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ส่วนที่ 4 แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 
 
4.1 แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 
 การบริหารอาชีพ เป็นระบบหรือกระบวนการที ่องค์กรควรจัดเตรียมและดำเนินการเพื ่อรักษา  
(Retain) พัฒนา (Develop) และบริหารคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Utilize) บางครั้งเราอาจเรียก Career 
Management (CM) ว่า Career & Succession Planning หรือ Career Development การบริหารอาชีพ
ประกอบด้วย Career Planning และ Succession Planning โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1) Career Planning เป็นวิธีการพัฒนาคนที่จะมาเป็นผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้บริหารโดยมุ ่งให้มี  
สมรรถนะสูงข้ึน ตามความจำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนั้น ประกอบด้วย  
  1.1) Career Path คือ แผนผังแสดงลำดับความก้าวหน้าของตำแหน่งในองค์กร ซึ่งพนักงาน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนความก้าวหน้าของตนเอง  พนักงานสามารถรับรู้ได้ว่าตนเอง สามารถ
เลื่อนตำแหน่ง (Promote) ไปยังตำแหน่งใดได้บ้าง หรือสามารถโอนย้าย (Transfer) หรือสับเปลีย่น หมุนเวียน
งาน (Rotate) ไปยังหน่วยงานหรือตำแหน่งงานใดได้บ้าง ลักษณะของ Career Path สามารถทำได้ 2 ลักษณะ 
คือ  
  (1) ลักษณะที่แสดงเป็นกลุ่มตำแหน่งงาน ใช้กับระดับเจ้าหน้าที่ เช่น กลุ่มตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม ฯลฯ องค์กรส่วนใหญ่มักนิยมใช้แบบนี้  
  (2) ลักษณะที่แสดงเป็นรายตำแหน่ง ใช้กับระดับบริหาร มักไม่เป็นที่นิยม เพราะตำแหน่งใน 
องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น มีการปรับผังโครงสร้างองค์กร ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถปรับข้อมูลได้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง  
ส่วนประกอบของ Career Path ประกอบด้วย  
  (1) การโยกย้ายเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ ทั้งในสายงานเดิม (ทางลึก) และนอกสายงาน 
(ทางกว้าง)  
  (2) ระยะเวลาการเรียนรู้เพื่อขึ้นสู่ระดับใหม่ (Learning Curve) คือ การเรียนรู้ในงานหนึ่งๆ 
ในระยะเวลาหนึ่งจึงจะเลื่อนระดับได้ เช่น ระบบราชการต้องดำรงตำแหน่งระดับ 4 ระยะเวลา 2 ปี จึงจะได้ 
รับเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับ 5 คือ มีประสบการณ์ถึงข้ันต่ำที่กำหนด  
  (3) การวัดผลงานและศักยภาพ หรือ สมรรถนะ  
  (4) การวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP )  
  ข้อ 1 – 3 เป็นเรื ่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ส่วนข้อ 4 เป็นเรื่องของการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) สิ่งที่จำเป็นใน Career Path คือ การพัฒนาโดยใช้สมรรถนะ (Competency) 
เป็นตัวนำ Career Path ไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติ แต่เมื่ออายุงานหรือเงินเดือนตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน Career Path จึงเป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลายหน่วยงาน
โดยเฉพาะภาคเอกชนเรียก Career Path ว่า Career Opportunity หมายถึงโอกาสทางการเติบโต  
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  1.2) Individual Career Plan เป็นแผนความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน
แต่ละคน (ควรเป็นงานของกองทรัพยากรบุคคลโดยกำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกับทุกส่วนขององค์กร เพราะเป็น
เรื่องของการเจริญเติบโตก้าวหน้าในงานและการพัฒนาบุคคล)  
  1.3) Career Training & Development เป็นงานที่หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(HR) หรือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ โดยเป็นส่วนสนับสนุน Career Path และ 
Individual Career Plans  
  กล่าวโดยสรุป Career management (CM) เป็นภาพใหญ่ที ่มีความเกี ่ยวข้องกับการจัด
เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map: TRM)  
  ดังนั้น การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการวางแผนการสืบทอดต่ำแหน่งจงึเป็น
ระบบที่มีความเช่ือมโยงกัน โดยระบบการพัฒนาสายอาชีพจะช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศ
ทางการดำเนินธุรกิจ และสภาพการดำเนินงานขององค์กร ในขณะที่การวางแผนทดแทนหรือ สืบทอดตำแหนง่
จะให้หลักประกันในการธำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับภารกิจในอนาคต 

2) หลักการภาพรวมของการจัดทำ และบริหารแผนสร้างความต่อเนื ่องในการบริหารงาน 
(Succession Planning & Management; SPM) 

แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทำและบริหารแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน 
เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขององค์การไปปฏิบัติ และเพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งการนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลไปปฏิบัติควรครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร เป็น
ต้น  

3) แนวทางและกระบวนการจัดทำแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสรุปได ้ดังนี้ 
3.1) กลุ่มเป้าหมาย แนวทางและกระบวนการจัดทำแผนสืบทอดนี้ จะมุ่งเน้นสำหรับการ

บริหารจัดการเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มบุคลากรในองค์การซึ่งครอบคลุมตำแหน่ง
ใน 2 ประเภทตำแหน่ง คือ 

1) กลุ่มบุคลากรในประเภทตำแหน่งบริหาร (Director) ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรให้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงในอนาคต 

2) กลุ่มบุคลากรในประเภทตำแหน่งปฏิบัติการ (Knowledge/Technical Position) ซึ่งเป็น
การเตรียมบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเชิงลึกในสายวิชาชีพ 

