
การจดัท าเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ  
(Career path) 

ส านักงาน ก.พ. 
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ความหมาย 
 ความก้าวหน้าในการปฏิบัตริาชการทีจ่ะไปสู่ต าแหน่งส าคญั 

ทีเ่ป็นต าแหน่งเป้าหมายของส่วนราชการ โดยมีการก าหนดและแสดง 

ให้เห็นถึงเส้นทางการส่ังสมประสบการณ์และผลงาน ในแต่ละต าแหน่ง 

ทีค่รองมาก่อนการเลือ่นไปด ารงต าแหน่งเป้าหมาย ทั้งจากระดบัล่างสู่ 

ต าแหน่งทีสู่งขึน้ หรือต าแหน่งในระนาบเดยีวกนั 

 
 

Career Path 

Career Path เป็นการจัดเตรียมเส้นทางหรือถนนส่ังสมประสบการณ์และผลงานไว้  จึงเป็นระบบทีส่ร้าง 
ขึน้เพือ่การพฒันาเตรียมพร้อมข้าราชการเท่าน้ัน  ยงัไม่ได้ข้องเกีย่วกบั “ตัวบุคคล” ทีจ่ะคดัเลอืกเข้ามา 
เป็น Talent หรือ Successor  
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  1 Traditional career path แบบดั้งเดิมก ำหนด
ควำมเติบโตเป็นแนวตั้ง เช่น ระบบรำชกำร เป็นตน้ 

  2 Network career path หมุนเวยีนรับต ำแหน่ง
ในระดบัเดียวกนั จนมัน่ใจในควำมรู้ควำมสำมำรถ แลว้จึงเล่ือนในระดบัสูงข้ึน 

  3 Dual career path แบบคู่ขนำน เช่น สำยวิชำกำร
กบัสำยบริหำร ในสถำนศึกษำ 

รูปแบบ Career Path 
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รูปแบบ Career Path 

1 Traditional career path  

นิติกรปฏิบติักำร 

นิติกรช ำนำญกำร 

นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 

นิติกรเช่ียวชำญ 

ขอ้ดี 
• มีควำมชดัเจนในทำงกำ้วหนำ้สำยอำชีพ 
• สะสมควำมเช่ียวชำญในเชิงลึก 
• เหมำะส ำหรับมีสำยงำนไม่มำก 

ขอ้เสีย 
• ไม่เปิดโอกำสกำรเรียนรู้งำนดำ้นอ่ืน 
• ไม่ค่อยจูงใจเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้ควำมสำมำรถ 
   (ต ำแหน่งระดบัสูงมีนอ้ยแต่ผูมี้คุณสมบติัจ ำนวนมำก) 
• ระบบไม่พฒันำขีดควำมสำมำรถบุคคล 
  ใหเ้ป็นผูบ้ริหำร 
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รูปแบบ Career Path 

2 Network career path 

นกัตรวจสอบบญัชีปฏิบติักำร 

นกัตรวจสอบบญัชีช ำนำญกำร 

นกัตรวจสอบบญัชีช ำนำญกำรพิเศษ 

นกัวชิำกำรกำรเงินฯปฏิบติักำร นกัวชิำกำรคลงัปฏิบติักำร 

นกัตรวจสอบบญัชีช ำนำญกำร 
หวัหนำ้งำน.... 

นกัวชิำกำรกำรเงินฯช ำนำญกำร นกัวชิำกำรคลงัช ำนำญกำร 

ข้อด ี
• ส่งเสริมกำรเรียนรู้งำนดำ้นอ่ืน 
• ขำ้รำชกำรมีควำมรู้ ทกัษะ  
 สมรรถนะและประสบกำรณ์ 
 ท่ีหลำกหลำย 

ข้อเสีย 
• มีควำมยุง่ยำกในกำรจดักลุ่ม 
  งำนท่ีจะสบัเปล่ียนหมุนเวยีน 
  ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม 
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รูปแบบ Career Path 
3 Dual career path   

นิติกรปฏิบติักำร 

นิติกรช ำนำญกำร 

นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 

นิติกรเช่ียวชำญ 

ข้อด ี
• มีควำมชดัเจนทำงกำ้วหนำ้ในหน่วยงำน 
• มีทำงเลือกควำมกำ้วหนำ้ตำมควำมถนดั 

ขอ้เสีย 
• มีขอ้จ ำกดัเฉพำะบำงลกัษณะงำน 
ส่วนใหญ่จะเป็นงำนท่ีเป็นภำรกิจหลกั 

หวัหนำ้งำน... 

