรบุคคลตองไปพูดคุยทําความ
เขาใจและชี้แจงถึงประโยชนที่จะไดรับจากการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) ให
ผูบริหารไดรับทราบกอนและเมื่อผูบริหารเห็นดวยกับการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning)
แลวการดําเนินงานในขั้นตอนของการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) ตอไปก็งายมากยิ่งขึ้น
ปจจัยที่ 2 : ผูบริหารตองเปนผูสื่อสารและประกาศถึงนโยบายการวางแผนการสืบทอดตําแหนง
(Succession Planning) ใหขาราชการทุกคนไดรับทราบ แมวาหนวยงานที่รับผิดชอบดานบริหารทรัพยากรบุคคล
จะเปนผูสวมบทบาทหลักในการดําเนินงานแตผูบริหารระดับสูงเปรียบเสมือนเปน“เจาภาพใหญ”ของการวางแผน
การสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) เนื่องดวยกิจกรรมนี้หากดําเนินการประสบความสําเร็จจะสราง
ประโยชนใหองคกรและขาราชการเปนอยางสูงถือเปนหนึ่งในนโยบายหลักที่สะทอนถึงปรัชญาในการบริหาร
จัดการบุคลากรขององคกร ดังนั้น จึงสมควรเปนอย างยิ่งที่ผูบริหารระดับสูงจะเปนผูทําหนาที่สื่อสารและ
ประกาศใหทราบถึงนโยบายการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) เพราะผลประโยชน
ที่ตามมาก็คือเปนการสื่อใหเห็นถึงความใสใจในอนาคตและการเติบโตพัฒนาของขาราชการซึ่งผูบริหารสามารถ
สรางความประทับใจที่ดีใหแกขาราชการวาทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะไดรับการพัฒนาและเลื่อนขั้นตําแหนง
หากมีความสามารถที่เขาเกณฑที่ตั้งไวเพราะการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) นั้น
ตองทําควบคูกันไปกับการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Career Development) นอกจากนี้ผูบริหารยังควร
ใชโอกาสนี้ทําความเขาใจกับขาราชการที่ใกลเกษียณอายุ วาพวกเขาไมควรหวั่นเกรงวาการวางแผนการสืบทอด
ตําแหนง (Succession Planning) คือแผนการขององคกรที่เตรียมใหพวกเขาโอนหรือยายออกจากตําแหนง
แตพวกเขาคือบุคคลที่มีคุณคาและมีประสบการณทํางานที่องคกรตองการใหชวยถายทอดใหขาราชการที่จะ
ก า วมาเป น ผู สื บ ทอดตํ า แหน ง ต อ จากเขา อย า งไรก็ ต าม ถ า องค ก รจะมี ร างวั ล พิ เ ศษให แ ก ข า ราชการ
ใกลเกษียณอายุเพื่อเปนเครื่องจูงใจใหพวกเขาถายทอดวิชาการความรูและประสบการณใหแกขาราชการรุนหลัง
ก็จะยิ่งชวยสนับสนุนใหประสบความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น
ปจจัยที่ 3 : ขอแรงสนับสนุนจากผูอํานวยการทุกสํานักเมื่อนักทรัพยากรบุคคลไดรับแรงสนับสนุน
จากผูบริหารระดับสูงในการเปดตัวการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) แลวในลําดับ
ตอไปคือตองเดินหนาขอความรวมมือจากผูอํานวยการทุกสํานักเพื่อชวยสนับสนุนใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะผูอํานวยการแตละสํานักจะเปนผูที่ใกลชิดกับขาราชการในสํานักของตนมากกวา
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการพัฒนาเปนผูสืบทอด
ตําแหนงจึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูอํานวยการแตละสํานักเปนหลัก นอกจากนี้ การคอยติดตามประเมิน
พัฒนาการความพรอมของขาราชการตลอดจนการดูแลคอยสอนงานและโคช (Coaching) ขาราชการก็ยังอยู
ภายใตความรับผิดชอบและการดูแลของผูอํานวยการสํานักอยูเปนสวนใหญ
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ปจจัยที่ 4 : การวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) ตองเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกรแผนกลยุทธของทุกสํานักและขององคกรตองเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่วาดวยเรื่องการสรรหาการพัฒนาการบริหารผลงานการวางแผน
ทางเดินสายอาชีพและการบริหารคาตอบแทนของขาราชการรวมทั้งแนวคิดการบริหารงานแนวใหมอื่น ๆ ที่องคกร
นํามาใช เชน Balanced Scorecard, KPIs, Competency เปน ตน ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลตองคอย
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของตนเองในการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning)
วาเปนการดําเนินการที่ทําใหสามารถบรรลุเปาหมายที่องคกรกําหนดไวหรือไมหากไมใชจะตองรีบดําเนินการ
ปรับและแกไขใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร
ปจจัยที่ 5 : กระบวนการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) ตองโปรงใส
ยุติธรรมการจะคัด เลือกขาราชการที่มีศักยภาพเพื่อพัฒ นาใหเตรียมสืบทอดตํ าแหนงเปนกระบวนการที่มี
ผลกระทบตอจิตใจและความคาดหวังของทั้งผูถูกเลือกและผูที่ไมไดรับการเลือก อยางไรก็ตามคงมีทั้งคนที่
พอใจและไมพอใจตอการตัดสินใจของผูบริหารแบงเปน 2 กลุมดังนั้นเพื่อปองกันไมใหเกิดการครหาวามีการ
เลือกที่รักมักที่ชังนักทรัพยากรบุคคลและผูบริหารจึงตองเลือกใชเครื่องมือในการประเมินขาราชการที่มีความ
เที่ยงตรงเชื่อถือไดนอกจากนี้ผูที่ทําการประเมินก็ตองไดรับการฝกอบรมในเรื่องการประเมินเพื่อทําใหมั่นใจวา
การประเมินมีอคตินอยที่สุด
ปจจัยที่ 6 : กระบวนการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) ไมใชสัญญาที่
องคกรจะตองเลื่อนขั้นขาราชการเสมอไปประเด็นปญหาขอนี้เปนเรื่องที่จะทําใหผูบริหารและนักทรัพยากร
บุคคลรูสึกหนักใจมากที่สุดเพราะผูบริหารอาจมีกังวลและกลัววาเมื่อไดมีการกําหนดตัวบุคคลที่จะสืบทอด
ตําแหน งแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงบางอยางเกิด ขึ้น เช น ขาราชการไมส ามารถพัฒนาตนเองไดถึงระดั บ
เปาหมายที่กําหนดไวหรือมีเหตุอันไมคาดคิดอื่น ๆ ทําใหตองมีการยุบเลิกตําแหนงงานทําใหขาราชการไมได
ดํารงตําแหนงงานดังกลาว ดังนั้น จึงมีขอแนะนําวาทั้งสองฝายคือฝายบริหารรวมกับนักทรัพยากรบุคคลและ
ขาราชการตองคุยกันวาการที่มีการคัด เลือกขาราชการคนใดคนหนึ่ง (หรือหลายคน) เพื่อเขาแผนพัฒ นา
เตรี ยมการสื บ ทอดตํ าแหน งนั้ น คือการให โ อกาสแก ขาราชการที่ มีผ ลงานและมีศักยภาพที่น าจะพัฒ นาได
แต ทั้งนี้มิไดหมายความวาขาราชการตองไดรับการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนงเพื่อทํางานในตําแหนงนั้น ๆ
เสมอไป เพราะจะตองมีการประเมินผลอีกครั้งวาขาราชการมีความสามารถถึงระดับเปาหมายที่กําหนดไว
หรื อ ไม อย า งไรก็ ต ามเพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด เหตุ ก ารณ ที่ ข า ราชการจะต อ ง “ผิ ด หวั ง ” เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ผู บ ริ ห ารและ
นักทรัพยากรบุคคลตองมั่นใจวาองคกรมีระบบการประเมินผลงานและศักยภาพของขาราชการที่ถูกตองชัดเจน
และละเอียดถี่ถวนที่สุดกอนจะมีการกําหนดตัวเก็งผู สืบทอดตําแหนงเพราะจะทําใหขาราชการหมดความ
เชื่อถือในฝายบริหารไดอยางมาก
ปจจัยที่ 7 : การวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) ตองใชบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญจริงในการสอนงานและการเปนโคช (Coaching) ในระหวางที่ขาราชการอยูในชวงกําลัง
พัฒนานั้นตองมีการกําหนดตัวบุคคลที่จะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยดูแลและใหคําปรึกษาแกขาราชการอยางเปน
ทางการซึ่งโดยสวนใหญมักจะเปนขาราชการที่กําลังจะเกษียณไปหรือผูบังคับบัญชาของขาราชการคนที่กําลัง
จะสืบทอดตําแหนงรวมกับนักทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาเพื่อเตรียมตัวผูสืบทอดตําแหนงเปนงานที่ตองการ
“โคช (Coach)” แบบทํางานเต็มเวลาและเปนระบบ ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลจึงควรทําการปฐมนิเทศและ
ฝกอบรมผู ที่จ ะทําหน าที่เ ป นพี่เ ลี้ ย งให เ ขาใจถึงบทบาทภาระหน าที่รั บผิ ด ชอบของพี่เ ลี้ ย งให ดี และควรทํา
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ตารางเวลาตรวจสอบความกาวหนาของขาราชการดวยกันเปนระยะ ๆ เผื่อจําเปนตองมีการปรับแผนการ
พัฒนาขาราชการ
ปจจัยที่ 8 : มีการเตรียมเรื่องงบประมาณลวงหนา เนื่องจากการวางแผนการสืบทอดตําแหนง
(Succession Planning) ตองใชทรัพยากรทั้งคน เวลา และงบประมาณ ทั้งในดานการจัดทําแผนการสืบทอด
ตําแหนงการออกแบบและการพัฒนาแบบทดสอบและแบบประเมินและการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาและ
การฝกอบรมตางๆ ดังนั้น องคกรควรเตรียมงบประมาณลวงหนาใหเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินการ
เพื่อใหการวางแผนการสืบทอดตําแหนงประสบความสําเร็จอยางสูงสุด
ปจจัยที่ 9 : การวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) เปนการลงทุนในระยะยาว
ดังนั้น ผูเกี่ยวของทุกฝายคือผูบริหารหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและขาราชการตอง
ใชความอดทนและมีความมุงมั่นอยางแทจริงจึงจะทําใหการวางแผนการสืบทอดตําแหนงประสบความสําเร็จ
อีก ทั้ง การวางแผนการสื บ ทอดตํ าแหน งเป น การลงทุ น ในระยะยาวซึ่ง ผลลั พธ ที่จ ะได รั บ คงไมเ กิ ด ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น
๘. ขั้นตอนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร
สามารถสรุปขั้นตอนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหารไดดังภาพตอไปนี้

๑. การเลือกตําแหน่ง
เป้าหมาย

๒. การกําหนดเกณฑ์
คัดเลือกผู้มีศกั ยภาพ

๓. การคัดเลือก
Successor และ
จัดทําบัญชี

๔. การจัดทํา
แผนพัฒนาผู้มี
ศักยภาพ

๕. การติดตาม
ประเมินผล

ภาพที่ ๑ แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร

ขั้นตอนที่ ๑ การเลือกตําแหนงเปาหมาย
การเลือกตําแหน งเป าหมายที่ตองการหาผู มีศักยภาพที่จ ะทดแทนตําแหนง (Successor)
ถือเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญของการจัดทํา Succession Plan ทั้งนี้ อาจเลือกจากตําแหนงที่มีการจัดทําทาง
กาวหนาในสายอาชีพไวแลวก็ได ในกรณีของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหารของกรมการจัดหางาน
ไดใชตําแหนงเปาหมายโดยเลือกจากตําแหนงที่กรมการจัดหางานไดจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพไวแลวสวนหนึ่ง
และพิจารณาเลือกตําแหนงเปาหมายเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในป ๒๕๕๙
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ขั้นตอนที่ ๒ การกําหนดเกณฑเพื่อหาผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติและเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
(Successor) ในตําแหนงตางๆ กรมการจัดหางานไดพิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสํานักงาน ก.พ.
และกรมการจัดหางานไดกําหนดคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาคัดเลือกผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
เมื่อกําหนดเกณฑที่จะคัดเลือกผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง (Successor) แลว ขั้นตอน
ตอไปคือ การกําหนดวิธี การดํ าเนิน การคัดเลือกผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง (Successor) โดยเลือก
วิธีการประเมินหรือแบบทดสอบใหตรงกับเกณฑที่จะใช อยางนอย ๒ วิธีการ จากนั้นนําคาคะแนนจากการ
ประเมินหรือแบบทดสอบมาพิจารณาคัดเลือกจัดลําดับผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนงดวยเครื่องมือในการ
คัดเลือกและจัดลําดับที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ
แผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพเปนแผนที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหและ
ประเมินจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ของขาราชการในการทํางานปจจุบันกับศักยภาพของ
ของขาราชการในการปฏิบัติงานเพื่อความกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้นสําหรับอนาคตขางหนา ดังนั้น การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลจึงเปนการลดชองวาง (Gap) ที่เกิดขึ้นระหวางความสามารถของขาราชการในปจจุบันกับ
ความสามารถที่คาดหวังใหมีสําหรับตําแหนงที่สูงขึ้น
เมื่อสวนราชการไดมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร โดยระบุบุคคลที่จะเปน
ผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนงจากลําดับที่ ๑ ถึงลําดับที่ ๓ ซึ่งเปนบุคคลที่มีโอกาสไดคัดเลือกเขาสูตําแหนง
เปาหมายแลว ขั้นตอนตอไปคือ การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการายบุคคลสําหรับกลุมคนผูมีศักยภาพที่จะ
ทดแทนตําแหนงเหลานั้น โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) วิเคราะหระดับความสามารถของขาราชการผูมีศักยภาพฯ ในปจจุบัน เปรียบเทียบกับ
ความสามารถที่คาดหวังของตําแหนงที่สูงขึ้นนั้น จะทําใหทราบวาขาราชการคนนั้นมีความรูและทักษะในการ
ทํางานเปนอยางไร และจําเปนตองไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูและทักษะในดานใดบาง
2) ระบุ ความสามารถหรื อ สิ่ งที่ ขาราชการผู มีศั กยภาพฯ ต องพัฒ นาปรั บ ปรุ ง โดยร ว ม
วิเคราะหกับผูบังคับบัญชาเพื่อใหทราบถึงความสามารถของขาราชการผูมีศักยภาพฯ ที่เปนจุดแข็งและจุดออน
ที่จํ า เป น ต องได รั บ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โดยจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาข าราชการรายบุ ค คลสํ าหรั บ ขา ราชการผู มี
ศักยภาพฯ ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ไดแก ความรู ทักษะ และสมรรถนะ ที่ตองพัฒนาสําหรับตําแหนง
ในแผนผังทางกาวหนาในสายอาชีพและเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงานทั้งในปจจุบัน และในอนาคต
ตลอดจนวิธีการในการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพฯ ใน Succession Plan เชน การฝกอบรมในหองเรียน
การฝกอบรมในการปฏิบัติงาน การสอนงาน การใหคําปรึกษาแนะนํา การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ระบบพี่เลี้ยง
และการเรียนรูดวยตนเอง เปนตน
ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
ผูสอนแนะงาน (Career Coach) หรือผูบังคับบัญชาระดับตนหรือผูไดรับมอบหมายใหดูแล
ขาราชการผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง ควรมีการติดตามการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีศักยภาพฯ
และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของขาราชการผูนั้นเปนระยะ ๆ โดยการพูดคุยถึงความสามารถที่ไดรับการ
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พัฒนาและไมไดรับการพัฒนา และการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) อยางตรงไปตรงมา โดยมีจุดมุงหมาย
ใหผูที่ไดรับการพัฒนาไดทราบจุดแข็งและจุดออนของตนเอง และเพื่อใหสามารถพัฒนาความรู ทักษะ และ
สมรรถนะในการทํางานทั้งหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในปจจุบันและอนาคตรวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
และปรับปรุงความสามารถตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดแผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาตอไป
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บทที่ ๔ แผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Succession Plan)
ของกรมการจัดหางาน

การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Succession Plan) ของกรมการจัดหางาน ไดใช
เครื่องมือเชิงกระบวนการ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการใหขาราชการที่มีสวนเกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาและ
กําหนดหลักเกณฑตางๆ ใน ๑) การเลือกตําแหนงเปาหมาย ๒) การกําหนดเกณฑเพื่อหาผูมีศักยภาพที่จะ
ทดแทนตํ าแหน ง ๓) การพิจ ารณาคั ด เลื อกผู มีศั ก ยภาพที่ จ ะทดแทนตํ าแหน ง ๔) การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นา
ขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ ๕) การติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา ตามขั้นตอน
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหารที่กําหนด โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. การเลือกตําแหนงเปาหมายและการกําหนดเกณฑคัดเลือกผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
การเลือกตําแหนงเปาหมายที่ตองการหาผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง (Successor) ถือเปน
ขั้นตอนแรกที่สําคัญของการจัดทํา Succession Plan ทั้งนี้ อาจเลือกจากตําแหนงที่มีการจัดทําทางกาวหนา
ในสายอาชีพไวแลวก็ได
ในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหารของกรมการจัดหางานครั้งนี้ ไดใชตําแหนงเปาหมาย
โดยเลือกจากตําแหนงที่กรมการจัดหางานไดจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพไวแลวสวนหนึ่ง และพิจารณา
เลือกตําแหนงเปาหมายเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในป ๒๕๕๙ ไดแก ตําแหนงตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. จัดหางานจังหวัด
2. ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทํา
3. ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
4. ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
5. ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน
ทั้งนี้ในแต ละตํ าแหน งเป าหมายไดกําหนดหน าที่ความรั บผิ ด ชอบหลั ก ผลสั มฤทธิ์ห ลั กและตั วชี้ วัด ผลการ
ปฏิบัติงานหลัก ความรู ทักษะและสมรรถนะของตําแหนงเปาหมาย ตลอดจนเกณฑเบื้องตนเพื่อคัดสรรผูมี
ศักยภาพ ดังตอไปนี้
อนึ่ง เอกสารสวนหนึ่งตามรายการตํ าแหน งเป าหมายที่ ๑ – ๓ นํ ามาจากโครงการจัดทําเส นทาง
ความก าวหน าในสายอาชี พของข าราชการกรมการจั ด หางาน พ.ศ. 2555 และที่ป ระชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การ
ไดจัดทําเพิ่มเติมตามรายการตําแหนงเปาหมายที่ ๔ – ๕
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ชื่อตําแหนงเปาหมาย
หนวยงานสังกัด
ชื่อสวนราชการ

จัดหางานจังหวัด (อํานวยการสูง)
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
กรมการจัดหางาน
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ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ชื่อตําแหนง จัดหางานจังหวัด (อํานวยการสูง)
ชื่อหนวยงาน สํานักงานจัดหางานจังหวัด
หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
หนาที่หลัก
บริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรมในราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กํากับ แนะนํ า ตรวจสอบ ประเมิน ผลงาน ตั ด สิ น ใจ แกไขป ญหา ในภารกิจ เกี่ย วกับ การส งเสริ มการมีงานทําและคุมครองคนหางาน วิ เ คราะห ส ภาวะ
ตลาดแรงงานและแนวโนมรวมทั้งการควบคุมการทํางานของคนตางดาวในพื้นที่ที่รับผิดชอบและพัฒนาระบบการสงเสริมการมีงานทํา เพื่อใหประชาชนมีงานทํา มีรายไดที่
เหมาะสมกับความรูความสามารถและความถนัด ไมถูกหลอกลวง ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม ซึ่งมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานหนาที่รับผิดชอบหลัก
1.1 บริหารงานดานการใหบริการจัดหางานทั้งในประเทศและตางประเทศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.2 บริหารงานดานการแนะแนวอาชีพและการสงเสริมการประกอบอาชีพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.3 บริหารงานดานการคุมครอง ดูแล ชวยเหลือคนหางานทั้งในประเทศและตางประเทศใหไดรับการปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.4 บริหารจัดการขอมูลและสรางเครือขายขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
1.5 บริหาร ควบคุม กํากับ และดูแลการทํางานของคนตางดาวใหเปนไปตามกฎหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.6 บริหารงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของกระทรวง กรม กลุมจังหวัด และจังหวัด
1.7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

30

31
หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
2. ดานการบริหารและกํากับดูแล
2.1 กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในสํานักงานจัดหางานจังหวัด
2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของสํานักงานจัดหางาน
จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2.3 วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2.4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุ คคลที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่รับ ผิดชอบ เพื่อเกิด ความรวมมือหรื อบูรณาการงานใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
2.5 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงาน
หรือองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ ในฐานะเปนผูมีบทบาทหลักในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ
3. ดานการวางแผน
3.1 วางแผนงานโครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธ
ของกระทรวง กรม กลุมจังหวัด และจังหวัด
3.2 บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดตามที่กําหนด
3.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจ กรรมตาง ๆ ที่มีความหลากหลายและความยุงยากซับซอนมากใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
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หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
4. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔.๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในสํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจเพื่อใหปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา
๔.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในสํานักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน บรรลุเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๔.๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสํานักงานจัดหางานจังหวัดใหมีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๔.๔ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ในการพัฒนาใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติในการ
ใหบริการหรือผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
5. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๕.๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานที่ตองรับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด ใหเปนไปตามแผนและบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนที่สูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา เปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
รวมถึงเปนไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
๕.๓ จัดทําคําของบประมาณจากจังหวัด กลุมจังหวัด และหนวยงานอื่น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ผลสัมฤทธิ์หลัก
(KEY RESULT AREAS : KRAs)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIs)

- รอยละของผูไดรับบริการนําขอมูลขาวสารตลาดแรงงานไปใชประโยชน
- รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
- จํานวนประชากรกลุมเปาหมายไดรับการแนะแนวอาชีพ
- รอยละของผูไดรับบริการแนะแนวอาชีพมีงานทํา
- รอยละของคนหางานที่มารองทุกขลดลงในแตละป
- รอยละของคนหางานที่มารองทุกขและไดรับการชวยเหลือ
คนตางดาวไดรับการจัดระบบการทํางานอยางถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพ
- รอยละของคนตางดาวที่ยื่นขอและไดรับอนุญาตทํางานตามกฎหมาย
- รอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการดานการอนุญาตทํางาน
การดํา เนินการตามภารกิจของสํานั กงานจัดหางานจั งหวัด ประสบความสําเร็จตาม - รอยละความสําเร็จของการดําเนินการไดตามเปาหมายของโครงการ/ กิจกรรม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- รอยละความสําเร็จของการดําเนินการไดตามตัวชี้วัดของสํานักงานจัดหางานจังหวัด
- รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานจัดหางานจังหวัด
การบริ หารทรั พยากรบุ คคลของสํ านั กงานจั ดหางานจั งหวั ดเป นไปอย างเหมาะสม มี - รอยละความพึงพอใจของเจาหนาที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร หรือแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ
การบริหารงบประมาณของสํานักงานจัดหางานจังหวัดมีประสิทธิภาพ
- รอยละความสําเร็จของการใชจายเงินงบประมาณตามแผน
- รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมตามปงบประมาณ

1. คนหางาน นายจาง/สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาและประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารตลาดแรงงานที่เปนประโยชนอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย และทั่วถึง
2. คนหางานและประชาชนที่ไดรับบริการ มีงานทําตามความรูความสามารถ และไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสม
3. คนหางานไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
4.
5.
6.
7.

8. บุคลากรไดรับการถายทอดความรูตามภารกิจเพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ - จํานวนองคความรูที่บุคลากรของสํานักงานจัดหางานจังหวัดไดจัดทํา
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- รอยละของบุคลากรในสํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ไดรับการถายทอด
ความรูจากจัดหางานจังหวัดใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. มีเ ครื อข า ยสนับ สนุน การดํา เนิ นงานของสํ านั กงานจั ดหางานจั งหวั ดทั้ งภาครั ฐและ - จํ า นวนเครื อ ข า ยสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน ด า นแนะแนวอาชี พ จั ด หางานในประเทศและ
เอกชน
ตางประเทศ และงานควบคุมการทํางานของคนตางดาวที่เพิ่มขึ้นในแตละป
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย
(KNOWLEDGE)
1. ความรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของจังหวัด
กลุมจังหวัด กรม กระทรวง และรัฐบาล
2. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการ
ทํางานของคนตางดาว กฎหมายอืน่ ที่
เกี่ยวของ เชน ผูสูงอายุ คนพิการ คามนุษย
ประกันสังคม คุมครองแรงงาน ฯลฯ และ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
3. ความรูเกี่ยวกับสถานการณตลาดแรงงาน
เศรษฐกิจสังคม การเมืองทั้งภายในจังหวัด
ประเทศ และตางประเทศ
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
5. ความรูเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ ระบบ
การจัดหางานในประเทศและตางประเทศ
6. ความรูเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวและการคุม ครองคนหางาน
7. ความรูในการติดตามและประเมินผล

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย
(SKILLS)
ดานการบริหาร
1. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรดานบุคลากร
2. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรดานงบประมาณ
ดานอื่นๆ
1. ทักษะการนําเสนอและการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ
2. ทักษะการวิเคราะหและบริหารจัดการขอมูลดาน
แรงงาน
3. ทักษะการคํานวณ
4. ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
6. ทักษะการใหคําปรึกษาและการถายทอดความรู
7. ทักษะการใหบริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้ (COMPETENCIES)
ชื่อสมรรถนะ(COMPETENCY NAME)
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
1.2 การบริการที่ดี
ระดับ 4
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ระดับ 4
1.4 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
ระดับ 4
และจริยธรรม
1.5 การทํางานเปนทีม
ระดับ 4
2. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial
Competency)
๒.๑ สภาวะผูนํา
ระดับ 2
๒.๒ มีวสิ ัยทัศน
ระดับ 2
๒.๓ มีการวางกลยุทธภาครัฐ
ระดับ 2
๒.๔ ศักยภาพเพื่อนําการเปลีย่ นแปลง
ระดับ 2
๒.๕ การควบคุมตนเอง
ระดับ 2
๒.๖ การสอนงานและการมอบหมายงาน
ระดับ 2
3. สมรรถนะประจําสายงาน
(Functional Competency)
ระดับ 4
3.1 การมองภาพองครวม
ระดับ 4
3.2 การคิดวิเคราะห
ระดับ 4
3.3 การดําเนินการเชิงรุก
ระดับ 4
3.4 ความคิดสรางสรรค
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เกณฑเบื้องตนเพื่อคัดสรรผูมีศักยภาพเขาสู Career Path
เกณฑพิจารณา
1. ปฏิบัติราชการมาไมนอยกวา 10 ป
2. ผานประสบการณดานการจัดหางานไมนอยกวา 3 ป
3. เปนผูที่เคยดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
3.1 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือ
3.2 อํานวยการระดับตนหรือ
(1) ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป สําหรับเจาหนาที่ของกรมฯ หรือ
(2) ระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป สําหรับเจาหนาที่ที่โอนมาจากหนวยงานอื่น
3.3 ระดับชํานาญการพิเศษ ระยะเวลาไมนอยกวา 4 ปหรือ
3.4 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระยะเวลาไมนอยกวา 7 ป
4. มีคะแนนการประเมินผลงานระดับดีเดนติดตอกันอยางนอย 4 รอบการประเมินในระดับกอนที่จะไปดํารงตําแหนงเปาหมาย
5. เปนที่ยอมรับของผูบริหารและบุคลากรในองคกร
6. มุงมั่นและพัฒนาการทํางาน เพื่อสรางความกาวหนาใหกับกรมการจัดหางาน
7. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 3 ปยอนหลัง
คุณสมบัติเบื้องตน
1. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ยกเวนประเภททั่วไป อาวุโส
2. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ดํารงตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญ หรืออํานวยการระดับตน หรือชํานาญการพิเศษ หรือประเภททั่วไป อาวุโส ตามระยะเวลาที่
กําหนด
3. มีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามที่กําหนด
4. ระดับสมรรถนะตรงกับระดับสมรรถนะคาดหวังของตําแหนงงานปจจุบัน
35
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ชื่อตําแหนงเปาหมาย
หนวยงานสังกัด
ชื่อสวนราชการ

ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทํา (อํานวยการสูง)
กองสงเสริมการมีงานทํา
กรมการจัดหางาน
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ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทํา (อํานวยการสูง)
ชื่อหนวยงาน กองสงเสริมการมีงานทํา
หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
1. ดานหนาที่รับผิดชอบหลัก
1.1 พัฒนาและสงเสริมการแนะแนวอาชีพการประกอบอาชีพอิสระและการรับงานไปทําที่บาน
1.2 ศึกษาจัดทําขอมูลอาชีพและแบบทดสอบเพื่อการแนะแนวอาชีพ
1.3 ศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและจัดฝกอบรมบุคลากรดานการแนะแนวอาชีพ
1.4 เปนศูนยกลางขอมูลอาชีพและสงเสริมการจัดตัง้ และดําเนินงานศูนยขอมูลอาชีพทั่วประเทศ
1.5 ศึกษาจัดทําพัฒนาและเผยแพรมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
1.6 จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและกองทุนผูรับงานไปทําที่บาน
1.7 ขยายเครือขายการแนะแนวอาชีพและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
1.8 สงเสริมการมีงานทําใหกับกลุม บุคคลพิเศษ อาทิ ผูพิการผูส ูงอายุผูพนโทษเปนตน
2. ดานการบริหารและกํากับดูแล
2.1 กําหนดผลสัมฤทธิ์ทั้งดานผลผลิตและผลลัพธที่จะไดจากการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหสามารถปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคอยางมี
ประลิทธิภาพ
2.2 จัดระบบและวิธีการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการประกอบอาชีพการแนะแนวอาชีพเพื่อใหเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
2.3 กํากับดูแลตรวจสอบติดตามใหคําปรึกษาแนะนํามอบหมายปรับปรุงแกโขปญหาในเรื่องตางๆเกี่ยวกับภารกิจหนาที่ของกองสงเสริมการมีงานทําเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิแ์ ละเปาหมายที่กําหนด
2.4 วินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก
2.5 ติดตอประสานงานกับองคกรภาครัฐเอกชนหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือการบูรณาการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิแ์ ละเปนประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการ
2.6 บริหารยุทธศาสตรเพื่อใหดําเนินงานสงเสริมการมีงานทําเปนไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
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หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
3. ดานการวางแผน
3.1 กําหนดวิสัยทัศนยุทธศาสตรและแนวทางในการสงเสริมการมีงานทําเพื่อใหการดําเนินงานสงเสริมการมีงานทํามีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณในปจจุบัน
3.2 วางแผนโครงการกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานเพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิข์ องการสงเสริมการมีงานทําใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมฯและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3.3 บูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมดานการสงเสริมการมีงานทํา โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในกระทรวงภายนอกกระทรวงภาคเอกชนภาคประชาชนและองคกร
ระหวางประเทศเพื่อ'ใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กําหนด
3.4 ติดตามเรงรัดตรวจสอบดําเนินการกิจกรรมตางๆ ใหเปนโปตามแผนการปฏิบัติงาน/โครงการรวมทั้งประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนโปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
4. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 จัดระบบและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจเพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา
4.2 ติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชาเพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กําหนด
4.3 ใหคําปรึกษาแนะนําพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชาเพื่อใหมีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
5. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
5.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายพันธกิจและเปนไปตามเปาหมายของกรมฯ
5.2 ติดตามตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพความคุมคาและเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กําหนดเซิงบูรณาการโดยเชือ่ มโยงยุทธศาสตรระดับ
รัฐบาลและระดับกรมฯเขากับยุทธศาสตรของกองฯ
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ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS : KRAs)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิ านหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIs)
1. นักเรียนนักศึกษาไดรูจักตนเองเพื่อตัดสินใจในการเลือกเรียนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเอง 1.1 จํานวนสถานศึกษาทีไ่ ดรับการแนะแนวอาชีพ
ถนัดเปนการสรางความมั่นคงและความยั่งยืนของการมีงานทําในอนาคต
1.2 จํานวนนักเรียนนักศึกษาทีไ่ ดรับการแนะแนวอาชีพ
1.3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาทีไ่ ดรับการแนะแนวอาชีพ
2. ผูวางงานไดรับการแนะแนวทางการประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด
2.1 จํานวนผูวางงานทีไ่ ดรับการแนะแนวการประกอบอาชีพ
2.2 จํานวนผูวางงานที่นําความรูไ ปประกอบอาชีพหรือมีงานทํา
2.3 ระดับความพึงพอใจของผูวางงานไดรับการแนะแนวทางการประกอบอาชีพตามที่ตนเอง
ถนัด
3. ผูรับงานไปทําที่บานเขาถึงแหลงเงินทุนของรัฐเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับกลุมผูรับงานไป 3.1 จํานวนกลุมผูรับงานไปทําที่บานไดรับการจดทะเบียน
ทําที่บาน
3.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของกลุมผูรับงานไปทําที่บานและสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนของรัฐ
3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับงานไปทําที่บานดานการเขาถึงแหลงเงินทุนของรัฐ
4. มีมาตรฐานรหัสอาชีพมาตรฐานรหัสอุตสาหกรรมใชในการสงเสริมการมีงานทําและเปนรหัส 4.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูม ือมาตรฐานรหัสอาชีพและมาตรฐานรหัสอุตสาหกรรม
อางอิงสําหรับหนวยงานอื่น
5. มีนักแนะแนวอาชีพที่มีศักยภาพเปนมืออาชีพทั่วประเทศ
5.1 รอยละของบุคลากรดานแนะแนวอาชีพไดรับการพัฒนา
5.2 จํานวนของบุคลากรที่เปนนักแนะแนวอาชีพมืออาชีพที่เพิ่มขึ้น
๖. มีศูนยขอมูลอาชีพที่เปนมาตรฐานทั่วประเทศ
6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยขอมูลอาชีพที่เปนมาตรฐานทั่วประเทศ
ธ.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยขอมูลอาชีพ
7. ขยายเครือขายนักแนะแนวอาชีพ
7.1 จํานวนเครือขายนักแนะแนวอาชีพที่เพิม่ ขึน้
7.2 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการนักแนะแนวอาชีพ
8. แนะแนวอาชีพใหกับกลุมบุคคลพิเศษ
8.1 จํานวนกลุมบุคคลพิเศษไดรับการแนะแนวอาชีพ
8.2 รอยละความพึงพอใจของกลุมบุคคลพิเศษที่มาใชบริการ
9. มีระบบสารสนเทศดานขอมูลอาชีพที่ทันสมัยเพือ่ ประชาชนสามารถใชบริการไดดวยตนเอง 9.1 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศดานขอมูลอาชีพ
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ความรูทจี่ ําเปน
สําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
(KNOWLEDGE)
1. ความรูในนโยบายของกรม กระทรวง และ
รัฐบาล
2. ความรูเรื่องสถานการณดา นตลาดแรงงาน
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั้งภายในและ
ตางประเทศ
3. ความรูดานขอมูลอาชีพการแนะแนวอาชีพ
และจิตวิทยาการแนะแนว
4. ความรูดานการวางแผนเชิงกลยุทธและการ
ติดตามประเมินผล
5. ความรูดานกฎหมายที่เกีย่ วของ เชน
กฎหมายวาดวยการจัดหางานฯ กฎหมายวา
ดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
๖. ความรูดานการจัดทํารหัสมาตรฐานอาชีพ
และรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมตามหลัก
สากล

ทักษะที่จําเปน
สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้(COMPETENCIES)
สําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(SKILLS)
(COMPETENCY NAME)
(PROFICIENCY LEVEL)
ดานการบริหาร
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
๔
1. การบริหารจัดการทรัพยากรดานบุคลากร 1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
๔
2. การบริหารจัดการทรัพยากรดานงบประมาณ 1.2 การบริการที่ดี
๔
1.3 การสั่งสมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ
๔
ดานอื่นๆ
1.4 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
1. การนําเสนอและการสือ่ สารเพื่อโนมนาวใจ
จริยธรรม
๔
2. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
1.5 การทํางานเปนทีม
3. การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
2. สมรรถนะทางการบริหาร
สารสนเทศ
(Managerial Competency)
๒
4. การใชภาษาอังกฤษ
2.1 สภาวะผูนํา
๒
5. การคํานวณ
2.2 มีวิสัยทัศน
๒
๖. การใหคําปรึกษาและการถายทอดความรู 2.3 มีการวางกลยุทธภาครัฐ
๒
2.4 ศักยภาพเพื่อนําการเปลีย่ นแปลง
๒
2.5 การควบคุมตนเอง
๒
2.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน
3. สมรรถนะประจําสายงาน
(Functional Competency)
๔
3.1 การมองภาพองครวม
๔
3.2 การคิดวิเคราะห
๔
3.3 การดําเนินการเชิงรุก
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เกณฑเบื้องตนเพื่อคัดสรรผูมีศักยภาพเขาสู Career Path
๑. ปฏิบัตริ าชการมาไมนอยกวา ๙ ป
2. ผานประสบการณดานการจัดหางานการสงเสริมการมีงานทําและการแนะแนวอาชีพรวมกันแลวไมนอ ยกวา 4 ป
3. เปนผูทเี่ คยดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
3.1 ผูเชีย่ วชาญเฉพาะดานสงเสริมการมีงานทําหรือ
3.2 ผูเชีย่ วชาญเฉพาะดานวิจยั ตลาดแรงงานหรือ
3.3 ผูเชีย่ วชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริการจัดหางานหรือ
3.4 อํานวยการระดับตนไมนอยกวา 1 ปหรือ
3.5 วิชาการระดับชํานาญการพิเศษตองเปนผูเคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังตอไปนีไ้ มนอยกวา 4 ป
3.5.1 นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กองสงเสริมการมีงานทําหรือ
3.5.2 นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือ
3.5.3 นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางานหรือ
3.5.4 นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กองวิจัยตลาดแรงงาน
4. มีคะแนนการประเมินผลงานระดับดีเดนติดตอกันอยางนอย 4 รอบการประเมินในระดับกอนที่จะไปดํารงตําแหนงเปาหมาย
5. เปนที่ยอมรับของผูบริหารและบุคลากรในองคกร
๖. มีคุณธรรมจริยธรรมเปนที่ยอมรับ
7. มุงมั่นและพัฒนาการทํางานเพือ่ สรางความกาวหนาใหกับกรมการจัดหางาน
8. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 3 ปยอนหลังหรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
คุณสมบัติเบื้องตน
1. มีวุฒกิ ารศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาแนะแนวสาขาสังคมศาสตรหรือสาขาอื่นที่ผานการอบรมดานการแนะแนวอาชีพไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
2. เปนขาราชการพลเรือนสามัญดํารงตําแหนงในระดับอํานวยการตนมาไมนอยกวา 1 ปหรือผานการดํารงตําแหนงผูเชีย่ วชาญเฉพาะดานสงเสริมการมีงานทําหรือดานพัฒนาระบบบริการ
จัดหางานหรือดานวิจัยตลาดแรงงาน
3. มีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามที่กําหนด
4. ระดับสมรรถนะตรงกับระดับสมรรถนะคาดหวังของตําแหนงงานปจจุบัน
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ชื่อตําแหนงเปาหมาย
หนวยงานสังกัด
ชื่อสวนราชการ

ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน (อํานวยการสูง)
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน
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ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน(อํานวยการสูง)
ชื่อหนวยงาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
1.ดานหนาที่รับผิดชอบหลัก
1.1 พัฒนาระบบกลไกและกระบวนการจัดหางานในประเทศใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1.2 จัดทําขอกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและขั้นตอนการใหบริการจัดหางานแกผูวางงานผูประกันตนและบุคคลกลุมพิเศษเพื่อใหมีงานทํา
1.3 สงเสริมสนับสนุนการใหบริการจัดหางานรวมระหวางภาครัฐและเอกชนทัง้ ในประเทศและตางประเทศเพื่อใหมีการจางงานแรงงานไทยที่มั่นคงอยางตอเนื่องตลอดวัยทํางาน
2. ดานการบริหารและกํากับดูแล
2.1 กําหนดผลสัมฤทธิ์ทั้งดานผลผลิตและผลลัพธที่จะไดจากการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานตางๆใหสามารถปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.2 กํากับดูแลตรวจสอบติดตามใหคําปรึกษาแนะนํามอบหมายปรับปรุงแกไขปญหาในเรื่องตางๆเกี่ยวกับภารกิจหนาที่ของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานเพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์และเปาหมายที่กําหนด
2.3 วินิจฉัยสั่งการในเรื่องทีม่ ีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก
2.4 ติดตอประสานงานกับองคกรภาครัฐเอกชนหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือการบูรณาการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการ
2.5 บริหารยุทธศาสตรเพือ่ ใหดําเนินงานจัดหางานเปนไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
3. ดานการวางแผน
3.1 กําหนดวิสัยทัศนยุทธศาสตรและแนวทางในการใหบริการจัดหางานเพื่อใหการบริการจัดหางานมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณในปจจุบัน
3.2 วางแผนโครงการกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานเพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการจัดหางานมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลกระทรวง กรม และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3.3 บูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมดานการบริการจัดหางานโดยประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองคกร
ระหวางประเทศเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3.4 ติดตามเรงรัดตรวจสอบดําเนินการกิจกรรมตางๆใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน/โครงการ รวมทั้ง ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
4. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 จัดระบบและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจเพื่อใหการปฏิบตั ิราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา
4.2 กําหนดแผนการพัฒนาเจาหนาที่ในบังคับบัญชาเพื่อใหมีความสามารถและสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
4.4 ใหคําปรึกษาแนะนําพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชาเพื่อสรางขวัญกําลังใจและสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย
5. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
5.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายพันธกิจและเปนไปตามเปาหมายของกรมฯ
5.2 ติดตามตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพความคุมคาและเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดเชิงบูรณาการโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับ
รัฐบาลและระดับกรมฯเขากับยุทธศาสตรของกองฯ
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ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS : KRAs)
1. มีระบบบริการจัดหางานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. เปนศูนยขอมูลหลักดานตําแหนงงานวางผูสมัครงานและการมีงานทําของประเทศ

3. มีเครือขายสนับสนุนการดําเนินงานดานจัดหางานทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ผูใชบริการทุกกลุมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิ านหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIs)
1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการจัดหางานทางอินเตอรเน็ต สมารทโฟน
หรือชองทางอื่นที่สะดวกและรวดเร็ว
1.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบบริการจัดหางาน
2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยขอมูล
2.2 จํานวนชองทางและความสะดวกในการใชขอมูลสารสนเทศดานตําแหนงงานวางผูสมัครงาน
และการมีงานทํา
2.3 รอยละของผูใชขอมูลที่เพิ่มขึ้น
3.1 จํานวนเครือขายสนับสนุนการดําเนินงานดานจัดหางานที่เพิ่มขึ้น
4.1 จํานวนของผูสมัครงานที่เพิ่มขึ้น
4.2 จํานวนของนายจางที่ใชบริการที่เพิ่มขึ้น
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ความรูที่จําเปน
สําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
(KNOWLEDGE)

ทักษะที่จําเปน
สําหรับตําแหนงเปาหมายนี้
(SKILLS)

1. ความรูเกี่ยวกับนโยบายของกรมกระทรวง และ
รัฐบาล
2. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน กฎหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุ
คนพิการ กฎหมายคามนุษย กฎหมายควบคุมการ
ทํางานของคนตางดาว กฎหมายประกันสังคม
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
3. ความรูเกี่ยวกับสถานการณตลาดแรงงานเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
5. ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดหางานในประเทศและ
ตางประเทศ
6. ความรูเรื่องการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ
7. ความรูในการติดตามและประเมินผล

ดานการบริหาร
1. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรดานบุคลากร
2. ทั ก ษ ะ ก า รบ ริ ห า ร จั ดก า รทรั พ ย า ก รด า น
งบประมาณ
ดานอื่นๆ
1. ทักษะการนําเสนอและการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ
2. ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
3. ทั ก ษะการใช ค อมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
5. ทักษะการคํานวณ
6. ทักษะการใหคําปรึกษาและการถายทอดความรู
7. ทักษะการสรางความประทับใจใหกับผูสมัครงาน
และนายจาง
8. ทักษะการวิเคราะหและคัดกรองผูสมัครงานกอน
สงไปพบนายจาง
9. ทั ก ษะการแนะนํ า ตํ า แหน ง งานที่ เหมาะสมกั บ
ความรูความสามารถบุคลิกและความตองการของ
ผูรับบริการ
10. ทักษะการรวบรวมและบริหารจัดการขอมูลดาน
แรงงาน
11. ทักษะการวิเคราะหและประยุกตใชขอมูลอุปสงค
(Demand) และอุปทาน (Supply) ดานแรงงาน

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้ (COMPETENCIES)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(COMPETENCY NAME)
(PROFICIENCY LEVEL)
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
๔
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
๔
1.2 การบริการที่ดี
๔
1.3 การสั่งสมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ
๔
1.4 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม
๔
1.5 การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะทางการบริหาร
(Managerial Competency)
๒
2.1 สภาวะผูนํา
๒
2.2 มีวิสัยทัศน
๒
2.3 มีการวางกลยุทธภาครัฐ
๒
2.4 ศักยภาพเพื่อนําการเปลีย่ นแปลง
๒
2.5 การควบคุมตนเอง
๒
2.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน
3. สมรรถนะประจําสายงาน
(Functional Competency)
๔
3.1 การมองภาพองครวม
๔
3.2 การคิดวิเคราะห
๔
3.3 การดําเนินการเชิงรุก
๔
๓.๔ ความคิดสรางสรรค
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เกณฑเบื้องตนเพื่อคัดสรรผูมีศักยภาพเขาสู Career Path
1. ปฏิบัติราชการมาไมนอยกวา 13 ป
2. ผานประสบการณดานการจัดหางานพัฒนาระบบบริการจัดหางานรวมกันแลวไมนอยกวา 4 ป
3. เปนผูที่เคยดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
3.1 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานระยะเวลา 1 ปหรือ
3.2 อํานวยการระดับตน
(1) ระยะเวลา 1 ปสําหรับเจาหนาที่ของกรมฯหรือ
(2) ระยะเวลา 3 ปสําหรับเจาหนาที่ที่โอนมาจากหนวยงานอื่น
4. มีคะแนนการประเมินผลงานระดับดีเดนติดตอกันอยางนอย 4 รอบการประเมินในระดับกอนที่จะไปดํารงตําแหนงเปาหมาย
5. เปนที่ยอมรับของผูบริหารและบุคลากรในองคกร
6. มุงมั่นและพัฒนาการทํางานเพือ่ สรางความกาวหนาใหกับกรมการจัดหางาน
7. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 3 ปยอนหลัง
คุณสมบัติเบื้องตน
1. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี
2. เปนขาราชการพลเรือนสามัญดํารงตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญและอํานวยการระดับตนตามระยะเวลาที่กําหนด
3. มีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามที่กําหนด
4. ระดับสมรรถนะตรงกับระดับสมรรถนะคาดหวังของตําแหนงงานปจจุบัน
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ชื่อตําแหนงเปาหมาย
หนวยงานสังกัด
ชื่อสวนราชการ

ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ (อํานวยการสูง)
กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมการจัดหางาน

49
ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ (อํานวยการสูง)
ชื่อหนวยงาน กองแผนงานและสารสนเทศ
หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
หนาที่หลัก
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาเกี่ยวกับงานของกองแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการบริหารและกํากับดูแล
1.1 กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรมการจัดหางาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
1.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของกระทรวงและกรมการจัดหางาน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
1.3 วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
1.4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อเกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
1.5 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ในฐานะเปนผูมีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ
1.6 เปนศูนยขอมูลขาวสารของราชการ รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับหองสมุดของกรมการจัดหางาน
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หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
๒. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติการ เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกรมการจัดหางาน ใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธของกระทรวง
2.2 บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงและกรมการจัดหางานที่กําหนด
2.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลาย และมีความยุงยากซับซอนมาก ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและ
รายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงและกรมการจัดหางานตามที่กําหนด
๓. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในกองแผนงานและสารสนเทศที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุมคา
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองแผนงานและสารสนเทศและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓.๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา ใหมีความสามารถและสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๓.๔ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา กระตุน เรงเราเจาหนาที่ผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานที่มี
คุณภาพที่ดีขึ้น
๔. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของกรมการจัดหางาน ที่ตองรับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของกระทรวงและกรมการจัดหางาน
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณในจํานวนที่สูงมาก ใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนด
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ผลสัมฤทธิ์หลัก
(KEY RESULT AREAS : KRAs)
1. ใหขอเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรรวมทั้งมาตรการตาง ๆ ดานแรงงานสําหรับ
ผูบริหารระดับสูงใชในการบริหารราชการ
2. จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการระดับกรมเพื่อเปนกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
3. ติ ด ตาม เร ง รั ด การปฏิ บั ติ ร าชการและการใช จ า ยงบประมาณของกรมและ
หนวยงานในสังกัดของกรมใหเปนไปตามเปาหมาย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIs)
- รอยละของขอเสนอแนะที่ผูบริหารใหความเห็นชอบและใชเปนกรอบแนวทาง
ปฏิบัติของหนวยงานในสังกัด
- จํานวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการที่ไดดําเนินการแลวเสร็จและ
ใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
- รอยละของผลการดําเนินงานที่เปนไปตามแผน
- ผลการเบิกจายงบประมาณเทียบกับหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรี
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย
(KNOWLEDGE)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย
(SKILLS)

1. ความรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผน ดานการบริหาร
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการของกรม กระทรวง 3. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรดานบุคลากร
และรัฐบาล
4. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรดานงบประมาณ
2. ความรู เ กี่ ย วกั บ การวางแผนกลยุ ท ธ แ ละ ดานอื่นๆ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
8. ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความรู ดา นการวิเ คราะห เ พื่อจั ดทํา แผนงาน/ 9. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
10. ทักษะการคํานวณ
โครงการ
4. ความรู เ กี่ ย วกั บ สถานการณ ต ลาดแรงงาน 11. ทักษะการวิเคราะห สังเคราะห และบริหารจัดการขอมูล

5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อสมรรถนะ(COMPETENCY NAME)
2. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
2.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
2.2 การบริการที่ดี
2.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2.4 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม
2.5 การทํางานเปนทีม
3. สมรรถนะทางการบริ ห าร (Managerial
Competency)
2.2 สภาวะผูนํา
2.3 วิสัยทัศน
2.4 การวางกลยุทธภาครัฐ
2.5 ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง
2.6 การควบคุมตนเอง
2.7 การสอนงานและการมอบหมายงาน
4. สมรรถนะประจําสายงาน
(Functional Competency)
3.5 การมองภาพองครวม
3.6 การคิดวิเคราะห
3.7 การดําเนินการเชิงรุก
3.8 การสรางสัมพันธภาพ

ระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งทั้ ง ภายในจั ง หวั ด
ดานแรงงาน
12. ทักษะการนําเสนอและการสื่อสาร
ประเทศ และตางประเทศ
ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณดาน
แรงงาน
ความรูดานการประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายหรืออนุสัญญาระหวาง
ประเทศ
ความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการ
ทํา งานของคนตา งด า ว กฎหมายว า ด ว ยการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายอื่นที่
เกี่ ย วข อ ง เช น ผู สู ง อายุ การค ามนุ ษย การ
ประกั นสั งคม การคุ มครองแรงงาน ฯลฯ และ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้ (COMPETENCIES)
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เกณฑเบื้องตนเพื่อคัดสรรผูมีศักยภาพเขาสู Career Path
เกณฑพิจารณา
1. ปฏิบัติราชการมาไมนอยกวา ๙ ป
2. ผานประสบการณดานการจัดหางาน การสงเสริมการมีงานทํา และการวิเคราะหตลาดแรงงาน รวมกันแลวไมนอยกวา ๔ ป
3. เปนผูที่เคยดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
3.1 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือ
3.2 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัยตลาดแรงงานหรือ
3.3 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริการจัดหางาน หรือ
3.4 อํานวยการระดับตนไมนอยกวา 1 ป หรือ
3.5 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งเปนผูที่เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนีร้ ะยะเวลาไมนอยกวา 4 ป
๓.๕.๑ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ กองแผนงานและสารสนเทศ หรือ
๓.๕.๒ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือ
๓.๕.๓ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน หรือ
๓.๕.๔ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ กองสงเสริมการมีงานทํา
๓.๕.๕ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ กองวิจัยตลาดแรงงาน
4. มีคะแนนการประเมินผลงานระดับดีเดนติดตอกันอยางนอย 4 รอบการประเมินในระดับกอนที่จะไปดํารงตําแหนงเปาหมาย
5. เปนที่ยอมรับของผูบริหารและบุคลากรในองคกร
6. มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับ
7. มุงมั่นและพัฒนาการทํางาน เพื่อสรางความกาวหนาใหกับกรมการจัดหางาน
8. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 3 ปยอนหลัง

53

54

ชื่อตําแหนงเปาหมาย
หนวยงานสังกัด
ชื่อสวนราชการ

ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน (อํานวยการสูง)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
กรมการจัดหางาน
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ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ชื่อหนวยงาน กองวิจัยตลาดแรงงาน

ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน (อํานวยการสูง)
หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
หนาที่หลัก
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน ที่มลี ักษณะเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาเกี่ยวกับงานของกองวิจัยตลาดแรงงาน ซึ่งลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมากโดยตองมีการบริหารงาน กําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน
ที่ตองใชความรู ขอคนพบจากการศึกษา วิเคราะหและวิจยั มาบริหารงาน ตลอดจนใหคาํ ปรึกษาดานวิชาการที่ตองใชทักษะความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานหนาที่รับผิดชอบหลัก
1.1 พัฒนาระบบเครือขายขอมูลตลาดแรงงาน
1.2 รวบรวมวิเคราะหวิจัยสภาวะตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการแรงงาน
1.3 ประสานการใหบริการขอมูลตลาดแรงงานแกประชาชน ถึงระดับตําบลและหมูบาน
1.4 ประสานความรวมมือในการวางแผนพัฒนากําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการแรงงาน
2. ดานการบริหารและกํากับดูแล
2.1 กําหนดผลสัมฤทธิ์ทั้งดานผลผลิตและผลลัพธที่จะไดจากการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหสามารถปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.2 จัดระบบและวิธีการปฏิบตั ิงานดานการจัดทําขอมูลการวิจยั การวิเคราะหและเผยแพรขอมูลตลาดแรงงานเพื่อใหเปนแนวทางการปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่
2.3 กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนํา มอบหมาย ปรับปรุง แกไขปญหาในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับภารกิจหนาที่ของกองวิจัยตลาดแรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และ
เปาหมายที่กําหนด
2.4 วินิจฉัย สั่งการ ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการปฏิบตั ิงาน และบุคคลภายนอก
2.5 ติดตอประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน หนวยงาน และบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเกิดความรวมมือการบูรณาการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และเปน
ประโยชนตอประชาชนผูร ับบริการ
2.6 บริหารยุทธศาสตรเพื่อใหการดําเนินงานการจัดทําขอมูลการวิจัย และการวิเคราะหตลาดแรงงานเปนไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
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หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
3. ดานการวางแผน
๓.๑ กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางในการปฏิบัตงิ านของกองวิจัยตลาดแรงงาน เพื่อใหการดําเนินงานมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
๓.๒ วางแผนงานโครงการ กิจกรรม หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองวิจัยตลาดแรงงาน ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมฯ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓.๓ บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกองวิจัยตลาดแรงงานโดยประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคการ
ระหวางประเทศ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓.๔ ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ การดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มคี วามหลากหลายและความยุงยากซับซอนมากใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
4. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔.๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในกองวิจัยตลาดแรงงานใหสอดคลองกับภารกิจเพื่อใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุม คา
๔.๒ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของเจาหนาที่ในบังคับบัญชาภายในกองวิจัยตลาดแรงงานเพื่อใหการปฏิบตั ิงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน บรรลุเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๔.๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชาภายในกองวิจัยตลาดแรงงาน เพื่อใหมีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๔.๔ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา กระตุน เรงเราเจาหนาที่ผปู ฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานที่มี
คุณภาพที่ดีขึ้น
5. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๕.๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของกรมฯ
๕.๓ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ ใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด โดยเชื่อมโยงกลยุทธของกองวิจัยตลาดแรงงาน
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และระดับกรม ตามลําดับ
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ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(KEY RESULT AREAS : KRAs)
(KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIs)
1. คนหางาน และผูเขาสูตลาดแรงงานไดรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานที่รวดเร็ว ทัน - ร อ ยละของผู รั บ บริ ก ารที่ ไ ด รั บ ข อ มู ล ข า วสารตลาดแรงงานและนํ า ไปใช
ตอความตองการ และทั่วถึง เปนประโยชนตอการหางาน
ประโยชนในการหางาน
- รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
2. จัดทํางานวิจัยเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
- จํานวนงานวิจัยตลาดแรงงาน
3. มีระบบสารสนเทศดานขอมูลขาวสารตลาดแรงงานที่เปนปจจุบัน เพื่อประชาชน - ร อ ยละความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารระบบสารสนเทศด า นข า วสาร
สามารถเขาใชบริการไดดวยตนเอง
ตลาดแรงงาน
4. มีเครือขายเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
- จํานวนเครือขายเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
- อัตราการเพิ่มขึ้นของผูไดรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน (รอยละ)
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
เปาหมาย
(KNOWLEDGE)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย
(SKILLS)

1. ความรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร ดานการบริหาร
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของกรม 1. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรดานบุคลากร
2. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรดานงบประมาณ
กระทรวง และรัฐบาล
2. ความรูเกี่ยวกับสถานการณตลาดแรงงาน ดานอื่นๆ
เศรษฐกิจสังคม การเมืองทั้งภายในจังหวัด 1. ทักษะการนําเสนอและการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ
ประเทศ และตางประเทศ
2. ทักษะการวิเคราะห สังเคราะห และบริหารจัดการ
ขอมูลดานแรงงาน
3. ความรู ดานสถิติและการใชเครื่องมือทาง
สถิติความรูดานเศรษฐศาสตร ความรูดาน 3. ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจัย
4. ทักษะการใหคําปรึกษาและการถายทอดความรู
4. ความรู เ กี่ย วกับการวางแผนกลยุ ทธและ 5. ทักษะการคํานวณ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 6. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
5. ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณ

ดานแรงงาน
6. ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด
หางาน และคุมครองคนหางาน กฎหมาย
วาดวยการทํางานของคนตางดาว กฎหมาย
วาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น ผู สู ง อายุ
การคามนุษย การประกันสังคม การคุมครอง
แรงงาน ฯลฯ และระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมายนี้ (COMPETENCIES)
ชื่อสมรรถนะ (COMPETENCY NAME) ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
3. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
3.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
3.2 การบริการที่ดี
3.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3.4 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม
3.5 การทํางานเปนทีม
4. สมรรถนะทางการบริ ห าร (Managerial
Competency)
๔.๑ สภาวะผูนํา
๔.๒ วิสัยทัศน
๔.๓ การวางกลยุทธภาครัฐ
๔.๔ ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง
๔.๕ การควบคุมตนเอง
๔.๖ การสอนงานและการมอบหมายงาน
5. สมรรถนะประจําสายงาน
(Functional Competency)
๕.๑ การมองภาพองครวม
๕.๒ การคิดวิเคราะห
๕.๓ การดําเนินการเชิงรุก
๕.๔ ความคิดสรางสรรค