3.2) กระบวนการจัดทำและบริหารแผนการสร้างความต่อเนื ่องในการบริหารงาน 
รายละเอียดข้ันตอนและกระบวนการจัดทำและบริหารแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
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 ขั้นตอนท่ี 1 การกำหนดกลยุทธ์ กรอบนโยบายและแผนแม่บทการบริหารแผนการสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน (Define Stage) 
  1) กระบวนการจัดตั้งทีมงานและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ  (Team Assignment & 
Accountability Identification Process) 

2) กระบวนการกำหนดตำแหน่งที่สำคัญและขีดความสามารถที่ต้องการ  (Key Position & 
Competency Identification Process) 

3) กระบวนการทบทวนวางแผนอัตรากำลังคนผู้มีศักยภาพ  (Talent Manpower Review 
Process) 

4) กระบวนการจัดทำแผนแม่บทการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน  (Succession 
Plan Master Planning Process) 
 

 ขั้นตอนท่ี 2 การคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเพ่ือเข้าร่วมโครงการ (Discover Stage) 
1) กระบวนการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโครงการ (Recruitment Process) 
2) กระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโครงการ (Selection Process) 
3) กระบวนการประเมินความพร้อมเพื ่อส ืบต่อการบริหารงาน  ก่อนการพัฒนาและ

กระบวนการระบุสิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนา (Competency Gap & Pre-readiness Review) 
 

 ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและความสามารถเพ่ือเตรียมความพร้อม (Development Stage) 
1) กระบวนการจดัทำแผนพัฒนาเฉพาะบคุคล (Individual Development Planning Process) 
2) กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาและติดตามผล (IDP Implementation 

& Progress Monitoring Process) 
3) กระบวนการประเมินความพร้อมหลังการพัฒนา (POST-Readiness Review) 

 

แผนภาพ แสดงรายละเอียดข้ันตอนการจัดทำและบริหารแผนการสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงาน 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การมอบหมายผู้ท่ีมีความพร้อมให้ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งเป้าหมายท่ีกำหนดและการ
ทบทวนปรับปรุงแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน (Deployment Stage) 

1) กระบวนการมอบหมายผู้ที่พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ (Placement to 
Target Position Process) 

2) กระบวนการติดตามประเมินผลการบริหารแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน 
(Succession Planning & Management Monitoring Process) 

3) กระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนการสร้างความต่อเนื ่องในการบริหารงาน  
(Succession Planning Improvement Process) 
 

3.3)  องค์ประกอบ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที ่สำคัญพร้อมคุณสมบัติในเชิงความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งซึ่งจะทำงานในความรับผิดชอบเกิดผลสำเร็จสูงสุด 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
ส่วนที่ 2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น 

 

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
รอง
ผู้อำนวยการ 

1. มีประสบการณ์การบริหารงานโดย 
1.1. กรณีเป็นพนักงานขององค์การจัดการน้ำเสีย จะต้องดำรงตำแหน่งระดับ 8 ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

ต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าขั้นต้นของระดับ 9 และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
หรือ  

1.2. กรณีเป็นบุคลภายนอก จะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 ปี  
2. มีความรู้มีความเข้าใจนโยบายของคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐบาล มี
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่  
3. มีความร ู ้ความสามารถในการวางนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน อำนวยการ วิน ิจฉ ัยส ั ่งการ 
ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา และให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
4. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำสูง และผ่านการคัดเลือกทั้งคุณสมบัติส่วนตัวและการแสดงวิสัยทัศน์ และ
คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียกำหนด  

ผู้อำนวยการ
สำนัก 

1. มีประสบการณ์การบริหารงานโดย 
1.1. กรณีเป็นพนักงานขององค์การจัดการน้ำเสีย จะต้องดำรงตำแหน่งระดับ 7 ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

ต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าขั้นต้นของระดับ 8 และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
หรือ  

1.2. กรณีเป็นบุคลภายนอก จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานไม่น้อยกว่า 8 ปี  
2. มีความรู้มีความเข้าใจนโยบายการบริหารงานขององค์การจัดการน้ำเสีย และสามารถจัดทำแผนงานที่
สอดคล้องกับนโยบาย มีความสามารถในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการงาน มีวิจารณญาณในการ
แก้ไขปัญหา สามารถวางแผนการบริหารงาน และมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา  
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ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
3. มีความรู้ความสามารถในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่ใช่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
4. ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย ที่มีลักษณะงานเป็นสายอาชีพ เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่าย
วิศวกรรม ฯลฯ จะต้องมีประสบการณ์หรือคุณวุฒิในสายอาชีพน้ันๆ ด้วย  
5. คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่องค์การจัดการน้ำเสียกำหนด 

ผู้อำนวยการ
ฝ่าย 

1. มีประสบการณ์การบริหารงานโดย 
1.1. กรณีเป็นพนักงานขององค์การจัดการน้ำเสีย จะต้องดำรงตำแหน่งระดับ 7 ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

ต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าขั้นต้นของระดับ 8 และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
หรือ  

1.2. กรณีเป็นบุคลภายนอก จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานไม่น้อยกว่า 8 ปี  
2. มีความรู้มีความเข้าใจนโยบายการบริหารงานขององค์การจัดการน้ำเสีย และสามารถจัดทำแผนงานที่
สอดคล้องกับนโยบาย มีความสามารถในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการงาน มีวิจารณญาณในการ
แก้ไขปัญหา สามารถวางแผนการบริหารงาน และมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา  
3. มีความรู้ความสามารถในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่ใช่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
4. ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย ที่มีลักษณะงานเป็นสายอาชีพ เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่าย
วิศวกรรม ฯลฯ จะต้องมีประสบการณ์หรือคุณวุฒิในสายอาชีพน้ันๆ ด้วย 
5. คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่องค์การจัดการน้ำเสียกำหนด 

