สวนที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
1.1 ก.พ.ร. ไดกําหนดแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซึ่งสวนราชการตางๆตองดําเนินการใน
ป พ.ศ. 2553 โดยการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ใน 2 หมวด คือ หมวดบังคับ : หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ และ หมวดสมัค รใจ : หมวด 5 การมุง เนน ทรัพ ยากรบุค คล แลว ใหหัว หนา สว น
ราชการลงนามเห็นชอบและจัดสงสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป
1.2 กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําป พ.ศ. 2553 แลว โดย
ในส ว นของหมวดสมั ค รใจ ว า ด ว ยการมุ ง เน น ทรั พ ยากรบุ ค คล ได กํ า หนดให มี “แผนสร า ง
ความกาวหนาในสายงานแกบุคลากร” ขึ้น ซึ่งตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ของสํานักงาน ก.พ.ร. ไดอธิบายเกี่ยวกับแผนงานนี้ไววา มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรทราบความกาวหนาของตนเอง ประกอบกับการ
กําหนดแผนทางกาวหนาในงานที่ชัดเจนสามารถนํามาใชในการออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากรใน
เรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมของกําลังคน
ในตําแหนงงานที่วาง การวางแผนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความสามารถเขาสูตําแหนง
งาน หรือโอนยายงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล เปนตน
การจัดทําแผนการสรางความกาวหนาในงานใหกับบุคลากรควรอยูบนพื้นฐานของ
สมรรถนะ (Competency) ของกลุมงาน ซึ่งเริ่มจากการกําหนดประเภทกลุมงาน (Job family) ใหชัดเจน
โดยกลุมงานที่กําหนดขึ้นมานั้นจะพิจารณาจากความสามารถที่เหมือนกันใหจัดอยูในกลุมงานเดียวกัน
หลัง จากนั้น พิจารณาโอกาสความก า วหน าของแตละตํ า แหนงงาน ในการเลื่ อ นตํา แหน ง หรื อการ
โอนยายกลุมงานใหมีความเหมาะสม
ทั้งนี้ เพื่ อใหการดํ าเนินการในเรื่องนี้เ กิดผลในทางปฏิบั ติอยางมีป ระสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล กรมฯ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการสร า งการมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากรและผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตลอดจนตองมีการสื่อสารใหบุคลากรรับทราบและยอมรับดวย
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2. แนวคิดเกีย่ วกับทางกาวหนาในสายอาชีพ
การจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตาม
ระบบพัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพ (career development planning) ของขาราชการในสังกัด ซึ่งถือ
เปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน โดยมีแนวคิดใน
เชิงระบบ (Concept) ดังนี้
ระบบการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนขาราชการ
- หนาที่ความรับผิดชอบ
- คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ตําแหนงงาน (position)

- คุณสมบัติหรือสมรรถนะ
(competency)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

(performance appraisal)
การประเมินบุคคล

เสนทางกาวหนาในสาย
อาชีพ(career path)

การประเมินศักยภาพบุคคล

(competency assessment)

ระบบและหลักสูตร
การพัฒนาบุคคล

แผนสืบทอดตําแหนง
(succession plan)
- ตําแหนงหลัก (key position)

แผนพัฒนาทางกาวหนาใน
สายอาชีพ รายบุคคล/กลุม
(individual/group career
development Plan)

แผนพัฒนาทางกาวหนา
ในสายอาชีพ
(career development
Plan : CDP)