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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เกณฑเบื้องตนเพื่อคัดสรรผูมีศักยภาพเขาสู Career Path
เกณฑพิจารณา
1. ปฏิบัติราชการมาไมนอยกวา ๙ ป
2. ผานประสบการณดานการจัดหางาน การสงเสริมการมีงานทํา และการวิเคราะหตลาดแรงงาน รวมกันแลวไมนอยกวา ๔ ป
3. เปนผูที่เคยดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
3.1 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือ
3.2 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัยตลาดแรงงานหรือ
3.3 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริการจัดหางาน หรือ
3.4 อํานวยการระดับตนไมนอยกวา 1 ป หรือ
3.5 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งเปนผูที่เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนีร้ ะยะเวลาไมนอยกวา 4 ป
๓.๕.๑ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ กองวิจัยตลาดแรงงาน หรือ
๓.๕.๒ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือ
๓.๕.๓ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน หรือ
๓.๕.๔ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ กองสงเสริมการมีงานทํา
4. มีคะแนนการประเมินผลงานระดับดีเดนติดตอกันอยางนอย 4 รอบการประเมินในระดับกอนที่จะไปดํารงตําแหนงเปาหมาย
5. เปนที่ยอมรับของผูบริหารและบุคลากรในองคกร
6. มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับ
7. มุงมั่นและพัฒนาการทํางาน เพื่อสรางความกาวหนาใหกับกรมการจัดหางาน
8. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 3 ปยอนหลัง
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๒. การพิจารณาคัดเลือกผูม ีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการไดศึกษาจากเอกสารและการ
แสดงความคิดเห็นจากที่ประชุม สรุปผลการกําหนดขั้นตอนกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงผูบริหาร
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง (Successor) ดังตอไปนี้
ขั้นตอนกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง (Successor)
1. กองการเจาหนาที่ กรมการจัดหางานดําเนินการสํารวจตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
ที่จะครบเกษียณอายุราชการในแตละปและดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่มีสิทธิเขารับการสรรหาเพื่อ
เปน ผูสืบทอดตําแหนง (Successor)
2. แตงตั้ งคณะกรรมการสรรหาผูสืบทอดตํ าแหนงประเภทอํานวยการ ระดั บสูงจํ านวน ๑ คณะ
ไดแก คณะกรรมการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง โดยใหอธิบดีกรมการจัดหางาน
เป น ผู แต งตั้ งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดํ าเนิ น การสรรหาขาราชการกรมการจั ด หางานเพื่อเป น ผู สื บ ทอด
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง จํานวนไมนอยกวา 2 คนแตไมเกิน 5 คนและกรรมการที่จะไดรับ
แตงตั้งจะตองไมเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียในตําแหนงที่จะพิจารณาสรรหาเปนผูสืบทอดตําแหนง
คณะกรรมการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ซึ่งอธิบดีกรมการจัดหางาน
เปนผูแตงตั้ง ประกอบดวย
1) ประธานกรรมการใหแตงตั้งจากรองอธิบดีลําดับที่ ๑
2) กรรมการใหแตงตั้งจากรองอธิบดี ๒ คน และหัวหนาผูตรวจราชการกรม
3) ใหผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ
ในการนี้คณะกรรมการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูงมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) ดํ าเนิ น การกํา หนดหลั กเกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อนไขการสรรหาผู สื บ ทอดตํ า แหน งประเภท
อํานวยการ ระดับสูงตามที่กําหนด
2) ดําเนินการพิจารณาผลการประเมินผูเขารับการสรรหาเพื่อเปนผูสืบทอดตําแหนงประเภท
อํานวยการ ระดับสูง
3) ดําเนินการติดตามการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูงและดําเนินการ
รายงานผลการพัฒนาตออธิบดีกรมการจัดหางาน
4) ดําเนิ นการเสนอรายชื่อผูที่เ ปน ผูสื บทอดตําแหน งประเภทอํานวยการ ระดับ สูงตออธิ บ ดี
กรมการจัดหางานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3. การดําเนินการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดการประเมินแบบ 360 องศา โดยให
กองการเจาหนาที่ดําเนินการสงแบบฟอรมการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ใหแก
1) ผูเขารับการสรรหาเพื่อประเมินตนเองโดยมีสัดสวนน้ําหนักรอยละ 10
2) ผูบังคับบัญชาในปจจุบันของผูรับการประเมินหรือในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเปนผูบังคับบัญชาใหม
(ไมเกิน 6 เดือน) ของผูเขารับการสรรหาอาจสงไปใหผูบังคับบัญชาเดิมของผูเขารับการสรรหาก็ได โดยมี
สัดสวนน้ําหนักรอยละ 40
3) เพื่ อ นร ว มงานหรื อ ข า ราชการที่ อ ยู ใ นระดั บ ตํ า แหน ง เดี ย วกั บ ผู เ ข า รั บ การสรรหาที่ ใ น
สวนราชการเดียวกันจํานวน ๓ ทานโดยมีสัดสวนน้ําหนักรอยละ 25
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4) ผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการสรรหาอยางนอย 3 ทานโดยมีสัดสวนน้ําหนักรอยละ 25
ทั้งนี้ เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาที่จะประเมินอาจใชวิธีการจับฉลาก
4. การพิ จ ารณาของคณะกรรมการสรรหาผู สื บ ทอดตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการ ระดั บ สู ง
คณะกรรมการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงฯพิจารณาผลการประเมินของผูเขารับการสรรหาเพื่อเปนผูสืบทอด
ตําแหนง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาผูสืบทอดตําแหน งฯ กําหนดโดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้
ปจจัย
ผลการประเมิ น ความรู ค วามสามารถทั ก ษะและ
สมรรถนะ
ผลงานและประสบการณที่ผานมา
การจัดลําดับอาวุโส
ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมตามประมวลจริ ย ธรรม
ขาราชการกรมการจัดหางาน
อื่นๆ

สัดสวน
รอยละ 35
รอยละ 30
รอยละ 10
รอยละ 15
รอยละ 10

โดยปจจัยอื่น ๆ นั้นอาจพิจารณาจากความเหมาะสมวิสัยทัศนบุคลิกภาพการฝกอบรมที่ผานมาที่เกี่ยวของกับ
ตําแหนงเปาหมายหรือความสามารถพิเศษที่เกี่ยวของหรือเปนประโยชนแกตําแหนงที่พิจารณา
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูงเปนผูกําหนดรายละเอียด
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการสรรหาผู สื บ ทอดตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการ ระดั บ สู ง รวมถึ ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหยกเวนหลักเกณฑเรื่องหลักความหลากหลายในประสบการณ
ในการนี้สัดสวนคะแนนการประเมินรวมเปน 100 คะแนนโดยผูเขารับการสรรหาที่ไดคะแนนการ
ประเมินรอยละ 70 ขึ้นไปจะไดรับการขึ้นบัญชีเปนผูสืบทอดตําแหนงและดําเนินการพัฒนาผูที่ไดรับการสรรหา
เพื่อใหมีความรู ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นสําหรับผู เขารั บการสรรหาที่ไดรับ คะแนนการ
ประเมินต่ํากวารอยละ 70 จะไดรับการพัฒนาความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะในสวนที่ขาด (Gap)
โดยจะนําไปพัฒนาตามหลักสูตรหรือวิธีการที่กรมการจัดหางานกําหนดเพื่อใหมีความรูความสามารถทักษะ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหนงเปาหมายมากยิ่งขึ้นโดยสามารถประเมินไดใหมในปถัดไป
๓. การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ
คณะผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการไดรวมกันพิจารณากรอบแนวทางในการพัฒนาขาราชการ
รายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ โดยกําหนดเปนกรอบการสั่งสมประสบการณผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
โดยกรอบการสั่งสมประสบการณไดแสดงภาพรวมของการพัฒนา หากผูที่มีศักยภาพขาดประสบการณใด
ควรใหไดรับการพัฒนาเฉพาะประสบการณในสวนที่ขาดหรือยังไมผานการประเมิน
กรอบการสั่ งสมประสบการณดั งกล าว ได พิจ ารณาจากหน า ที่ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก เพื่อกํ าหนด
ประสบการณ (ความสามารถในการปฏิบัติงานที่จําเปนสําหรับตําแหนง) ตลอดจนหนวยงานที่ผูมีศักยภาพควร
เขารับการพัฒนา และระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อสั่งสมประสบการณดังกลาว
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นอกจากนี้ ได กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาข า ราชการผู มี ศั ก ยภาพเพื่ อ ทดแทนตํ า แหน ง ไว ด ว ย
ประกอบดวยความรู ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการพัฒนาที่ควรใชเพื่อพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพใหมี
ความรู ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอตอการปฏิบัติงานในตําแหนงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ
1. วิ เ คราะห ร ะดั บ ความสามารถและประสบการณ ข องข า ราชการผู มี ศั ก ยภาพในป จ จุ บั น
การวิ เ คราะห ค วามสามารถและประสบการณ ข องข า ราชการผู มี ศั ก ยภาพในป จ จุ บั น เปรี ย บเที ย บกั บ
ความสามารถและประสบการณที่คาดหวังของตําแหนงที่สูงขึ้นหรือตําแหนงเปาหมายนั้น จะทําใหทราบวา
ขาราชการคนนั้นมีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางานเปนอยางไร และจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดานใดบาง
2. ระบุความสามารถและประสบการณหรือสิ่งที่ขาราชการผูมีศักยภาพตองพัฒนาปรับปรุงหรือสั่งสม
ประสบการณเพิ่มขึ้น โดยรวมวิเคราะหกับผูบังคับบัญชาเพื่อใหทราบถึงความสามารถและประสบการณของ
ผูมีศักยภาพ ที่เปนจุดแข็งและจุดออนที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาหรือสั่งสมประสบการณเพิ่มขึ้น โดยการ
จัดทําแผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังนี้
๑) ความรู ทั ก ษะ และสมรรถนะ ที่ ต อ งพั ฒ นาสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ในแผนผั ง ความก า วหน า ใน
สายอาชีพและเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงานปจจุบันเชน ทักษะการจัดการขอมูล ในตําแหนงที่ผูมี
ศักยภาพครองอยูในปจจุบัน และกอนขึ้นดํารงตําแหนงเปาหมายตามแผนผังทางกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน
๒) ความรู ทั ก ษะ และสมรรถนะ ที่ ต อ งพั ฒ นาสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ในแผนผั ง ความก า วหน า ใน
สายอาชีพและเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงานในอนาคต เชน สมรรถนะทางการบริหาร ที่ผูมีศักยภาพ
จํ าเป น ต องได รั บ การพัฒ นากอ นขึ้น ดํ ารงตํ าแหน งผู อํานวยการสํ านั ก หรื อ จั ด หางานจั งหวั ด ตามแผนผั ง
ความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน
๓) วิธีการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพในแผนสืบทอดตําแหนงมีหลายวิธี เชน การฝกอบรมใน
หองเรียน การฝกอบรมในการปฏิบัติงาน การสอนแนะงาน การใหคําปรึกษาแนะนํา การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
การมีพี่เลี้ยง การเรียนรูดวยตนเอง เปนตน
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การสั่งสมประสบการณและแนวทางการพัฒนาผูมีศักยภาพเพือ่ ทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง จัดหางานจังหวัด (อํานวยการสูง)
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การสั่งสมประสบการณสําหรับขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง จัดหางานจังหวัด (อํานวยการสูง)
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรมใน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยการวางแผน บริหารจัดการ
จั ด ระบบงาน อํ า นวยการ สั่ ง ราชการ มอบหมาย กํ า กั บ
แนะนํ า ตรวจสอบ ประเมิน ผลงาน ตั ดสิ นใจ แก ไขปญ หา
ในภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม การมี ง านทํ า และคุ ม ครอง
คนหางาน วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงานและแนวโนม รวมทั้ง
การควบคุมการทํางานของคนตางดาวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และพัฒนาระบบการสงเสริมการมีงานทํา เพื่อใหประชาชน
มีงานทํา มีรายได ที่เหมาะสมกั บความรู ความสามารถและ
ความถนัด ไมถูกหลอกลวง ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่
เหมาะสมและเปนธรรม ซึ่งมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุ ณ ภาพของงานสู ง มากเป น พิ เ ศษ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น
ตามที่ไดรับมอบหมาย

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

ประสบการณ
หนวยงาน
(ความสามารถในการปฏิบัติงานทีจ่ ําเปนสําหรับตําแหนง)
สามารถบริ ห ารจั ด การการจั ด หางานในประเทศ กระบวนการการ
ศูนย SJC
ใหบริการจัดหางานแกนายจาง สถานประกอบการ และผูสมัครงาน
สามารถให คํ า แนะนํ า ด า นการแนะแนวอาชี พ ความพร อ ม และ ฝายสํารวจและพัฒนา
แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ
ระบบการแนะแนวอาชีพ
สามารถบริหารจัดการกระบวนการจัดสงแรงงานไทย ๕ วิธี การอบรม
สรต.
คนหางานกอนเดินทางไปทํางานในตางประเทศ การบริหารงานดาน
กองทุนคนหางาน
สามารถใหความคุมครองคนหางาน ในดานการรับเรื่องราวรองทุกข การ
กตค./ดานตรวจฯ
สอบและการบันทึกปากคํา การพิจารณาเอกสารการเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร และการตรวจสอบนายจาง สถานประกอบการ และ
แรงงานตางดาว
สามารถบริหารควบคุมการจัดระบบแรงงานตางดาว และบริหารจัดการ สบต./สํานักงานกองทุนฯ
เงินกองทุนคนตางดาว
สามารถสรางเครือขายและจัดทําขอมูลขาวสารดานตลาดแรงงานเพื่อ กองวิจัยตลาดแรงงาน
เผยแพรแกหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของไดรับทราบ
สามารถบริหารจัดการกระบวนการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด
สํานักงานจัดหางาน
จังหวัด

ระยะเวลา
๑ เดือน
๑ เดือน
๑ เดือน
๑ เดือน

๑ เดือน
๑ เดือน
๓ – ๖ เดือน
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แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง จัดหางานจังหวัด (อํานวยการสูง)
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

๓ วัน

หมายเหตุ
หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ

๑ เดือน
๒ วัน
๑ เดือน
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๒ สัปดาห
๒ สัปดาห
๒ สัปดาห
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ความรูความสามารถ
8. ความรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของจังหวัด
การฝกอบรม
กลุมจังหวัด กรม กระทรวง และรัฐบาล
9. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดหางาน และคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวย
การฝกอบรม, การเรียนรูดวยตนเอง,
การทํางานของคนตางดาว กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน ผูสูงอายุ คนพิการ คามนุษย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู, การอภิปราย,
ประกันสังคม คุมครองแรงงาน ฯลฯ และระเบียบบริหารราชการแผนดิน
การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ
10. ความรูเกี่ยวกับสถานการณตลาดแรงงาน เศรษฐกิจสังคม การเมือง ทั้งภายในจังหวัด
การฝกอบรม
ประเทศ และตางประเทศ
การเรียนรูดวยตนเอง, การแลกเปลี่ยนเรียนรู,
การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ
11. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
การฝกอบรม
การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ
12. ความรูเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ ระบบการจัดหางานในประเทศและตางประเทศ
การฝกอบรม
การฝกปฏิบัติในงาน, การแลกเปลีย่ นเรียนรู
13. ความรูเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาวและการคุมครองคนหางาน
การฝกอบรม
การฝกปฏิบัติในงาน, การแลกเปลีย่ นเรียนรู
14. ความรูในการติดตามและประเมินผล
การฝกอบรม
การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ
ทักษะเฉพาะตําแหนงเปาหมาย
1. ทักษะการนําเสนอและสื่อสารเพื่อโนมนาวจิตใจ
การฝกอบรมและฝกปฏิบัติ, การพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ทักษะการใหคําปรึกษาและการถายทอดความรู
การฝกอบรมและฝกปฏิบัติ, การพัฒนาบุคลิกภาพ
3. ทักษะการใหบริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ
การฝกอบรมและฝกปฏิบัติ, การพัฒนาบุคลิกภาพ

ระยะเวลา
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แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง จัดหางานจังหวัด (อํานวยการสูง)
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

วิธีการพัฒนา
ทักษะของขาราชการพลเรือน
ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ (ควรไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ตั้งแตเปนผูปฏิบัติงาน
การฝกอบรม
จนกระทั่งเปนผูบังคับบัญชา)
การเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการคํานวณ
การเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการจัดการขอมูล
การฝกปฏิบัติในงาน (OJT)
การขอคําปรึกษาแนะนํา
สมรรถนะหลัก
การมุงผลสัมฤทธิ์
การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง
การบริการที่ดี
ศึกษาดูงานจากหนวยงานที่มีการปฏิบัติเปนเลิศ
การเรียนรูดวยตนเอง
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน
และการใหบริการทีด่ ีจากหนวยงานอื่น
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การสอนงาน
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๓ – ๕ วัน
ตลอดเวลา
๓ – ๕ วัน
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

ตอหลักสูตร
ตอหลักสูตร

เมื่อพบปญหาในการปฏิบัติงาน
๕ วัน
๓ เดือน
ตลอดเวลา
๓ วัน
ตลอดเวลา
๖ เดือน

ตามความเหมาะสม

๓ เดือน
๓ เดือน
ตลอดเวลา
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67
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง จัดหางานจังหวัด (อํานวยการสูง)
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๗ วัน
๓ วัน
ตลอดเวลา
๓ วัน
ตลอดเวลา
-

ตามความเชื่อทางศาสนา
ตามความเหมาะสม

สมรรถนะหลัก (ตอ)
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

การปฏิบัติธรรม
การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดําริ
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การมอบหมายงานเปนโครงการ
สมรรถนะทางการบริหาร
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
การอภิปรายกับผูเ ชี่ยวชาญ
การฝกอบรม
การฝกอบรมและกรณีศึกษา

๒ สัปดาห
๕ วัน
ตลอดเวลา
๒ สัปดาห
๕ วัน
๕ วัน

การขอคําปรึกษา
การฝกอบรม

๒ สัปดาห
๓ วัน

การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน
การติดตามศึกษาจากหัวหนางาน

๕ วัน
๒ วัน
๒ สัปดาห

หลักสูตรการสรางทีมงาน
ตามความเหมาะสม
หลักสูตรภาวะผูนาํ
หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ
หลักสูตรการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรความฉลาดทาง
อารมณ
หลักสูตรการสอนงาน
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68
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง จัดหางานจังหวัด (อํานวยการสูง)
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การอภิปรายกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง
การติดตามศึกษาจากหัวหนางาน
การขอคําปรึกษา

๓ วัน
๙๐ วัน
ตลอดเวลา
๕ วัน
ตลอดเวลา
๓ วัน
๓๐ วัน
ตลอดเวลา
๒ สัปดาห
ตลอดเวลา
๑๕ วัน
๑๕ วัน

หลักสูตรการคิดของนักบริหาร

สมรรถนะประจําสายงาน
1. การคิดวิเคราะห
2. การมองภาพองครวม
3. ดําเนินการเชิงรุก
4. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
5. การสรางสัมพันธภาพ

หลักสูตรการคิดเชิงระบบ
หลักสูตรการคิดของนักบริหาร

68

69

การสั่งสมประสบการณและแนวทางการพัฒนาผูมีศักยภาพเพือ่ ทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทํา (อํานวยการสูง)

70
การสั่งสมประสบการณสําหรับขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทํา
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
1) พัฒนาและสงเสริมการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพ
อิสระ และการรับงานไปทําที่บาน
2) ศึกษา จัดทําขอมูลอาชีพ และแบบทดสอบเพื่อการแนะแนว
อาชีพ
3) ศึก ษา จั ด ทํ า และพั ฒ นาหลั กสู ต รการฝ ก อบรม และจั ด
ฝกอบรมบุคลากรดานการแนะแนวอาชีพ
4) เป น ศู น ย ก ลางข อ มู ล อาชี พ และส ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง และ
ดําเนินงานศูนยขอมูลอาชีพทั่วประเทศ
5) ศึ ก ษา จั ด ทํ า พั ฒ นาและเผยแพร ม าตรฐานอาชี พ และ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
6) จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและ
กองทุนผูรับงานไปทําที่บาน
7) ขยายเครื อ ข า ยการแนะแนวอาชี พ และสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
8) สงเสริมการมีงานทําใหกับกลุมบุคคลพิเศษ อาทิ ผูพิการ
ผูสูงอายุ ผูพนโทษ เปนตน

ประสบการณ
หนวยงาน
(ความสามารถในการปฏิบัติงานทีจ่ ําเปนสําหรับตําแหนง)
 สามารถสํ า รวจ ศึ ก ษา วิ เ คราะห ลั ก ษณะงาน/อาชี พ ประเภท กลุมงานมาตรฐานอาชีพ
และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เพื่อกําหนดกลุมและ
อุตสาหกรรม
รหัสอางอิงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม สําหรับใชใน
งานสงเสริมการมีงานทํา และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กลุมงานสงเสริมและ
 สามารถใหคําปรึกษา และแนะแนวอาชีพแกผูมารับใชบริการ
พัฒนาการอาชีพ
 สามารถใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารกองทุนเพื่อการ กลุมงานสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ
ประกอบอาชีพอิสระและกองทุนผูรับงานไปทําที่บาน

ระยะเวลา
๓ – ๖ เดือน

๓ – ๖ เดือน
๓ – ๖ เดือน
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71
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทํา
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

วิธีการพัฒนา

ความรูความสามารถ
ความรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของกรม
การฝกอบรม
กระทรวง และรัฐบาล
การเรียนรูดวยตนเอง
ความรูเกี่ยวกับสถานการณตลาดแรงงาน เศรษฐกิจสังคม การเมืองทั้งภายในจังหวัด
การฝกอบรม
ประเทศ และตางประเทศ
การเรียนรูดวยตนเอง
ความรูเกี่ยวกับขอมูลอาชีพ การแนะแนวอาชีพ และจิตวิทยาการแนะแนว
ความรูเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การฝกอบรม
การฝกปฏิบัติ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวา
การฝกอบรม, การเรียนรูดวยตนเอง,
ดวยการทํางานของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู, การอภิปราย,
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน ผูสูงอายุ การคามนุษย การประกันสังคม การคุมครอง
การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ
แรงงาน ฯลฯ และระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ความรูดานการจัดทํามาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมตามหลักสากล
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
การสอนงาน
ทักษะเฉพาะตําแหนงเปาหมาย
ทักษะการนําเสนอและสื่อสารเพื่อโนมนาวจิตใจ
การฝกอบรมและฝกปฏิบัติ

2. ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
3. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ

๕ วัน
ตลอดเวลา
๕ วัน
ตลอดเวลา
๕ วัน
๓๐ วัน
๑ เดือน

หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ

๓ – ๕ วัน
ตลอดเวลา
๑๕ วัน
๕ วัน

การฝกอบรมและการฝกปฏิบตั ิ
การฝกอบรมและกรณีศึกษา

๕ วัน
๕ วัน

การฝกอบรม
การสอนงาน

๗ วัน
๑๕ วัน

หลักสูตรการนําเสนออยางมือ
อาชีพ
หลักสูตรการวิเคราะห
หลักสูตรการบริหารทรัพยากร
บุคคล
หลักสูตรการบริหารงบประมาณ
และการเงิน
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4. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ

ระยะเวลา

72
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทํา
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

วิธีการพัฒนา
ทักษะของขาราชการพลเรือน
ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
ทั ก ษะการใช ภ าษาอั ง กฤษ (ควรได รั บ การพั ฒ นามาอย า งต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต เ ป น
การฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานจนกระทั่งเปนผูบังคับบัญชา)
การเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการคํานวณ
การเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการจัดการขอมูล
การฝกปฏิบัติในงาน (OJT)
การขอคําปรึกษาแนะนํา
สมรรถนะหลัก
การมุงผลสัมฤทธิ์
การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง
การบริการที่ดี
ศึกษาดูงานจากหนวยงานที่มีการปฏิบัติเปนเลิศ
การเรียนรูดวยตนเอง
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน
และการใหบริการทีด่ ีจากหนวยงานอื่น
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การสอนงาน
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๓ – ๕ วัน
ตลอดเวลา
๓ – ๕ วัน
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

ตอหลักสูตร
ตอหลักสูตร

เมื่อพบปญหาในการปฏิบัติงาน
๕ วัน
๓ เดือน
ตลอดเวลา
๓ วัน
ตลอดเวลา
๖ เดือน

ตามความเหมาะสม

๓ เดือน
๓ เดือน
ตลอดเวลา
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73
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทํา
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๗ วัน
๓ วัน
ตลอดเวลา
๓ วัน
ตลอดเวลา
-

ตามความเชื่อทางศาสนา
ตามความเหมาะสม

สมรรถนะหลัก (ตอ)
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

การปฏิบัติธรรม
การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดําริ
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การมอบหมายงานเปนโครงการ
สมรรถนะทางการบริหาร
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
การอภิปรายกับผูเ ชี่ยวชาญ
การฝกอบรม
การฝกอบรมและกรณีศึกษา

๒ สัปดาห
๕ วัน
ตลอดเวลา
๒ สัปดาห
๕ วัน
๕ วัน

การขอคําปรึกษา
การฝกอบรม

๒ สัปดาห
๓ วัน

การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน
การติดตามศึกษาจากหัวหนางาน

๕ วัน
๒ วัน
๒ สัปดาห

หลักสูตรการสรางทีมงาน
ตามความเหมาะสม
หลักสูตรภาวะผูนาํ
หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ
หลักสูตรการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรความฉลาดทาง
อารมณ
หลักสูตรการสอนงาน
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74
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทํา
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การอภิปรายกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง
การติดตามศึกษาจากหัวหนางาน
การขอคําปรึกษา

๓ วัน
๙๐ วัน
ตลอดเวลา
๕ วัน
ตลอดเวลา
๓ วัน
๓๐ วัน
ตลอดเวลา
๒ สัปดาห
ตลอดเวลา
๑๕ วัน
๑๕ วัน

หลักสูตรการคิดของนักบริหาร

สมรรถนะประจําสายงาน
1. การคิดวิเคราะห
2. การมองภาพองครวม
3. ดําเนินการเชิงรุก
4. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
5. การสรางสัมพันธภาพ

หลักสูตรการคิดเชิงระบบ
หลักสูตรการคิดของนักบริหาร
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75

การสั่งสมประสบการณและแนวทางการพัฒนาผูมีศักยภาพเพือ่ ทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน (อํานวยการสูง)

76
การสั่งสมประสบการณสําหรับขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก

ประสบการณ
หนวยงาน
(ความสามารถในการปฏิบัติงานทีจ่ ําเปนสําหรับตําแหนง)
1) พัฒนาระบบกลไกและกระบวนการจัดหางานในประเทศ 1) สามารถนํายุทธศาสตรการสงเสริมการมีงานทํามาวิเคราะห สังเคราะห กลุมงานยุทธศาสตร
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เพื่อนํามาสูการกําหนดกลยุทธ ระบบ กลไก กระบวนการจัดหางานใน จัดหางานในประเทศ
2) จั ด ทํ า ข อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ เ งื่ อ นไขและขั้ น ตอนการ
ประเทศ
ใหบริการจัดหางานแกผูวางงานผูประกันตนและบุคคล 2) สามารถนําแนวคิดในการพัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดหางานในประเทศ กลุมงานพัฒนาระบบ
กลุมพิเศษเพื่อใหมีงานทํา
ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหมีผูใชบริการเพิ่มขึ้น
บริการจัดหางาน
3) สงเสริมสนับสนุนการใหบริการจัดหางานรวมระหวาง 3) สามารถสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวของกับการ กลุมงานพัฒนาระบบฯ/
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อให
จัดหางานในประเทศ
กลุมงานสงเสริมและการ
มีการจางงานแรงงานไทยที่มั่นคงอยางตอเนื่องตลอดวัย
จางงานคนพิการ
ทํางาน
ผูสูงอายุ กลุม คนพิเศษ

ระยะเวลา
๑ เดือน
๑ เดือน
๑ เดือน
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77
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

การฝกอบรม
การฝกอบรม, การเรียนรูดวยตนเอง,
การแลกเปลี่ยนเรียนรู, การอภิปราย,
การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ

๓ วัน
๑ เดือน

การฝกอบรม

๒ วัน

หมายเหตุ

ความรูความสามารถ
1. ความรูเกี่ยวกับนโยบายของกรม กระทรวง และรัฐบาล
2. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมาย
เกี่ยวกับผูสูงอายุ คนพิการ กฎหมายคามนุษย กฎหมายควบคุมการทํางานของ
คนตางดาว กฎหมายประกันสังคม ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
3. ความรูเกี่ยวกับสถานการณตลาดแรงงานเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ

4.
5.
6.
7.
1.

๑ เดือน
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห
๑ สัปดาห

หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ

๒ สัปดาห
๑ เดือน
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2.

การเรียนรูดวยตนเอง, การแลกเปลี่ยนเรียนรู,
การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
การฝกอบรม
การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ
ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดหางานในประเทศและตางประเทศ
การฝกอบรม
การฝกปฏิบัติในงาน, การแลกเปลีย่ นเรียนรู
ความรูเรื่องการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
การฝกอบรม
การฝกปฏิบัติในงาน, การแลกเปลีย่ นเรียนรู
ความรูในการติดตามและประเมินผล
การฝกอบรม
การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ
ทักษะเฉพาะตําแหนงเปาหมาย
ทักษะการนําเสนอและสื่อสารเพื่อโนมนาวจิตใจ
การฝกอบรมและฝกปฏิบัติ,
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะการใหคําปรึกษาและการถายทอดความรู
การฝกอบรมและฝกปฏิบัติ, การพัฒนาบุคลิกภาพ

78
3.
4.
5.
6.
7.

ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ
ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ทักษะการสรางความประทับใจใหกับผูสมัครงานและนายจาง
ทักษะการวิเคราะหและคัดกรองผูสมัครงานกอนสงไปพบนายจาง
ทักษะการแนะนําตําแหนงงานที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถ บุคลิกภาพ
และความตองการของผูรับบริการ
ทักษะการวิเคราะหและประยุกตใชขอมูลอุปสงคและอุปทานดานแรงงาน

วิธีการพัฒนา
การฝกอบรมและฝกปฏิบัติ
การฝกปฏิบัติในงาน (OJT)
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ

ระยะเวลา
๓ วัน
๓๐ วัน
๓๐ วัน

การฝกอบรม

๕ วัน

หมายเหตุ
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79
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

วิธีการพัฒนา
ทักษะของขาราชการพลเรือน
ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
ทัก ษะการใช ภ าษาอั งกฤษ (ควรไดรั บ การพั ฒนามาอย างต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต เ ป น
การฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานจนกระทั่งเปนผูบังคับบัญชา)
การเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการคํานวณ
การเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการจัดการขอมูล
การฝกปฏิบัติในงาน (OJT)
การขอคําปรึกษาแนะนํา
สมรรถนะหลัก
การมุงผลสัมฤทธิ์
การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง
การบริการที่ดี
ศึกษาดูงานจากหนวยงานที่มีการปฏิบัติเปนเลิศ
การเรียนรูดวยตนเอง
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน
และการใหบริการทีด่ ีจากหนวยงานอื่น
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การสอนงาน
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๓ – ๕ วัน
ตลอดเวลา
๓ – ๕ วัน
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

ตอหลักสูตร
ตอหลักสูตร

เมื่อพบปญหาในการปฏิบัติงาน
๕ วัน
๓ เดือน
ตลอดเวลา
๓ วัน
ตลอดเวลา
๖ เดือน

ตามความเหมาะสม

๓ เดือน
๓ เดือน
ตลอดเวลา
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80
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๗ วัน
๓ วัน
ตลอดเวลา
๓ วัน
ตลอดเวลา
-

ตามความเชื่อทางศาสนา
ตามความเหมาะสม

สมรรถนะหลัก (ตอ)
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

การปฏิบัติธรรม
การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดําริ
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การมอบหมายงานเปนโครงการ
สมรรถนะทางการบริหาร
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
การอภิปรายกับผูเ ชี่ยวชาญ
การฝกอบรม
การฝกอบรมและกรณีศึกษา

๒ สัปดาห
๕ วัน
ตลอดเวลา
๒ สัปดาห
๕ วัน
๕ วัน

การขอคําปรึกษา
การฝกอบรม

๒ สัปดาห
๓ วัน

การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน
การติดตามศึกษาจากหัวหนางาน

๕ วัน
๒ วัน
๒ สัปดาห

หลักสูตรการสรางทีมงาน
ตามความเหมาะสม
หลักสูตรภาวะผูนาํ
หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ
หลักสูตรการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรความฉลาดทาง
อารมณ
หลักสูตรการสอนงาน
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81
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การอภิปรายกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง
การติดตามศึกษาจากหัวหนางาน
การขอคําปรึกษา

๓ วัน
๙๐ วัน
ตลอดเวลา
๕ วัน
ตลอดเวลา
๓ วัน
๓๐ วัน
ตลอดเวลา
๒ สัปดาห
ตลอดเวลา
๑๕ วัน
๑๕ วัน

หลักสูตรการคิดของนักบริหาร

สมรรถนะประจําสายงาน
1. การคิดวิเคราะห
2. การมองภาพองครวม
3. ดําเนินการเชิงรุก
4. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
5. การสรางสัมพันธภาพ

หลักสูตรการคิดเชิงระบบ
หลักสูตรการคิดของนักบริหาร
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การสั่งสมประสบการณและแนวทางการพัฒนาผูมีศักยภาพเพือ่ ทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ (อํานวยการสูง)