หัวหน้ากอง 1. มีประสบการณ์การบริหารโดย  
1.1. กรณีเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จะต้องดำรงตำแหน่ง ระดับ 6 ไม่น้อยกว่า 2 ปี และจะต้อง

มีเงินเดือนไม่น้อยกว่าขั้นต้นของระดับ 7 และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
หรือ 

1.2. กรณีเป็นบุคคลภายนอก จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในวิชาชีพประจำตำแหน่งไม่น้อยกว่า 
8 ปี  
2. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์กร และสามารถจัดทำแผนงานที่สอดคล้องนโยบาย 
มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา สามารถวางแผนการบริหารงาน และมีความสามารถในการปกครองบังคับ
บัญชา 
3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
4. ในตำแหน่งหัวหน้ากองที่มีลักษณะงานเป็นสายวิชาชีพ เช่น กฎหมาย บัญชี วิศวกรรม ฯลฯ จะต้องมี
ประสบการณ์ หรือมีคุณวุฒิในสายวิชาชีพน้ันด้วย  

หมายเหตุ: อ้างอิงจากข้อบังคับองค์การจัดการน้ำเสีย ฉบับที่ 53 ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การ
จัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2554 

 

3.4) หลักเกณฑ์สำหรับพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ การจัดทำแผนทดแทน
ตำแหน่งงาน (Succession Plan) เป็นการพิจารณาว่าใครควรจะเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกให้มาแทนที่ตำแหน่งงาน
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ที่ว่างลง หรือที่เรียกกันว่าเป็นผู ้สืบทอดตำแหน่ง "Successor" เกณฑ์สำหรับพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) อายุตัว : อายุของพนักงานจริง ณ ปัจจุบัน 
2) อายุงาน : อายุงานที่ดำรงตำแหน่งงาน ณ ปัจจุบัน 
3) การศึกษา : ระดับการศึกษาของพนักงานที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน 
4) ระดับผลการปฏิบัติงานที่ผา่นมา : ควรพิจารณาผลการทำงานย้อนหลงั 2-3 ปี โดย

การจัดแบ่งเป็นระดับการประเมินต่าง ๆ 
5) ระดับศักยภาพของพนักงาน : เป็นความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ

ความสามารถ (Ability) ของพนักงานที่แสดงให้เหน็ว่าพนักงานผู้นั้นมีโอกาสทีไ่ด้รับความก้าวหน้าในหน้าทีก่าร
งานโดยการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้นไป ทั้งนี้ควรจะมีการจัดแบ่งเป็นระดับการประเมิน
ศักยภาพของพนักงานในระดับที่ต่างกัน 
 

3.5) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ในการวางแผนสร้างการสร้าง
ความต่อเนื ่องในการบริหารงานการพัฒนาระบบการสร้างความต่อเนื ่องในการบริหารงานให้ประสบ
ความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อผลักดันให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้ 

1) การสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นจากผู้นำในระดับสูง : การได้รับการส่งเสริมและ
รับผิดชอบอย่างจริงจังของผู้นำระดับสูง เป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของ
แผนในการบริหารงาน หากขาดปัจจัยนี ้แล้ว การนำแผนในการบริหารงานไปปฏิบัติจะก่อให้เกิดความ
ยากลำบากเป็นอันมาก 

2) การเช่ือมโยงกับทิศทางขององค์กร: แผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน
จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการ
พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะหลัก (Key Competencies) ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ผลักดันให้ผู้มีศักยภาพสูงดำเนินงานให้มีผลการทำงานที่สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายองค์กร 

3) การเชื่อมโยงกับการบริหารกลยุทธ์และการบริหารงานบุคคล : ข้อผิดพลาดในการ
จัดทำแผนบริหารความต่อเนื ่องในการบริหารงานที่มักพบ  ก็คือการขาดความเชื ่อมโยงของแผน ในการ
บริหารงานกับการบริหารเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กรโดยรวม อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระลึกไว้คือ การ
บริหารการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานเป็นเพียงสว่นหนึ่งของการบริหารจัดการผูม้ีศักยภาพ (Talent 
Management) เท่านั้น 

4) การกำหนดรูปแบบกรอบสมรรถนะที่จำเป็น (Competency model): เมื่อองค์กร
มีทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนแล้วสิ่งต่อไปที่ต้องพิจารณาก็คือ การกำหนดรูปแบบความสามารถที่ต้องการ
หรือกรอบสมรรถนะ (Competency Model) ให้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีการเช่ือมโยงกับการทิศทางและเป้าหมาย
ที่องค์กรต้องการประสบผลสำเร็จ 
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5) ความโปร่งใส ยุติธรรม: กระบวนการคัดเลือกสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้า
มาร่วมโครงการนั้น จะต้องมีกระบวนการที่โปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งต้องเปิดกว้างให้บุคคลที่มีศักยภาพสูง
ทุกคนมีโอกาสและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของความลำเอียงหรือไม่เป็นธรรมในการ
คัดเลือก 

