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ด้านการรักษาไว้ 

          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 ด ำเนินกำรสนับสนุนข้อมูล เพ่ือกำรวำงแผน       
กลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน แผนกำรสรรหำบุคคลไปด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลบุคคล กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรที่มี
ประสิทธิภำพ และยกย่องชมเชยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดควำมรักและควำมผูกพัน
ต่อองค์กร โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน แจ้งเวียนให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ 
 2. จัดท ำประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมรองรับกำรสูญเสียบุคลำกร เนื่องจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรในแต่ละปี 
 3. ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย และพร้อมใช้ 
 4. จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลำกร และสร้ำงเสริมขวัญและก ำลังใจ เช่น กำร
คัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น กำรคัดเลือกผู้มีจรรยำบรรณวิชำชีพดีเด่น กำรคัดเลือกบุคลำกรและ
หน่วยงำนที่เป็นต้นแบบในด้ำนต่ำง ๆ กำรให้ค ำอวยพรและของขวัญวันคล้ำยวันเกิด เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมรัก ผูกพัน เกิดควำมภำคภูมิใจร่วมกัน ระหว่ำงข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2   
 5. เสริมสร้ำงและให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย เช่น ให้ควำมรู้ข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัยในหน่วยงำน ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ประจ ำเดือน ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ หรือทำงระบบ E-office  
 6. ควบคุมให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ และ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. 
ก ำหนด พร้อมทั้งให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ และเลื่อนค่ำตอบแทน
พนักงำนรำชกำร เป็นไปตำมห้วงเวลำที่กฎหมำยก ำหนด หำกมีข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำหรือพนักงำน
รำชกำรร้องเรียน ร้องขอควำมเป็นธรรม ให้รวบรวมและเรียนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำโดยต่วน 
 



1.1 ความหมาย

1.1.1 ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path)

โดยข้อเท็จจริง� ในราชการพลเรือนได้มีการกำาหนดทางก้าวหน้าของแต่ละสายอาชีพไว้ในมาตรฐานกำาหนด
ตำาแหน่งแล้ว� เช่น� ตำาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลสามารถเจริญก้าวหน้าไปตามลำาดับจากระดับปฏิบัติการ� ขึ้นสู่
ชำานาญการ� ชำานาญการพเิศษ� เชีย่วชาญ� ไปจนถงึระดบัทรงคุณวฒุไิด�้ แตใ่นมาตรฐานกำาหนดตำาแหนง่จะระบุไว้
เพียงคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งที่เป็นมาตรฐานขั้นตำ่าเท่านั้น� เช่น� นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการที่จะ
ขึ้นสู่ระดับชำานาญการ� จะต้องเคยดำารงตำาแหน่งระดับปฏิบัติการ� มาแล้วไม่น้อยกว่า�6�ปี� สำาหรับผู้จบปริญญา
ตรี� โดยจะต้องปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล�หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและลกัษณะงานทีป่ฏบิตัมิาแลว้ไมน่อ้ยกวา่�1�ป�ี เปน็ตน้� ยงัมไิดร้ะบถุงึประสบการณห์รอื
ผลงาน�และหนว่ยงานทีน่กัทรพัยากรบุคคลผูน้ัน้จะตอ้งไปนัง่ปฏบิตังิานเพือ่สรา้งผลงานหรอืเกบ็เกีย่วประสบการณ์
ทีจ่ำาเปน็กอ่นทีจ่ะเลือ่นขึน้ดำารงตำาแหนง่ในแตล่ะตำาแหนง่ในเสน้ทางกอ่นทีจ่ะขึน้สูร่ะดบัทรงคณุวฒุ�ิดงันัน้� ในคูม่อื
ฉบบันีจ้งึไดก้ำาหนดแนวทางการจดัทำา� “ทางกา้วหนา้ในสายอาชพี”� ทีเ่นน้ใหข้า้ราชการสัง่สมประสบการณห์รอืสรา้ง
ผลงานที่จำาเป็นก่อนที่จะเลื่อนขึ้นดำารงตำาแหน่งในแต่ละขั้นก่อนที่จะขึ้นสู่ตำาแหน่งสำาคัญที่เป็นตำาแหน่งเป้าหมาย�
โดยได้กำาหนดนิยามของ� “ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ”� ในคู่มือฉบับนี้ไว้ดังนี้

ท�งก�้วหน�้ในส�ยอ�ชพี	(Career	 Path)� หมายถงึ� “เสน้ทางความกา้วหนา้ในการปฏบิตัริาชการทีจ่ะไป
สูต่ำาแหนง่สำาคญัของสว่นราชการ� โดยมกีารกำาหนดและแสดงใหเ้หน็ถงึเสน้ทางการสัง่สมประสบการณแ์ละผลงาน
ในแต่ละตำาแหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนไปดำารงตำาแหน่งสำาคัญ� ซึ่งอาจจะเลื่อนจากตำาแหน่งระดับล่างสู่ตำาแหน่ง
ที่สูงขึ้น� หรือการย้ายตำาแหน่งในระนาบเดียวกัน”� ซึ่งในคู่มือฉบับนี้จะยึด� “หลักก�ร”� ในการจัดทำาทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ� ดังนี้