83
การสั่งสมประสบการณสําหรับขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน
อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ประเมิ น ผลงาน ตั ด สิ น ใจ แก ป ญ หาเกี่ ย วกั บ งานของกอง
แผนงานและสารสนเทศ ซึ่งลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุ ณ ภาพของงานสู ง มากเป น พิ เ ศษ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานสําคัญ ดังนี้
๑) ศึกษาวิเคราะหนโยบายและจัดยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกรมให
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดานแรงงาน รวมทั้ง
เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในสังกัด
๒) ติดตอและประสานงานกับองคการหรือหนวยงาน
ตางประเทศดานความชวยเหลือและความรวมมือดานการ
สงเสริมการมีงานทํา

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

ประสบการณ
หนวยงาน
ระยะเวลา
(ความสามารถในการปฏิบัติงานทีจ่ ําเปนสําหรับตําแหนง)
สามารถจัดทําแผนที่เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรดานแรงงาน เพื่อ
ฝายนโยบายและแผน
๑ เดือน
ใชในการของบประมาณได
กองแผนงานและสารสนเทศ
สามารถเรงรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานใน
ฝายนโยบายและแผน
๑ เดือน
สังกัดกรมการจัดหางาน
กองแผนงานและสารสนเทศ
สามารถวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน เพื่อสงขอมูลปอนกลับใหหนวยงานที่
ฝายนโยบายและแผน
๑ เดือน
เกี่ยวของนําไปเรงรัดหรือพัฒนางาน รวมถึงวิเคราะหภาระงานใหมที่ กองแผนงานและสารสนเทศ
เกิดขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
สามารถชี้แจงรายละเอียดภารกิจหลักทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ สํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือ ๓ – ๖ เดือน
ตอหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
สามารถอธิบายและชี้แจงขอมูลตอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ฝายวิเทศสัมพันธ
๑ – ๒ เดือน
เกี่ยวกับอนุสัญญาและกฎหมายขององคการระหวางประเทศ การเจรจา กองแผนงานและสารสนเทศ
ทางการคา การเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค และอนุภูมิภาค
สามารถจัดเตรียมและดําเนินการเจรจาระหวางประเทศ
ฝายวิเทศสัมพันธ
๑ – ๒ เดือน
กองแผนงานและสารสนเทศและ
สํานักประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
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84
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

วิธีการพัฒนา

ความรูความสามารถ
ความรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของกรม
การฝกอบรม
กระทรวง และรัฐบาล
การเรียนรูดวยตนเอง
ความรูเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การฝกอบรม
การฝกปฏิบัติ
ความรูดานการวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ
การฝกอบรม
การฝกปฏิบัติ
ความรูเกี่ยวกับสถานการณตลาดแรงงาน เศรษฐกิจสังคม การเมืองทั้งภายในจังหวัด
การฝกอบรม
ประเทศ และตางประเทศ
การเรียนรูดวยตนเอง
ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณดานแรงงาน
ความรูดานการประสานความรวมมือระหวางประเทศ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ
ความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
การฝกอบรม
การฝกปฏิบัติ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวา
การฝกอบรม, การเรียนรูดวยตนเอง,
ดวยการทํางานของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู, การอภิปราย,
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน ผูสูงอายุ การคามนุษย การประกันสังคม การคุมครอง
การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ
แรงงาน ฯลฯ และระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ทักษะเฉพาะตําแหนงเปาหมาย
ทักษะการนําเสนอและสื่อสารเพื่อโนมนาวจิตใจ
การฝกอบรมและฝกปฏิบัติ

๕ วัน
ตลอดเวลา
๓ วัน
๓๐ วัน
๓ วัน
๓๐ วัน
๕ วัน
ตลอดเวลา

หมายเหตุ

หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ
หลักสูตรการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ

๓ วัน
๓๐ วัน
๑ เดือน

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

๕ วัน

หลักสูตรการนําเสนออยางมือ
อาชีพ

ตลอดเวลา
๒ วัน

จํานวน ๒ ครั้ง

84

การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ

ระยะเวลา

85
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา
การฝกปฏิบัติการนําเสนอเกี่ยวกับ
 ผลการปฏิบตั ิงาน
 การจัดทํางบประมาณ
 แผนงาน/โครงการ
 ขอมูลในการประชุมระหวางประเทศ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ตามโอกาส
ตามโอกาส
ตามโอกาส
ตามโอกาส
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86
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

วิธีการพัฒนา
ทักษะของขาราชการพลเรือน
ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
ทั ก ษะการใช ภ าษาอั ง กฤษ (ควรได รั บ การพั ฒ นามาอย า งต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต เ ป น
การฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานจนกระทั่งเปนผูบังคับบัญชา)
การเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการคํานวณ
การเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการจัดการขอมูล
การฝกปฏิบัติในงาน (OJT)
การขอคําปรึกษาแนะนํา
สมรรถนะหลัก
การมุงผลสัมฤทธิ์
การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง
การบริการที่ดี
ศึกษาดูงานจากหนวยงานที่มีการปฏิบัติเปนเลิศ
การเรียนรูดวยตนเอง
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน
และการใหบริการทีด่ ีจากหนวยงานอื่น
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การสอนงาน
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๓ – ๕ วัน
ตลอดเวลา
๓ – ๕ วัน
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

ตอหลักสูตร
ตอหลักสูตร

เมื่อพบปญหาในการปฏิบัติงาน
๕ วัน
๓ เดือน
ตลอดเวลา
๓ วัน
ตลอดเวลา
๖ เดือน

ตามความเหมาะสม

๓ เดือน
๓ เดือน
ตลอดเวลา
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87
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๗ วัน
๓ วัน
ตลอดเวลา
๓ วัน
ตลอดเวลา
-

ตามความเชื่อทางศาสนา
ตามความเหมาะสม

สมรรถนะหลัก (ตอ)
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

การปฏิบัติธรรม
การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดําริ
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การมอบหมายงานเปนโครงการ
สมรรถนะทางการบริหาร
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
การอภิปรายกับผูเ ชี่ยวชาญ
การฝกอบรม
การฝกอบรมและกรณีศึกษา

๒ สัปดาห
๕ วัน
ตลอดเวลา
๒ สัปดาห
๕ วัน
๕ วัน

การขอคําปรึกษา
การฝกอบรม

๒ สัปดาห
๓ วัน

การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน
การติดตามศึกษาจากหัวหนางาน

๕ วัน
๒ วัน
๒ สัปดาห

หลักสูตรการสรางทีมงาน
ตามความเหมาะสม
หลักสูตรภาวะผูนาํ
หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ
หลักสูตรการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรความฉลาดทาง
อารมณ
หลักสูตรการสอนงาน
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88
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การอภิปรายกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง
การติดตามศึกษาจากหัวหนางาน
การขอคําปรึกษา

๓ วัน
๙๐ วัน
ตลอดเวลา
๕ วัน
ตลอดเวลา
๓ วัน
๓๐ วัน
ตลอดเวลา
๒ สัปดาห
ตลอดเวลา
๑๕ วัน
๑๕ วัน

หลักสูตรการคิดของนักบริหาร

สมรรถนะประจําสายงาน
1. การคิดวิเคราะห
2. การมองภาพองครวม
3. ดําเนินการเชิงรุก
4. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
5. การสรางสัมพันธภาพ

หลักสูตรการคิดเชิงระบบ
หลักสูตรการคิดของนักบริหาร
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การสั่งสมประสบการณและแนวทางการพัฒนาผูมีศักยภาพเพือ่ ทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน (อํานวยการสูง)

90
การสั่งสมประสบการณสําหรับขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก

1)
2)
3)
4)

ประสบการณ
(ความสามารถในการปฏิบัติงานทีจ่ ําเปนสําหรับตําแหนง)
พัฒนาระบบเครือขายขอมูลตลาดแรงงาน
๑) สามารถจัดทําแบบสํารวจ จัดเก็บ และประมวลผลขอมูล เพื่อใชในการ
รวบรวมวิเคราะหวิจัยสภาวะตลาดแรงงานและแนวโนม
ทําวิจัยและวิเคราะหตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการแรงงาน
ความตองการแรงงาน
๒) สามารถนํ า เสนอแนวทางการพั ฒ นางานด า นการวิ เ คราะห แ ละวิ จั ย
ประสานการใหบริการขอมูลตลาดแรงงานแกประชาชน
ตลาดแรงงาน
ถึงระดับตําบลและหมูบาน
ประสานความรวมมือในการวางแผนพัฒนากําลังแรงงาน
ใหสอดคลองกับความตองการแรงงาน

หนวยงาน

ระยะเวลา

ดานวิเคราะหตลาดแรงงาน

๓ – ๖ เดือน

ดานบริหารและพัฒนาขอมูล

๓ – ๖ เดือน
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91
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

วิธีการพัฒนา

ความรูความสามารถ
ความรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของกรม
การฝกอบรม
กระทรวง และรัฐบาล
การเรียนรูดวยตนเอง
ความรูเกี่ยวกับสถานการณตลาดแรงงาน เศรษฐกิจสังคม การเมืองทั้งภายในจังหวัด
การฝกอบรม
ประเทศ และตางประเทศ
การเรียนรูดวยตนเอง
ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณดานแรงงาน
ความรูเกี่ยวกับสถิติและการใชเครื่องมือทางสถิติ
การฝกอบรม
การฝกปฏิบัติ
ความรูเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การฝกอบรม
การฝกปฏิบัติ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวา
การฝกอบรม, การเรียนรูดวยตนเอง,
ดวยการทํางานของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู, การอภิปราย,
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน ผูสูงอายุ การคามนุษย การประกันสังคม การคุมครอง
การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ
แรงงาน ฯลฯ และระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ทักษะเฉพาะตําแหนงเปาหมาย
ทักษะการนําเสนอและสื่อสารเพื่อโนมนาวจิตใจ
การฝกอบรมและฝกปฏิบัติ

2. ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
3. ทักษะการใหคําปรึกษาและการถายทอดความรู

การฝกอบรมและการฝกปฏิบตั ิ
การใชระบบพี่เลี้ยง

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๕ วัน
ตลอดเวลา
๕ วัน
ตลอดเวลา
๗ วัน
๓๐ วัน
๕ วัน
๓๐ วัน
๑ เดือน

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ

๕ วัน

หลักสูตรการนําเสนออยางมือ
อาชีพ
หลักสูตรการวิเคราะห

๕ วัน
๓๐ วัน
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92
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

วิธีการพัฒนา
ทักษะของขาราชการพลเรือน
ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
ทั ก ษะการใช ภ าษาอั ง กฤษ (ควรได รั บ การพั ฒ นามาอย า งต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต เ ป น
การฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานจนกระทั่งเปนผูบังคับบัญชา)
การเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการคํานวณ
การเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการจัดการขอมูล
การฝกปฏิบัติในงาน (OJT)
การขอคําปรึกษาแนะนํา
สมรรถนะหลัก
การมุงผลสัมฤทธิ์
การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง
การบริการที่ดี
ศึกษาดูงานจากหนวยงานที่มีการปฏิบัติเปนเลิศ
การเรียนรูดวยตนเอง
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน
และการใหบริการทีด่ ีจากหนวยงานอื่น
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การสอนงาน
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๓ – ๕ วัน
ตลอดเวลา
๓ – ๕ วัน
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

ตอหลักสูตร
ตอหลักสูตร

เมื่อพบปญหาในการปฏิบัติงาน
๕ วัน
๓ เดือน
ตลอดเวลา
๓ วัน
ตลอดเวลา
๖ เดือน

ตามความเหมาะสม

๓ เดือน
๓ เดือน
ตลอดเวลา
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93
แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๗ วัน
๓ วัน
ตลอดเวลา
๓ วัน
ตลอดเวลา
-

ตามความเชื่อทางศาสนา
ตามความเหมาะสม

สมรรถนะหลัก (ตอ)
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

การปฏิบัติธรรม
การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดําริ
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การมอบหมายงานเปนโครงการ
สมรรถนะทางการบริหาร
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
การอภิปรายกับผูเ ชี่ยวชาญ
การฝกอบรม
การฝกอบรมและกรณีศึกษา

๒ สัปดาห
๕ วัน
ตลอดเวลา
๒ สัปดาห
๕ วัน
๕ วัน

การขอคําปรึกษา
การฝกอบรม

๒ สัปดาห
๓ วัน

การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน
การติดตามศึกษาจากหัวหนางาน

๕ วัน
๒ วัน
๒ สัปดาห

หลักสูตรการสรางทีมงาน
ตามความเหมาะสม
หลักสูตรภาวะผูนาํ
หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ
หลักสูตรการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรความฉลาดทาง
อารมณ
หลักสูตรการสอนงาน
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แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนง
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน
ความรูความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรม
การเรียนรูดวยตนเอง
การฝกอบรม
การมอบหมายงานโครงการ
การเรียนรูดวยตนเอง
การอภิปรายกับผูเ ชี่ยวชาญ
การเรียนรูดวยตนเอง
การติดตามศึกษาจากหัวหนางาน
การขอคําปรึกษา

๓ วัน
๙๐ วัน
ตลอดเวลา
๕ วัน
ตลอดเวลา
๓ วัน
๓๐ วัน
ตลอดเวลา
๒ สัปดาห
ตลอดเวลา
๑๕ วัน
๑๕ วัน

หลักสูตรการคิดของนักบริหาร

สมรรถนะประจําสายงาน
1. การคิดวิเคราะห
2. การมองภาพองครวม
3. ดําเนินการเชิงรุก
4. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
5. การสรางสัมพันธภาพ

หลักสูตรการคิดเชิงระบบ
หลักสูตรการคิดของนักบริหาร
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๔. การติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
เพื่อให การพัฒนาผูมีศักยภาพเพื่อทดแทนตําแหนงเป าหมาย กรมการจั ดหางานควรมีการแตงตั้ ง
ผูสอนแนะงาน (Career Coach) โดยผูสอนแนะงาน หรือผูบังคับบัญชาระดับตนหรือผูไดรับมอบหมายใหดูแล
ขาราชการผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง ควรมีการติดตามการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีศักยภาพฯ
และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของขาราชการผูนั้นเปนระยะๆ โดยการพูดคุยถึงความสามารถที่ไดรับการ
พัฒนาและไมไดรับการพัฒนา และการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) อยางตรงไปตรงมา โดยมีจุดมุงหมาย
ใหผูที่ไดรับการพัฒนาไดทราบจุดแข็งและจุดออนของตนเอง และเพื่อใหสามารถพัฒนาความรู ทักษะ และ
สมรรถนะในการทํางานทั้งหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในปจจุบันและอนาคตรวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
และปรับปรุงความสามารถตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาตอไป

96

ภาคผนวก
- แบบขอเขารับการเลือกสรรเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
- รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบและความตองการของตําแหนง
- ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเลือกสรร
- การเขียนแผนพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
- (ตัวอยาง) แผนพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
- (ตัวอยาง) แบบการติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
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แบบขอเขารับการเลือกสรรเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
1.
2.
3.

4.

5.