6) กลุ ่มคนที่หลากหลาย: การวางแผนสร้างความต่อเนื ่องในการบริหารงาน  ควร
มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งการวางแผนการทดแทนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคต โดย
กลุ่มคนดังกล่าวนี้ควรประกอบด้วยคนที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับความต่ อเนื่องในการ
บริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรที ่มีสมรรถนะต่างๆ กันตามความจำเป็นตามแต่
ตำแหน่งงานหลักและลักษณะขององค์กร รวมทั้งควรมีบุคลากรที่ครอบคลุมในหลายระดับไม่เพียงแต่เฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่มีศักยภาพสูงแม้ว่าอาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นของสายอาชีพก็ควรได้รับการ
พิจารณาเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ เพื่อพัฒนาและเตรียมพร้อมสำหรับเป็นผู้นำรุ่นต่อๆไป ประการสำคัญคนกลุ่มหลัง
นี้เอง จะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางบวกขององค์กรได้ในระยะยาว 

7) การพัฒนาโดยการปฏิบัติงานที่ท้าทายการพัฒนาผู้นำ : เพื่อความต่อเนื่องในการ
บริหารงาน ควรเน้นพัฒนาสมรรถนะความสามารถและการเรียนรู้ โดยให้โอกาสทำงานจริงในโครงการที่ท้า
ทายและมีความรับผิดชอบที่นอกเหนือจากหน้าที่การงานในตำแหน่งปัจจุบัน  ซึ่งอาจมีความรับผิดชอบที่สูง
กว่าเดิมแทนที่จะเป็นการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในห้องอบรมหรือการศึกษาต่อเท่านั้น 

8) การประเมินผลของการวางแผนเปรียบเทียบกับทิศทางองค์กร : การประเมินผล
วิธีการวางแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ  ที่องค์กรกำลังประสบอยู่
รวมทั้งแนวโน้มหรือทิศทางขององค์กรในอนาคต นอกจากนี้ควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพื ่อที ่จะนำข้อเสนอเหล่านั ้นมาปรับปรุงวิธีการวางแผนสร้างความต่อเนื ่องในการ
บริหารงาน ให้เหมาะสมยิ่งข้ึนต่อไป 

9) วิธีการที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้: การวางแผนการสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารงาน ควรจะเป็นกระบวนการหรือวิธีการที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ซับซ้อน
จนเกินไป (User-Friendliness) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนในการบริหารงานควรจะเรียบง่ายแต่
ครอบคลุมประเด็นทีส่ำคัญเพื่อไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านหรือปฏิเสธจากผูท้ี่จะนำไปใช้  นอกจากนี้การสื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ก็นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำแผน  ในการ
บริหารงานไปใช้ในวงกว้างอย่างทั่วถึง 
 

3.6) แบบฟอร์มการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ประกอบด้วย  
1) แบบฟอร์มเสนอช่ือผู้ที่มีความสามารถตามเกณฑ์การคัดเลือกสืบทอดตำแหน่งงาน 
2) แบบประเมินความพร้อมด้านจิตใจ (Attitude test) 
3) แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถ (Competency) ในการปฏิบัติงาน  
4) แบบประเมินผลสำเร็จของงานตามตัวช้ีวัด (KPI) ในการปฏิบัติงาน  
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5) แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
 
 
 
 
 

4.2 การจัดทำโครงการแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) 
 การวางแผนสืบทอดตำแหน่งซึ่งเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนสร้างความต่อเนื่อง ในการ
บริหารงาน โดยการเช่ือมโยงข้ันตอนต่างๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างหรือ
พัฒนาผู้นำที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่มีความเหมาะสมกับองค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ให้
พร้อมทดแทนตำแหน่งที่สำคัญทันทีที่ว่างลงหรือ มีการก่อตั้งหน่วยงานใหม่  โดยใช้เทคนิควิธีการที่มีความ
น่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกและให้มีความชัดเจน
ถูกต้อง แม่นยำในการดำเนินการโครงการ Succession Plan เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะด้านการบริหาร มี
กระบวนการดำเนินการดังนี้ 

- สำรวจอัตราว่างของตำแหน่งบริหารในช่วง 1 – 3 ปีข้างหน้า และศึกษารูปแบบและวิธีการในการ
จัดทำ Succession Plan  

- กำหนดคุณลักษณะและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่งบริหารที่จะว่างลง 
- ค้นหาบุคคลที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดมาเป็นกลุ่ม Successor 
- ประเมินและพัฒนาบุคลากรเป้าหมาย 
- ติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการ 

 กองทรัพยากรบุคคลต้องดำเนินการศึกษา รวบรวมแนวคิดความหมายวิธีการในการดำเนินงาน 
ตลอดจนตัวอย่างในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งสามารถปรับประยุกต์ แนวคิด 
การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีรูปแบบเหมาะสมสาหรับองค์การการจัดการน้ำเสีย ตามข้อเสนอการจัดทำ
แผนสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Succession Plan) สรุปได้ดังนี้ 

(1) แต่งต ั ้ งคณะกรรมการบริหารการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผ ู ้บร ิหาร  (Succession 
Management Planning Committee) ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย โดยมีหัวหน้า
กองทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณา
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ พร้อมกรอบระยะเวลาการดำเนินการแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร 

(2) พิจารณาหน่วยงาน/กอง/ฝ่าย และตำแหน่งงานหลักที่ต้องการทดแทน  กรณีขององค์การ
จัดการน้ำเสียสมควรกำหนดตำแหน่งระดับ “ผู้อำนวยการสำนัก” หรือ “ผู้อำนวยการฝ่าย” เนื่องจาก 

- มีความจำเป็น ความต้องการกำลังคน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ขององค์การ 
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- เป็นตำแหน่งที่สำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลเุป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจำเป็นต้องมีความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน 

- เป็นตำแหน่งที่ต้องมีประสบการณ์ความชำนาญ หรือเป็นวิชาชีพเฉพาะที่หาคนทดแทน  
ในตลาดแรงงานได้ยาก 

- เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและฝึกอบรม 
(3) กำหนดสมรรถนะ Competency ของตำแหน่งที ่จะทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง  โดย

คณะกรรมการพิจารณาระบุขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่งให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ขององค์การ ตลอดจนแนวโน้มขอบข่ายภาระหน้าที่ ที่ต้องการในอนาคตและการเทียบเคียง 
(Benchmark) กับหน่วยงานอื่นภายนอก และกำหนดระดับ Competency พร้อมเกณฑ์การตัดสินสำหรับ
ตำแหน่ง 

(4) คัดเลือกผู้ที่เข้าข่ายสมควรเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Candidates) คณะกรรมการพิจารณาผู้มี
ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพสูง (Talent) จากบัญชีรายชื่อที ่มีอยู่ (จัดทำจากระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน) เพื่อกำหนดระบุตัวผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Candidates) จำนวน 3 คน ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกำหนด 

(5) วิเคราะห์ศักยภาพ/ความสามารถของผู้ที่สมควรเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Candidates) โดย
คณะกรรมการประเมินศักยภาพ ความสามารถ (Competency Gap) ของผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง 
(Candidates) ในด้านต่างๆ โดยใช้วิธีการประเมิน ที่หลากหลายน่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับ เช่น การประเมิน 360 
องศา หรือ ระบบศูนย์การประเมิน (Assessment Centre) หรือประเมินจากผลการประเมินแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  

(6) ระบุผู้ที่สมควรเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) คณะกรรมการสรุปผลการประเมนิและ
ระบุตัวผู้ที่สมควรเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ตามลำดับ พร้อมผลการวิเคราะห์ ระบุจุดเด่น/จุดอ่อน
แนวทางพัฒนา และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) กรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกยังมีสมรรถนะไม่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมี
การกำหนดระยะเวลาการพัฒนา 

(7) ประเมินผลการพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนา  คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการ
ประเมินการพัฒนาและปรับปรุงแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พิจารณาสถานภาพและความก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) 

(8) สรุปผลการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการ
พร้อมเสนอรายช่ือผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เพื่อดำเนินการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับหัวหน้ากองข้ึนไป 
หรือเทียบเท่า 

(9) แต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ให้ดำรงตำแหน่ง พร้อมจัดทำและปรับปรุงโครงสร้าง
ในผังการแต่งตั้งโยกย้าย เนื่องมาจากการที่ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ได้รับการแต่งตั้งแล้ว 

(10) ประเมินความเหมาะสมของการดำเนินการจัดทำแผนสบืทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 
เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอด
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ตำแหน่ง โดยติดตามประเมินผลกระบวนการการค้นหา สร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง การรับฟังเสียงความคิดเห็น
ของข้อมูลป้อนกลับจากผู้บริหาร การวิเคราะห์ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่จัดทำ
แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอด
ตำแหน่งต่อไป  

 
แผนภาพแสดงกระบวนการจัดทำแผนสบืทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) 
 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานแสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพ
ของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรมีส่วนช่วยในการสร้างขวัญ  กำลังใจ และรักษาคนเก่งคนดีไว้ใน
องค์การ รวมทั้งเป็นการปูทางสู่การสร้างพนักงาน ที่มีคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยการจัดทำเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพนี้เป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดความก้าวหน้าในการงาน ทำให้พนักงานทำงานอย่างมี
เป้าหมาย และกำหนดหนทางไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย 
 เมื่อคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร  พนักงานจึงควรได้รับโอกาสให้พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ ดังนั ้น การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงมีจุดมุ่งหมายไปยังบุคลากรให้มีความ
ตระหนักต่อความสนใจ คุณค่า จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง การได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าใน
หน่วยงาน การวิเคราะห์เป้าหมายในอาชีพ และการกำหนดแผนปฏิบัติงานเพื ่อบรรลุเป้าหมายในอาชีพ 
สามารถจัดทำได้ทั้งเป็นแผนระยะสั้น(1 ป/ี2 ป)ี และแผนระยะยาว (5 ป/ี10 ปี) 
หลักการในการวางแผนทางเดินสายอาชีพต้องเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสั่งสมศักยภาพของทั้งบุคลากรใน
องค์กรและองค์กร โดยการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมนั้นต้องก่อให้เกิดองค์ประกอบ 3 ประการ 
ดังนี ้

1) ต้องก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่งสมความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ ดังนั้นการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมจึงต้องเน้น 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal) 

การจัดทำแผนสืบทอด 
(Success Plan) 
1. วางแผนพัฒนาพนักงาน 
2. จัดทำแผนทดแทน 
3. ระยะเวลา 3 ปี 

พัฒนาพนกังานเป็นรายบุคคลตามแผน 
(Individual Career Development) 
โดย 
1. ฝึกอบรมและสัมมนา 
2. สอนและแนะนำงาน 
3. ร่วมในคณะทำงานคณะกรรมการ 
4. โยกย้าย สับเปลี่ยนงาน 
5. ฝึกงานในตำแหน่งที่สงูขึ้น 
ความรับผิดชอบมากขึ้น 
6. เลื่อนชั้น / เลื่อนตำแหน่ง 
7. On the Job Training 

การประเมินศักยภาพ 
(Potential evaluation) 

การวางแผนอาชีพ 
(Career Planning) 
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• การพัฒนาการสั่งสมของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้มีความชำนาญมากข้ึน 

• การพัฒนาความหลากหลายของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  

• การสร้างสรรค์ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
2) การวางแผนทางเดินสายอาชีพท่ีดีต้องสร้างความชัดเจนในเกณฑ์และกระบวนการในการเลือ่น 