ผอ.ส่วน... 

ผอ.กอง/ส ำนกั... 

สำยเทคนิคเฉพำะ สำยบริหำร 
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ประโยชน์ 
 สร้าง/เพิม่แรงจูงใจในการท างานของข้าราชการ ให้เกดิการส่ังสมประสบการณ์ 
     และผลงาน  เป็นผู้มคุีณภาพและศักยภาพ พร้อมในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
     ในระดบัทีสู่งขึน้ 
 ส่วนราชการมีการวางแผน และหลกัเกณฑ์มาตรฐานการเลือ่น โอน ย้ายข้าราชการ  
     อย่างเป็นธรรม และรักษาสิทธิของข้าราชการ 
 จัดเตรียมและพฒันาผู้มศัีกยภาพ ให้พร้อมทดแทนต าแหน่งเป้าหมายอนัเป็น 
     ต าแหน่งทีม่คีวามส าคญัของส่วนราชการ รองรับการสูญเสียก าลงัคนตาม 
     โครงสร้างอายุข้าราชการ 

Career Path 
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โครงสร้างอายุ โครงสร้างต าแหน่ง ภารกจิของส่วนราชการ 

การจดักลุ่มต าแหน่ง 

ช้ันงาน (ช่ือต าแหน่งทางการบริหาร) 

หลกัเกณฑ์การเลือ่น โอน ย้าย? 

คุณสมบัต ิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

Job description 

ผลสัมฤทธ์ิหลกั KRAs? 

ตวัช้ีวดั KPIs? 

ประสบการณ์? 
เช่น ความรู้  ทักษะ สมรรถนะ 

Su
cce

ssio
n

 
p

lan 

เกณฑ์การคดัเลอืกบุคคล เคร่ืองมือประเมินบุคคล 
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ขั้นตอนกำรจดัท ำ Career path 
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ         
เป้าหมาย และ                  

กลยุทธ์ 

การศึกษาปัจจัยพืน้ฐาน  

วเิคราะห์งาน (Job analysis) 

ออกแบบเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ  
(Career path) 

หลกัเกณฑ์ส่ังสมประสบการณ์และ
ผลงาน (Job Profile) 



การศึกษาปัจจัยพืน้ฐาน  
โครงสร้างต าแหน่ง 

โครงสร้างอายขุ้าราชการ 

ภารกิจของสว่นราชการ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

หลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้ 

ธรรมเนียมปฏิบตัิในการแตง่ตัง้โยกย้าย 
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ขั้นตอนกำรจดัท ำ Career path 



แผนผงัโครงสร้ำงต ำแหน่ง 



ขั้นตอนกำรจดัท ำ Career path 
ออกแบบเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) 
 - การก าหนดต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) 

 - ก าหนดต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าสู่ต าแหน่งเป้าหมาย (Ladder 
Position) 

 - การเขยีนแผนภาพการด ารงต าแหน่งของเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Roadmap) 
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การเลอืกต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) 
 เป็นต าแหน่งงานทีอ่ยู่ในสายงานหลกัของส่วนราชการ 
 เป็นต าแหน่งทีส่ร้างผลสัมฤทธ์ิหลกัให้กบัส่วนราชการ 
 เป็น ต าแหน่งซ่ึงผู้ด ารงต าแหน่งงานจ าเป็นต้องส่ังสมประสบการณ์ 
    หลายหน้างานเป็นระยะเวลานาน 
 เป็น ต าแหน่งงานซ่ึงผู้ด ารงต าแหน่งงานนีห้าได้ยากจากแหล่ง  
    ภายนอกส่วนราชการน้ันๆ 

 
 



หลกัเกณฑ์ส่ังสมประสบการณ์และผลงาน  
(แต่ละต าแหน่งงาน) 
ผลงานและประสบการณ์  KRA / KPI 
แผนการพฒันารายบุคคล VS แผนพฒันาทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ 

การประเมนิศักยภาพบุคคลตามหลกัสมรรถนะ  

  พฒันา 
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ระบบการพฒันาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
การพฒันาทางก้าวหน้าในอาชีพ 

(Action and Implementation) 