ขอมูลสวนบุคคล (ผูเขารับการเลือกสรรเปนผูกรอก)
ชื่อ........................................................ชื่อสกุล......................................................................................
วุฒิการศึกษา.........................................................................................................................................
ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภท...................................ตําแหนง.................................ระดับ.....................
ตําแหนงเลขที.่ ...........................................................กลุมงาน...............................................................
สํานัก........................................................................สังกัด.....................................................................
ขอเขารับการเลือกสรรเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง..................................................................................
ชื่อสายงาน.............................................................................................................................................
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับ..................................ตําแหนงเลขที่.................................................
กลุมงาน/สํานัก......................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................
(ในกรณีมีตําแหนงวางหลายตําแหนงตามประกาศรับสมัคร ใหระบุตําแหนงที่ประสงคจะสมัคร)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ และวิชาเอก (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) ปที่สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
......................................................................
............................... .............................................
......................................................................
............................... .............................................
......................................................................
............................... .............................................
......................................................................
............................... .............................................
......................................................................
............................... .............................................
ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในประเภทและสายงานตางๆ)
วัน เดือน ป
ตําแหนง
อัตราเงินเดือน
สังกัด
............................ ................................................ ...................... .....................................................
............................ ................................................ ...................... .....................................................
............................ ................................................ ...................... .....................................................
............................ ................................................ ...................... .....................................................
............................ ................................................ ...................... .....................................................
............................ ................................................ ...................... .....................................................
............................ ................................................ ...................... .....................................................

6. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน
ป
หลักสูตร
สถาบัน
ระยะเวลา
................... ....................................................... ........................................... .............................
................... ....................................................... ........................................... .............................
................... ....................................................... ........................................... .............................
................... ....................................................... ........................................... .............................
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ขอมูลสวนบุคคล (ผูเขารับการเลือกสรรเปนผูกรอก)
................... ....................................................... ........................................... .............................
7. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ ๕ เชน เปนหัวหนา
โครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน เลขานุการ เปนตน พรอมทั้งระบุโครงการ
คณะกรรมการ คณะทํางานฯ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนั้นดวย)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
8. งานหรือแนวคิดเชิงวิชาการที่ผานมา (ถามี) เชน การเขียนรายงาน บทความ ผลงานวิจัย เปนตน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
9. ทักษะภาษาตางประเทศ (ระบุ........................................................) และระดับความสามารถ
ทักษะการฟง
 พอใช
 ดี
 ดีมาก
ทักษะการพูด
 พอใช
 ดี
 ดีมาก
ทักษะการอาน
 พอใช
 ดี
 ดีมาก
ทักษะการเขียน
 พอใช
 ดี
 ดีมาก
ทักษะการใชคอมพิวเตอร
 พอใช
 ดี
 ดีมาก
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบขอเขารับการเลือกสรรนี้ถูกตองและตรงตามความเปนจริง
ทุกประการ
ลงชื่อผูเขารับการเลือกสรร...................................................
ตําแหนง...............................................................................
วันที.่ ....................................................................................
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รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบและความตองการของตําแหนง

ตําแหนงประเภทอํานวยการ (ระดับสูง)
ชื่อตําแหนง.....................................................ชื่อสายงาน...............................................................................
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับ..................................................ตําแหนงเลขที่........................................
กลุมงาน/สํานัก...........................................................สังกัด...........................................................................
หนาที่ความรับผิดชอบงานในหนาที่ของตําแหนง (ระบุงานหลักๆ ของตําแหนง)
1. ..........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ..........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................
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คุณสมบัติของบุคคลที่จะดํารงตําแหนง
คุณสมบัติของบุคคลที่จะดํารงตําแหนง (ระบุคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและคุณลักษณะของบุคคลที่จะ
สามารถปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ)
1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. วุฒ.ิ ............................................................................................................................................
2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง......................................................................................................
3. ประสบการณในงาน..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. เงื่อนไขอื่นๆ (ถามี) เชน การฝกอบรม.......................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. คุณลักษณะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว เปนขอมูลที่ใชแสดงวาตําแหนงที่
พิจารณาตองการผูปฏิบัติงานในดานตางๆ อยางไรบาง จึงจะเหมาะสมกับตําแหนงตามลักษณะและความ
จําเปนของงานในตําแหนงนั้น
1. ความรู ค วามสามารถ (ระบุ ค วามรู ค วามสามารถที่ จํ า เป น ต อ งใช เ พื่อ ปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง
ดังกลาวตามที่สวนราชการสังกัดกรมการจัดหางานกําหนด)............................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. ความสามารถทางการบริหาร (เชน ความสามารถในการบริหารและการปกครองบังคับบัญชา
หรือ การแกไขปญหาตางๆ)............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณที่จําเปน (ระบุความเชี่ยวชาญและประสบการณที่
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน)......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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คุณสมบัติของบุคคลที่จะดํารงตําแหนง
4. สมรรถนะและคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง
(ก) สมรรถนะหลัก.....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ข) สมรรถนะทางการบริหาร...............................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ค) สมรรถนะเฉพาะ............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ง) คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง (เชน ความคิดริเริ่ม
มนุษยสัมพันธ การมองการณไกล ทัศนคติ รวมทั้งสุขภาพรางกาย เปนตน)....................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ผูจัดทํา (กองการเจาหนาที่ และสวนราชการสังกัดกรมการจัดหางานที่มีตําแหนงวาง)
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ตําแหนง..................................................
วันที.่ ........................................................

(ลงชื่อ).................................................................
(................................................................)
ตําแหนง..............................................................
วันที.่ .....................................................................
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ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเลือกสรร
~~~~~~~~~~~~
ขอมูลบุคคล ไดแก ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา การฝกอบรม ดูงาน ประสบการณ ความสามารถ
ความชํานาญ ผลงานที่สําคัญ ตลอดจนความดีความชอบอื่นๆ ที่กองการเจาหนาที่ กรมการจัดหางานจัดทําขึ้น
สําหรับใชเปนขอมูลในการประเมิน กับรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และความตองการของ
ตําแหนง เพื่อพิจารณาเลือกสรรบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนง โดยจัดใหมีขอมูลดังตอไปนี้
1. ประวัติสวนตัว
2. วุฒิการศึกษาและสาขาที่ศึกษา
3. ประวัติการทํางานและการรับราชการ
4. การฝกอบรมและดูงาน
5. ผลงานหรืองานสําคัญที่ปรากฏ
6. เหตุการณสําคัญๆ ในการรับราชการซึ่งบงบอกถึงบุคลิกลักษณะที่สําคัญของผูนั้น
7. ความสามารถพิเศษ ความชํานาญพิเศษ และทักษะที่ทําใหประสบความสําเร็จ เพื่อจะไดนําไป
พิจารณาวาความสามารถและทักษะดังกลาวจะทําใหผูนั้นปฏิบัติงานในหนาที่ใหมไดผลดีหรือไม เพียงใด
8. สุขภาพกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับการดํารงตําแหนง
9. ประวัติทางวินัยและความประพฤติหรือขอที่ควรปรับปรุงแกไขอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการ
10. อื่นๆ (ถามี)
ในการนี้ ใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการจัดเก็บขอมูลบุคคลเพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและแกไขปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
2. ควรแจงขอมูลที่ปรับปรุงแกไขแลวใหขาราชการผูนั้นรับทราบ
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การเขียนแผนพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
การเขียนแผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพควรใหผูสอนแนะงาน (Career Coach)
กองการเจาหนาที่ และขาราชการผูมีศักยภาพ รว มกัน พิจ ารณาออกแบบ โดยรายละเอีย ดในแผนพัฒนา
ขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ ประกอบดวย
๑) การกรอกขอมูลตําแหนงงานและผลสัมฤทธิ์ของงานในตําแหนงที่ขาราชการผูมีศักยภาพจะตอง
หมุนเวียนไปสั่งสมประสบการณและผลงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณที่กําหนด
๒) การทบทวนเกี่ยวกับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการผูมีศักยภาพ เพื่อ
ทบทวนและประเมินชองวางของความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เปนอยูในตําแหนงปจจุบันกับ
ความคาดหวังในตําแหนงเปาหมาย โดยใชแหลงขอมูล ดังตอไปนี้
ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
ข) รายการความรูความสามารถในแบบสั่งสมประสบการณและผลงานของตําแหนงเปาหมาย
ค) รายการทักษะในแบบสั่งสมประสบการณและผลงานของตําแหนงเปาหมาย
ง) รายการสมรรถนะในแบบสั่งสมประสบการณและผลงานของตําแหนงเปาหมาย
จ) ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (สําหรับตําแหนงเปาหมายประเภทอํานวยการ)
๓) การวางแผนการพัฒนา ซึ่งประกอบดวย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และผูสอนแนะงาน
จากนั้น กรอกรายละเอียดในแผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ ดังตัวอยาง
ในสวนของการฝกอบรมในหองเรียนนั้น สวนราชการควรจัดทํา “เสนทางการฝกอบรม” (Training
Roadmap) ซึ่งหมายถึง การกําหนดเสนทางในการพัฒนาบุคลากรอยางมีแบบแผนเพื่อนําไปสูการเพิ่มขีด
ความสามารถของขา ราชการตามที่ตั้ งเป า หมายไว ใ ห เ หมาะสมกับ แต ล ะตํ าแหน ง โดยการวางแผน และ
จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของหลักสูตร
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(ตัวอยาง) แผนพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนง
ชื่อขาราชการผูมีศกั ยภาพนายสนใจ ใฝรู
ตําแหนงเปาหมาย ผูอ ํานวยการกองวิจยั ตลาดแรงงาน

ลําดับ
ที่
๑

ตําแหนงเปาหมาย
ผูอํานวยการ
กองวิจยั ตลาด
แรงงาน
(อํานวยการสูง)

หนาที่ความรับผิดชอบหลักของ
ตําแหนงเปาหมาย
บริ ห ารงานในฐานะผู อํ า นวยการ
กองวิ จั ย ตลาดแรงงาน ที่ มี ลั ก ษณะ
เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัด
ระบบงาน อํ า นวยการ สั่ ง ราชการ
มอบหมาย กํา กับ แนะนํา ตรวจสอบ
ประเมิ น ผลงาน ตั ด สิ น ใจ แก ป ญ หา
เกี่ยวกับงานของกองวิจัยตลาดแรงงาน
ซึ่งลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และ
คุณภาพของงานสูงมากโดยตองมีการ
บริ ห ารงาน กํ า หนดกลยุ ท ธ ใ นการ
ดํา เนิ น งานที่ ตอ งใช ความรู ข อ คน พบ
จากการศึ ก ษา วิ เคราะห แ ละวิ จั ย มา
บริหารงาน ตลอดจนใหคําปรึกษาดาน
วิช าการที่ตอ งใชทั กษะความรู ทัก ษะ
และความเชี่ ย วชาญเป น พิ เ ศษ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ตําแหนงขาราชการผูมีศักยภาพ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ
หนวยงานของตําแหนงเปาหมาย กองวิจัยตลาดแรงงาน

ศักยภาพที่ตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม
ความรู
ทักษะ
สมรรถนะ
ความรูความสามารถ ทักษะที่จําเปน
สมรรถนะทางการ
ที่ จํ า เป นสํ า หรั บการ ๑. ทักษะการ
บริหาร
ปฏิบัติงาน
นําเสนอ ระดับ ๒ ๑. การสอนงานและ
๑. ความรู เ กี่ ย วกั บ
การมอบหมายงาน
ตลาดแรงงาน
ระดับ ๒
ระดับ ๔
๒. ความรู เ กี่ ย วกั บ
สถิ ติ แ ละการใช
เ ค รื่ อ ง มื อ ส ถิ ติ
ระดับ ๔
ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ
๓. ความรู ก ฎหมาย
ว า ดว ยการจั ดหา
งาน ระดับ ๓

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา

ผูสอนแนะงาน

๑. พัฒนาความรูที่จําเปนในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย ก า ร ๑ )
ฝกอบรมในหองเรียน ๒) การ
สอ น แ นะ งา น ๓ ) ก า รให
คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ๔) การ
คนควาดวยตนเอง
๒. ทักษะการนําเสนอ โดยการ
๑) ฝกอบรมในหองเรียน
๒) การมอบหมายการนําเสนอ
งานในวาระตางๆ
๓) การมีพี่เลี้ยง
๓. สมรรถนะทางการบริ ห าร
โดยการ
๑) มีพี่เลี้ยง
๒) การให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา
๓) มอบหมายงานเปน
โครงการอยางมีความหมาย
๔) การชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญ

๖ เดือน

นางปราณี เกื้อบุตร
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(ตัวอยาง) แบบการติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
ชื่อขาราชการผูมีศักยภาพนายสนใจ ใฝรู
ตําแหนงเปาหมาย ผูอํานวยการกองวิจยั ตลาดแรงงาน
ผูสอนแนะงาน นางปราณี เกื้อบุตร
หนวยงาน กองวิจยั ตลาดแรงงาน

ปที่
๑

ตําแหนงขาราชการผูมีศักยภาพ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ
หนวยงาน กองวิจยั ตลาดแรงงาน
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานฯ

ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณและผลงาน
ความเห็นดานการพัฒนาศักยภาพ
จุดเดน: มีความขยันหมั่นเพียร ความตั้งใจในการรับการพัฒนาสูง ๑.ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
สนใจคนควาหาความรูเพิ่มเติม และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
๑) ความรูเ กี่ยวกับตลาดแรงงาน ระดับ ๓ (ต่ํากวาระดับตําแหนง
จุดดอย: บางครั้งขาดความมั่นใจในตนเอง โดยเฉพาะเมื่อจําเปนตอง
เปาหมาย ๑ ระดับ)
ตัดสินใจที่อาจสงผลกระทบตอหนวยงานในวงกวาง
๒) ความรูเกี่ยวกับสถิติและการใชเครื่องมือสถิติ ระดับ ๓ (ต่ํากวา
ความสมบูรณของผลงาน: ผลงานที่ไดรับมอบหมายมีความถูกตอง
ระดับตําแหนงเปาหมาย ๑ ระดับ)
ครบถวน ไมมีการแกไขในสาระสําคัญของงาน
๒.ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ความรูกฎหมายวาดวยการจัดหางาน ระดับ ๒ (ต่ํากวาระดับ
ตําแหนงเปาหมาย ๑ ระดับ)
๓.ทักษะที่จําเปน มีทักษะอื่นๆ ในระดับเดียวกับตําแหนงเปาหมาย
ยกเวน ทักษะการนําเสนอ ระดับ ๑ (ต่ํากวาระดับตําแหนง
เปาหมาย ๑ ระดับ)
๔.สมรรถนะหลักในระดับเดียวกับตําแหนงเปาหมายทุกรายการ
๕.สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในระดับเดียวกับตําแหนง
เปาหมายทุกรายการ
๖.สมรรถนะทางการบริหาร
ดานการสอนงานและการมอบหมายงานระดับ ๑ (ต่ํากวาระดับ
ตําแหนงเปาหมาย ๑ ระดับ)

ลงชื่อ....................................ผูมีศักยภาพ
(นายสนใจ ใฝร)ู

ลงชื่อ................................................ผูสอนแนะงาน
(นางปราณี เกื้อบุตร)

การพัฒนาเพิ่มเติม
๑.ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานที่ตองพัฒนา
ตอไปอีกอยางนอย ๖ เดือน
๑) ความรูเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
๒) ความรูเกี่ยวกับสถิติและการใชเครื่องมือสถิติ
๒.ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ความรูกฎหมายวาดวยการจัดหางาน โดยการ
(๑) สอนแนะงาน
(๒) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานอีกอยางนอย ๒ เดือน
๓.ทักษะที่จําเปน ไดแก ทักษะการนําเสนอ โดยการมอบหมายการ
นําเสนอผลการวิเคราะหตลาดแรงงานในการประชุมประจําเดือน
อยางนอย ๓ เดือน
๔.สมรรถนะทางการบริหารดานการสอนงานและการมอบหมายงาน
โดยการ
๑) การสอนแนะงาน
๒) การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน ดวยการมอบหมายใหเปน
หัวหนารับผิดชอบโครงการสําคัญระดับกอง เพิ่มเติมอีกอยาง
นอย ๖ เดือน
๓) การมีพี่เลี้ยง ๖ เดือน

ลงชื่อ.........................................ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
(นายถนอม กําลังคน)