โอน ย้าย เพ่ือให้สามารถคัดสรรบุคลากรท่ีเหมาะกับคุณสมบัติท่ีต้องการในงาน โดยเกณฑ์และกระบวนการ
ที่ดีควรจะต้องสามารถสนับสนุนให้ 

• สามารถเลือกสรรบุคลากรที่ต้องการในงานและสอดคล้องกับพันธกิจและคุณค่าขององค์กร 

• สามารถคัดสรรให้คนดีคนเก่งมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ 
3) ผลของการวางแผนทางเดินสายอาชีพท่ีเหมาะสมจะต้องเพ่ิมความสามารถขององค์กรในการ

เก็บรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กร เนื่องจากเป็นระบบที่ทำให้เกิด 

• การสร้างขวัญกำลังใจและตอบแทนคนดีคนเก่งขององค์กร 

• องค์กรแห่งการเรียนรู ้และการพัฒนา ซึ ่งจะเพิ ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดและเก็บรักษา
บุคลากรที่มีศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กร ในขณะเดียวกันองค์กรก็ได้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของบุคลากรเหล่าน้ันด้วย 

โดยกระบวนการในการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

เกณฑ์ในการเล ื ่อนตำแหน่ง 
คัดเลือกประเมิน และพัฒนา 

• รายการโดยละเอียดขององค์ความรู้และความต้องการทางทักษะสำหรับทุก
ตำแหน่งงานในองค์กร 

• หน้าที่รับผิดชอบ พร้อมตัวชี้วัดของทุกตำแหน่งงานที่ระบุไว้ในแบบบรรยาย
ลักษณะงาน 

• ระดับสมรรถนะที่ต้องการในทุกตำแหน่งงานในองค์กร 

• จำนวนปีขั้นต่ำของประสบการณ์ (ไว้เป็นเกณฑ์ที่ช่วยในการพิจารณา) 

โครงสร้างและทางเลือกในสาย
อาชีพ 

• โครงสร้างระดับชั้นงาน (Grade) และทางเดินสายอาชีพ (ทั้งในระดับบริหารและ
ระดับผู้เชี่ยวชาญ) 

• กลุ่มงานและการยึดโยงภายในกลุ่มงานและระหว่างกลุ่มงาน 

• โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน 

การบริหารผลงานและการวาง
แผนการพัฒนารายบุคคลที่
ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรแต่ละ
รายก้าวหน้าไปในสายอาชีพได้
ตามศักยภาพ 

• ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System) 

• แผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ทักษะและพฤติกรรมที่จำเป็น 
เช่น โปรแกรมการฝึกอบรมและการสอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

• ระบบการหมุนเปลี่ยนตำแหน่งงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่สามารถพัฒนาทั้ง
ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น  

• ระบบการประเมินและการแต่งตั้ง 
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 ดังนั้น หลักการในการวางแผนทางเดินสายอาชีพนั ้นต้องเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสั่งสม
ศักยภาพของทั้งบุคลากรในองค์กรและตัวองค์กรเอง 
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กรอบการวางแผนทางเดนิสายอาชีพ (Career Path) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
(อ้างอิงจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ กพ.) 

ชำนาญงาน 

ปฎิบัติงาน 

ท่ัวไป 

ปฏิบัติการ 

ชำนาญการ 

ชำนาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ  

ทรงคุณวุฒิ 

วิชาการ 
(กพร.ไม่มีระดับทรงคุณวุฒิ) 

อำนวยการ 
(กพร.ไม่มีระดับต้น) 

บริหาร 

ระดับสูง 

ระดับต้น 

4-6 ปี ตามวุฒิ
การศึกษา (โดยต้องมี
อย่างน้อย 1 ปี ในงานที่
เก่ียวข้องกับตำแหน่ง
เป้าหมาย) 

6 ปี (โดยต้องมีอย่าง
น้อย 1 ปี ในงานที่
เก่ียวข้องกับตำแหน่ง
เป้าหมาย) 

2-6 ปีตามวุฒิการศึกษา (โดยต้อง
มีอย่างน้อย 1 ป ีในงานที่
เก่ียวข้องกับตำแหน่งเป้าหมาย) 

 

4 ปี (โดยต้องมีอย่างน้อย 1 ปี  

ในงานที่เก่ียวข้องกับตำแหน่งเป้าหมาย) 

1 ปี 

2 ปี 

3 ปี (1 ปีในงานที่เก่ียวข้อง) 4 ป ี

ระดับสูง 

1 ปี (เคยมีอย่างน้อย 1 ปี ในงานที่เก่ียวข้อง) 
2 ปี (เคยมีอย่างน้อย 1 ปี ในงานที่เก่ียวข้อง) 

2 ป ี(1 ป ีในงานที่เก่ียวข้อง) 
7 ปี 

ระดับต้น* 

3 ปี 

6 ปี 
3 ปี 

ไม่มีจำนวนปีกำหนดเน่ืองจาก

เดิมเป็นระดับชั้นงานเดียวกัน 

มีจำนวนปีกำหนดขั้นต่ำ 

1 ปีหรือรวม
อำนวยการแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

อาวุโส 
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วิศวกรเหมืองแร่ 

วิศวกรโลหการ 

K3 

K2 

K1 

K4 K4 

K3 

K2 

K1 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

M2 

O3 (7-8) K3 

S1 

O2 K2 K2 

O1 K1 K1 

นักวิชาการโสตทศันศึกษา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิชาการสถิต ิ
นักวิชาการอุตสาหกรรม 
นักวิชาการทรัพยากรธรณ ี
วิศวกรเครื่องกล  
วิศวกรโยธา 