1.�เป็นการวางแผนการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญ� โดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ�ประสบการณ์� และผลงาน� เพื่อการเตรียมความพร้อมกำาลังคนคุณภาพของส่วนราชการ

2.�เป็นการกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดกรองคนดีคนเก่ง� โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การทำางาน� จากประสบการณ์ในการทำางานในหน่วยงาน� หรือพื้นที่ที่มีความจำาเป็นสำาหรับใช้เป็นประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อจะดำารงตำาแหน่งสำาคัญของส่วนราชการนั้น

3.�เป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ� โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย� และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ� พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์ในการทำางานที่หลากหลาย

4.�เป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการวางแผนและกำาหนดหลักเกณฑ์สำาหรับการแต่งตั้งข้าราชการภายใน�
ที่ดำาเนินการได้สอดคล้องและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการที่�ก.พ.�กำาหนด
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1.1.2  การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(Career Development Plan)

ดังที่กล่าวไปตอนต้นแล้วว่าการจัดทำาทางก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นกิจกรรมที่มีความสำาคัญต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมาก� เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถจูงใจและรักษาข้าราชการทุกกลุ่ม� โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผู้มีศักยภาพสูง� ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพยายามสร้างผลงานตามที่หน่วยงานคาดหวังได้� อย่างไร
ก็ตาม� เมื่อส่วนราชการจัดทำาทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนแล้ว� หากต้องการจะเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการเพื่อขึ้นสู่ตำาแหน่งสำาคัญอย่างเป็นระบบ� ก็ควรมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์จำานวนหนึ่ง� (ประมาณ�3-5�คน� ต่อ�1�ตำาแหน่งเป้าหมาย)� และจัดทำาแผนพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ�(Career� Development� Plan)� ที่เป็นรูปธรรม� เชื่อมโยงกับทางก้าวหน้าในสายอาชีพ� เพื่อให้
ข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกมานั้นได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ส่วนราชการกำาหนดขึ้น�
เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ�(Succession� Plan)

กลา่วโดยสรปุ� “แผนพฒัน�คว�มก�้วหน�้ในส�ยอ�ชพี	(Career	Development	 Plan)”� จงึหมายถงึ�
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือส่วนราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จัดทำาขึ้นอย่างเป็นระบบ� โดย
เริ่มจากการกำาหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ� เพื่อให้บุคลากรได้ทราบว่าตนเองสามารถเติบโตหรือเลื่อนไป
ดำารงตำาแหน่งในระดับสูงตำาแหน่งใดได้บ้าง� และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและประสบการณ์ในการ
ทำางานอยา่งไร� เพือ่กา้วไปสูต่ำาแหนง่นัน้�ๆ � ทัง้นี�้ กอ่นทีจ่ะเริม่จดัทำาแผนพฒันาความกา้วหนา้ในสายอาชพีจะตอ้ง
มีการคัดเลือกบุคคล� และส่งเสริม� พัฒนาให้มีศักยภาพสูง� มีความพร้อมและเหมาะสมกับตำาแหน่งสำาคัญ
ที่จะแต่งตั้งภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้� เพื่อไม่ให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารหรือการปฏิบัติราชการ

1.2 รูปแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

การวางแผนทางกา้วหนา้ในสายอาชพี�(Career� Path)� มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะสรา้งโอกาสความกา้วหนา้ใหก้บั
ข้าราชการในหน่วยงานหรือส่วนราชการ� โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้รับรู้ว่าการที่จะได้รับความก้าวหน้าหรือ
ได้รับการเลื่อนไปดำารงตำาแหน่งสำาคัญในหน่วยงานหรือส่วนราชการนั้น� จะต้องผ่านประสบการณ์การทำางานหรือ
รับผิดชอบและผลิตผลงานอะไรบ้าง� จึงจะมีคุณสมบัติหรือได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญ�ๆ �ได้�
โดยจำาเป็นต้องมีการโอนย้าย�(Transfer)� หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน� (Job� Rotation)� ในแนวระนาบบ้าง
กอ่นทีจ่ะเลือ่นไปดำารงตำาแหนง่ทีส่งูขึน้� ซึง่รปูแบบทางกา้วหนา้ในสายอาชพีทีอ่งคก์รตา่ง�ๆ �นยิมจดัทำากนั� แบง่ออก
เป็น�3�รูปแบบ� (อาภรณ์�ภู่วิทยาพันธุ์,�2547�:�หน้า�130)� ดังนี้

9การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ



1)	แบบดัง้เดมิ	 (Traditional� Career� Path)� เปน็การกำาหนดเสน้ทางความเตบิโตในแนวตัง้หรอืแนวดิง่ 
(Vertical)� ในลักษณะของการเลื่อนตำาแหน่งในสายงานเดิม� หรืออยู่ในหน่วยงานเดิม� ดังตัวอย่างในแผนภาพ
ต่อไปนี้

2)	แบบเปิดหรือแบบเครือข่�ย�(Network� Career� Path)� เป็นการกำาหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ทั้ง�ในลักษณะแนวตั้งหรือแนวดิ่ง�(Vertical)� และแนวระนาบ�(Horizontal)� มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ในระดับเดียวกันจนมั่นใจในความรู้ความสามารถ� แล้วจึงเลื่อนในระดับที่สูงขึ้น

Ttaditionnal	career	path

ข้อดี
• มีความชัดเจนในทางก้าวหน้าสายอาชีพ
• สะสมความเชี่ยวชาญในเชิงลึก
• เหมาะสำาหรับหน่วยงานที่มีจำานวนสายงานไม่มาก

ข้อเสีย
• ไม่เปิดโอกาสการเรียนรู้งานด้านอื่น
• ไม่ค่อยจูงใจเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถ
• ไม่พัฒนาขีดความสามารถบุคคลให้เป็นผู้บริหาร

Network	Career	Path

ข้อดี
• ส่งเสริมการเรียนรู้งานด้านอื่น
• �ข้าราชการมีความรู้� ทักษะ� สมรรถนะและ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย

ข้อเสีย
• �มีความยุ่งยากในการจัดกลุ่มงาน
ที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียน
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3)	แบบคู่ขน�น�(Dual� Career� Path)� เป็นการกำาหนดเส้นทางความเติบโตในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง�
(Vertical)� ในลักษณะของการเลื่อนตำาแหน่งตามสายงานที่รับผิดชอบ� ทั้งสายงานด้านบริหาร� หรือสายงาน
เชีย่วชาญเฉพาะดา้น� โดยเปดิโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถเลอืกเสน้ทางของตนได�้ เชน่� ดำารงตำาแหนง่ทางวชิาการ
ก็สามารถโยกย้ายสับเปลี่ยนมาดำารงตำาแหน่งในสายบริหารได้� เป็นต้น

การนำารูปแบบเส้นทางก้าวหน้าในแบบที่�3�ไปใช้� โดยทั่วไปจะมีแนวทางปฏิบัติ� ดังนี้
1)�ตำาแหน่งเริ่มต้นขององค์กรจะเริ่มจากตำาแหน่งพื้นฐานทั่วไปที่องค์กรกำาหนด� โดยยังไม่มีการแบ่ง

สายอาชีพที่ชัดเจน
2)�ตำาแหน่งสายบริหารและสายผู้เชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน� มีความสำาคัญและได้รับค่าตอบแทนที่

ใกล้เคียงกัน
3)�ข้าราชการในแต่ละเส้นทางสามารถย้ายหรือเปลี่ยนประเภทตำาแหน่งได้� หากสามารถพัฒนาตนเอง

และสร้างผลงานตามที่องค์กรคาดหวังได้� และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง
อย่างไรก็ตาม� การเลือกนำารูปแบบแต่ละรูปแบบไปใช้� ควรจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

และโครงสร้างตำาแหน่งขององค์กร� ตัวอย่างเช่น� หน่วยงานราชการที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะงานที่หลากหลาย�
ทั้งงานด้านบริหาร� งานบริการ� งานวิชาการ� และงานเทคนิคเฉพาะด้าน� ซึ่งงานแต่ละด้านล้วนมีความสำาคัญ
ต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการไม่น้อยกว่างานด้านบริหาร� ดังนั้น� ส่วนราชการจึงไม่ควรจัดทำา
เส้นทางก้าวหน้าให้มุ่งสู่� “ตำาแหน่งบริหาร”� เพียงเส้นทางเดียว� เพราะจะทำาให้การเติบโตของข้าราชการกลุ่มใหญ่
แคบและสั้นลง� เนื่องจากตำาแหน่งบริหารซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการเติบโตมีจำานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
จำานวนข้าราชการทั้งหมด� อีกทั้งข้าราชการที่ปฏิบัติงานวิชาการ� หรืองานเทคนิคเฉพาะด้านมักมีความรู้� ทักษะ
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอาชีพมากกว่าการบริหารจัดการ� ทำาให้ไม่สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารของ
ส่วนราชการได้แม้จะมีโอกาส� ด้วยเหตุนี้� ส่วนราชการขนาดใหญ่จึงควรจัดทำาเส้นทางก้าวหน้าที่ให้ความสำาคัญ

ข้อดี
• มีทางเลือกตามความถนัด

ข้อเสีย
• �จัดทำาได้เฉพาะบางลักษณะงาน� ส่วนใหญ่ 
จะเป็นงานที่เป็นภารกิจหลัก

Dual	Career	Path

ส�ยวชิ�ชพีเฉพ�ะ ส�ยบริห�ร
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