- แผนกําหนดทางกาวหนา
- แผนการพัฒนาบุคคล

- แผนกําหนดทางกาวหนา
- แผนการพัฒนาบุคคล

การปฏิบัติการตามแผน
การติดตามประเมินผล
การสรุปผล

CAREER DEVELOPMENT
PLANNING MODEL
การแตงตั้งบุคคล

ดังนั้น ในกรณีของกรมพัฒนาที่ดินการดําเนินการตามระบบพัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพ
(career development planning) จึงจําเปนตองดําเนินการใน 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือพื้นฐาน : ระบบสมรรถนะ(competency) เสนทางกาวหนาใน
สายอาชีพ (career path) ระบบการพัฒนาบุคลากร ซึ่งอาจรวมถึงระบบการสับเปลี่ยนขาราชการเพื่อการ
พัฒนาไวดวยก็ได
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2. ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพ : เปนขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลที่
เปนคนดีและคนเกงดวยเครื่องมือที่สรางขึ้น แลววางแผนทางกาวหนาและแผนพัฒนาใหคนกลุมนี้มี
ความพรอมในการกาวหนาทดแทนกําลังคนในระดับตางๆ ตอไป
3. ขั้นตอนการปฏิบัติการตามแผน : เปนการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว ติดตามประเมินผล
และสรุปผลวาบุคคลนั้นมีคุณสมบัติพรอมตอการกาวหนาตอไปไดหรือไม อยางไร
โดยสรุป ในชั้น นี้ก รมพัฒ นาที ่ดิน มีแ นวคิด ในการจัด ทํ า เสน ทางกา วหนา ในสายอาชีพ
(Career path) ขึ้นกอน เนื่องจากการที่องคการจะบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดนั้นจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ดังนั้น องคการจะตองมีการเตรียมความ
พรอมของบุคลากรใหเหมาะสมและจูงใจใหบุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจูง
ใจประการหนึ่งที่จะทําใหบุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถได คือ การทําให
เห็น โอกาสความก า วหนา ตลอดจนเปด โอกาสให บุค ลากรได มีก ารพั ฒ นาตนเองเพื่อ ใหมี ค วามรู
ความสามารถในการทํางานใหเกิดความเหมาะสมกับตําแหนงงานที่จะกาวหนาตอไป
เสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เปนสิ่งที่แสดงใหผูปฏิบัติงานไดเห็นโอกาส
ความกาวหนาในสายงานตั้งแตเริ่มตนจนถึงตําแหนงสูงสุดที่ผูปฏิบัติงานสามารถกาวหนาไปได ซึ่ง
เสนทางกาวหนาในสายงานเปนสิ่งที่สามารถทําใหองคการนําไปใชในการพัฒนาใหแกบุคลากร หรือ
ใชในการเลื่อนตําแหนงใหกับผูปฏิบัติงานได
เสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) สามารถเปนแนวทางในการวางแผนเกี่ยวกับ
ความกาวหนาในการรับราชการของผูปฏิบัติงานได ทําใหขาราชการผูนั้นสามารถเตรียมการในการ
พัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในอนาคตตอไป ทางกาวหนาในสายงานยังเปนสิ่งที่ชวยดึงดูดและ
รักษาบุคลากรใหสามารถอยูกับองคการไดนาน และเปนประโยชนตอการทํางานของผูปฏิบัติงานที่ทํา
ใหไดเห็นโอกาสความกาวหนาในการรับราชการ ตลอดจนสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
องคการ
การจัด ทํา แผนสรา งความกา วหนา ในสายอาชีพ เปน กระบวนการหนึ่ง ในการบริห ารงาน
บุคคลที่หนวยงานควรใหความสําคัญและจะตองจัดทําอยางชัดเจน เพื่อใหบุคลากรเห็นความกาวหนา
ในหนาที่การงานของตนเอง แลวจะทุมเทใหกับการทํางานอยางเต็มที่ เพื่อกาวไปใหถึงจุดหมายที่
ตองการ หากไมมีความชัดเจนในการที่จะทําใหบุคลากรไดเห็นโอกาสความกาวหนาในหนาที่การ
งานของตนแลว ยอมสงผลใหบุคลากรขาดความทุมเท ความกระตือรือรนในการทํางาน หรือลาออก
จากงานได
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3. วัตถุประสงค
การจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพของกรมพัฒนาที่ดิน มีวัตถุประสงค ดังนี้
3.1 เพื่อเปนเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพของขาราชการ
3.2 เพื่อใหขาราชการมองเห็นทางกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง เกิดขวัญกําลังใจ และมุง
ปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความกาวหนาในอาชีพ