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการเงินและบัญช ี
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการเผยแพร่ 
นักธรณีวิทยา 
นักวิทยาศาสตร ์
นักวิชาการสิง่แวดล้อม 
นิติกร  
เศรษฐกร นักวิชาการพัสด ุ
นักสืบสวนสอบสวน 
วิศวกรไฟฟ้า  วิศวกร 

อำนวยการสูง 

อำนวยการสูงเฉพาะด้าน 

บริหารต้น/สูง ประเภท

ทั่วไป 

แผน Career Path ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบของสำนักงนคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
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จพ.พัสดุ จพ.สถิติ 

จพ.การเงินและบัญชี 

จพ.วิทยาศาสตร์       

จพ.สถิติ 

อำนวยการ 
อำนวยการเฉพาะด้าน 

บริหาร จพ.ธุรการ 
จพ.ทรัพยากรธรณี 

นายช่างเหมืองแร่ นายช่างไฟฟ้า  นายช่าง
โลหะ  
นายช่างเขียนแบบ 
นายช่างโยธา  จพ.วิทยาศาสตร์ 
จพ.วิทยาศาสตร์ จพ.สถิต ิ 
 

นายช่างรังวัด 
นายช่างเครื่องกล 

แผน Career Path ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ตามกรอบของสำนักงนคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

            ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม (อาวุโส )  2 ตำแหน่ง (ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนสูงสุดเท่าระดับ 7) 
            ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม (อาวุโส สายเทคนิค )  2 ตำแหน่ง (ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนสูงสุดเท่าระดับ 8) 
            กพร. ไม่มีตำแหน่งอำนวยการระดับต้น มีแต่อำนวยการระดับสูง 

M2 

S2 

S1 

O2 

O1 O1 

O2 O2 

O1 O1 

O2 

O3 (7) O3 (8) 

K1 
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 4.3.1 กระบวนการในการวางแผนทางเดินสายอาชีพ 
 กระบวนการในการวางแผนทางเดินสายอาชีพสามารถสามารถวางแผนได้ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 

 
 

1) การเลื่อนตำแหน่งงานตามแนวตั้ง (Vertical Movement)  
 เป็นการเลื่อนระดับขึ้นไปในสายงาน/ประเภทตำแหน่งเดิมที่ต้องการความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ลึกและซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยอาจต้องการความรู้และทักษะใหม่บ้างบางจำนวนในระดับสูง เพื่อให้
สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางและจัดทำนโยบายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 ตัวอย่าง: การเลื่อนตำแหน่งงานตามแนวตั้ง  

 
 
 

2) การเลื่อนตำแหน่งงานตามแนวนอน (Horizontal Movement)  
 เป็นการเลื่อนในระดับเดิมแต่เปลี่ยนไปยังสายงาน/ประเภทตำแหน่งงานที่แตกต่างจากเดิม 
เพื่อขยายขอบเขตของการเรียนรู้ลักษณะงานรูปแบบใหม่ๆ และเป็นการเพิ่มการสั่งสมความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีความซับซ้อนกรณีที่เลื่อนงานตามแนวนอนเมื่องานอยู่ในระดับสูงแล้ว 
เนื่องจากงานอาจต้องการความรู้และทักษะใหม่ที่อยู่ในระดับที่ลึกและซับซ้อนมากข้ึน 

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกระทรวงการคลัง 
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ตัวอย่าง: การเลื่อนตำแหน่งงานตามแนวนอน 

 
ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกระทรวงการคลัง 

 
3) การเลื่อนตำแหน่งงานตามแนวขวาง (Diagonal Movement)  

เป็นการเลื ่อนระดับขึ ้นไปยังสายงาน/ประเภทตำแหน่งที ่แตกต่างจากเดิม เพื ่อขยาย
ขอบเขตของการเรียนรู ้ลักษณะงานรูปแบบใหม่ๆ การเลื่อนเช่นนี้จึงเป็นความท้าทายสำหรับผู้ได้รับการ
มอบหมายเนื่องจากเป็นการเพิ่มการสั่งสมความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลาย ซับซ้อน และยากยิ่งข้ึน
ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณีที่เลื่อนงานเมื่องานอยู่ในระดับสูงแล้ว  
 ตัวอย่าง: การเลื่อนตำแหน่งงานตามแนวขวาง 
 

 
ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกระทรวงการคลัง 
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 นอกจากนั้นรูปแบบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในองค์กร
อาจแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) Traditional Career Path เป็นการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบปิด 
แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งงานในสาย
งานเดิมที่รับผิดชอบซึ่งจะอยู่ภายในฝ่ายหรือหน่วยงานเดียวกัน โดยมีการเลื่อนข้ันทีละลำดับจากข้ันหนึ่งไปสู่
อีกข้ันหนึ่ง (step by step) 
 ตัวอย่าง: Traditional Career Path ของนักทรัพยากรบุคคล 

 
ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกระทรวงการคลัง 

  
2) Network Career Path เป็นการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบเปิด แสดง

สายอาชีพของพนักงานในแนวดิ ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื ่อนขั ้นหรือเลื่อนตำแหน่งงาน และใน
แนวนอน (Horizontal) ในลักษณะของการโอนย้าย (Transfer) หรือสับเปลีย่นหมนุเวียนงาน (Job Rotation) 
โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละข้ัน  
 ตัวอย่าง: Network Career Path ของนักทรัพยากรบุคคล 
 

 
ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกระทรวงการคลัง 

 
3) Dual Career Path เป็นการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบกึ่งปิด แสดง

สายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนข้ันหรือเลื่อนตำแหน่งงานตามสายงานที่
รับผิดชอบ โดยสามารถเปรียบเทียบ (Comparison) แต่ละตำแหน่งที่อยู่ในลำดับข้ันเดียวกันได้ 
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 ตัวอย่าง: Dual Career Path ของนักทรัพยากรบุคคล 
 

 
ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกระทรวงการคลัง 

 
4.3.2 ขั้นตอนการดำเนินการ 

 1) การกำหนดตำแหน่งสำคัญ (Key Position) เช่น  
   - ผู้อำนวยการสำนัก 
   - ผู้อำนวยการฝ่าย 
   - หัวหน้ากอง/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ระดับ 6  
 2) การประเม ินศ ักยภาพบุคคลและความต้องการได ้ร ับการพัฒนา โดยใช ้หลัก 
(Competency Base)  
 3) การวางแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Succession Plan) เป็นการวางตัว
บุคคลและแนวทางการพัฒนาบุคคลให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญของหน่วยงาน เพื่อให้มีความ
พร้อมที่จะเลื่อนข้ึนไปรับผิดชอบหน้าที่สูงข้ึนได้ 
 4) การปฏิบัติตามแผน ( Implement) ที่กำหนดไว้ คือ  
   - การพัฒนารายบุคคล (IDP) 
   - การติดตามตรวจสอบ 
   - การสรุปผลการตัดสินใจ 
   - การดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด เช่น การย้าย การเลื่อน เป็นต้น 
 5) การติดตามประเมินผล ( Monitor and Evaluation) เป็นการติดตาม และประเมินว่า
ทางก้าวหน้าและการพัฒนาบุคคลที่แผนงานกำหนดไว้ ได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายหรือไม่จำเป็นต้องมีการ
ปรับแผนอย่างไรซึ่งที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เสนอแนะให้องค์การจัดการน้ำเสียจัดทำรูปแบบของการวางแผน
ทางเดินสายอาชีพในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความหลากหลายและความยืดหยุ่นในกระบวนการในการวางแผน
ทางเดินสายอาชีพ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการวางแผนทางเดินสายอาชีพให้แก่
ผู ้บริหารและพนักงานทั้งหมด โดยการสรุปผลการวางแผนทางเดินสายอาชีพของทุกตำแหน่ง ( Career 
Planning) ดังนี ้
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โครงสร้างองค์การจัดการนำ้เสยี 
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จากโครงสร้างองค์การจัดการน้ำเสีย สามารถสรุปตำแหน่งงานและเส้นทางสายอาชีพของแต่ละ
ตำแหน่งงาน ภายในองค์การจัดการน้ำเสีย ดังตารางและรูปภาพเส้นทางสายอาชีพดังนี้  

 
ตารางแสดงประเภทของตำแหน่งงานในอง์การจัดการน้ำเสีย  

ตำแหน่ง ประเภท 
ระดับตำแหน่งท่ีเป็นไปได้ตาม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ระดับสูงสุดในปัจจุบันของ

องค์กร 

ผู้อำนวยการองค์กร บริหาร ต้น-สูง สูง 

รองผู้อำนวยการ บริหาร ต้น-สูง สูง 

ผู้อำนวยการ(ฝ่าย) อำนวยการ ต้น-สูง สูง 

หัวหน้ากอง อำนวยการ ต้น-สูง สูง 

วิศวกร วิชาการ ปฏิบัติการ-ทรงคุณวุฒิ ทรงคุณวุฒิ/สูง 

นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ-ทรงคุณวุฒิ ทรงคุณวุฒิ 

พนักงานตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ 
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ 

พ น ั ก ง า น ก า ร เ ง ิ น / บ ั ญ ชี /
งบประมาณ 

วิชาการ ปฏิบัติการ-ทรงคุณวุฒิ ชำนาญการพิเศษ 

พนักงานประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ชำนาญการ 
พนักงานทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ 
พนักงานพัสดุ วิชาการ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ชำนาญการ 
พนักงานสารสนเทศ วิชาการ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ 
พนักงานบริหารทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ 
พ น ั ก ง า น บ ร ิ ห า ร ท ั ่ ว ไ ป 
(เลขานุการ) 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน-ชำนาญการ ชำนาญการ 

พนักงานบริหารทั่วไป (ธุรการ) ทั่วไป ปฏิบัติงาน-อาวุโส ชำนาญการ 
พนักงานขับรถ ทั่วไป ปฏิบัติงาน-อาวุโส อาวุโส 
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4.3.3 ตัวอย่างเส้นทางสายอาชีพในองค์การจัดการน้ำเสีย 
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 นอกจากนั้นที่ปรึกษามีข้อเสนอให้องค์การจัดการน้ำเสียมีการฝึกอบรมและการพัฒนาตาม
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 4 ข้ันตอน โดยเน้นการฝึกอบรมและการพัฒนา 1) เมื่อแรกเข้าในองค์กร และ 
2) เมื่อเลื่อนสู่ตำแหน่งถัดไปในสายอาชีพ ซึ่งข้อเสนอตามแนวทางในการพัฒนาบุคลากรมี 4 ข้ันตอน ดังนี ้ 
 

• เน้นการปฐมนิเทศ เพื่อให้ข้าราชการคุ้นเคยกับภารกิจและ
วัฒนธรรมขององค์กร 

• เน้นการเรียนรู้ในงานประจำ โดยการสอนงานหรือให้ทดลอง
ทำงาน (หร ือให้อ ่านค ู ่ม ือและกระบวนการทำงานของ
หน่วยงาน)  

• เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็นในงาน 
(ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งงานและระดับช้ันงาน)  

• เน้นการพัฒนาความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะเพื ่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานในระดับที ่ส ูงขึ ้นใน 2 
ลักษณะ คือ 

o สมรรถนะหลักที่เป็นค่านิยมกลางในภาคราชการ
พลเรือน 

o ทักษะที่จำเป็นในแต่ละระดับช้ันงาน  