Career Planning  
And Development 

การประเมินศักยภาพของบุคคล 
(Individual assessment and skills development need) 

การก าหนดต าแหน่งเป้าหมาย 
(Critical Position) 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal) 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง 
(Job Specification) 

องค์กร (Organization) 
วสัิยทัศน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) 
นโยบายและแผนงาน (Policy and Plan) 

การติดตามประเมินผล 
(Evaluation) 

วางแผนพฒันาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Succession Plan and 

Development Program) 

หลกัเกณฑส์ั่งสม
ประสบกำรณ์และ

ผลงำน 
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Competency  

Gap Assessment 

 
Individual Training 

& Development 

Plan 

Career Path Succession Plan 

Career 
Development 
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IDP 

ผ
ล
ล
พั
ธ
 ์

จุดเนน้ 

บุคคล องคก์ร 

ระยะยาว 

ระยะสั้น 
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กลไกการขับเคลือ่นตามเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ 
1.  ศูนย์กลางการพฒันาข้าราชการ 

• สร้างและด าเนินการเคร่ืองมือการประเมินตนเอง  

• วางแผนการท างานร่วมกบังานการเจ้าหน้าที่    

2.  คู่มือเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ 

• ประเมินตนเอง 

• ตรวจเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ 

• ท าแผนปฏิบัติงาน 

• ท าแผนพฒันารายบุคคล 

3.  หัวหน้างานและข้าราชการร่วมก าหนด 

• แผนพฒันารายบุคคล 

• ด าเนินการพฒันา 

• แจ้งผลการพฒันาต่องานการเจ้าหน้าที ่
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กลไกการขับเคลือ่นตามเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ 

4. หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ข้าราชการทดลองปฏิบัติงานจริง 

 (On The Job Training) ก่อนโดยเฉพาะการโอนย้ายกบักลุ่มงาน 

 (Cross Functional) 

5.  ปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ ให้เหมาะสม 

• สภาพการณ์ขององค์กร 

• ความต้องการของข้าราชการ 

6.   น าผลการพฒันามาใช้เป็นข้อมูลประกอบ 

• วเิคราะห์ความก้าวหน้า 

• วางแผนอตัราก าลงัคน 
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Competency Assessment 

ความจ าเป็นในการ
พฒันาบุคลากร 

การจดัการกบั
บุคลากร 

การบริหาร
ค่าตอบแทน 

การก าหนดเส้นทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ 

การฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากร 

การโอนย้ายพนักงาน 

การเลือ่นต าแหน่ง 

การสับเปลีย่นหมุน 
เวยีนงาน 

การสรรหาพนักงาน 

ระดบัความสามารถที่
คาดหวงัในต าแหน่งงาน 

ระดบัความสามารถของ
พนักงานในปัจจุบัน 

ช่องวำ่ง
ควำมสำมำรถ 
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Development Tools 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 

(Classroom Training) 

เคร่ืองมืออืน่ทีไ่ม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน 

(Non Classroom – Training) 

- หน่วยงำนบุคคลเป็นผูรั้บผดิชอบ 
- ควำมรู้อยูติ่ดตวัไม่นำนประมำณ  
  1 – 2 สัปดำห์ 
- กำรเรียนรู้ระยะสั้น (Short Term 
   Learning) 

- ผูบ้งัคบับญัชำและพนกังำนเป็น 
   ผูรั้บผดิชอบ 
- กำรเรียนรู้ระยะยำว (Long Term  
   Learning) ไดแ้ก่ 
• กำรสอนงำน 
• กำรฝึกอบรมในขณะท ำงำน 
• โปรแกรมพี่เล้ียง 
• กำรมอบหมำยโครงกำร 
• กำรหมุนเวยีนงำน 
• กำรใหค้  ำปรึกษำแนะน ำ 
• กำรท ำกิจกรรม 
• กำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
• กำรเป็นวทิยำกรภำยใน 
• กำรดูงำนนอกสถำนท่ี 
• กำรใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
• กำรฝึกงำนกบัผูเ้ช่ียวชำญ 
• กำรประชุม / สัมมนำ 
• กำรใหทุ้นกำรศึกษำ 21 



ข้อจ ากดัของเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ 

 มใิช่เงือ่นไขของการโอนย้าย 

 เป็นอุปสรรคต่อข้าราชการทีม่ผีลปฏิบัตงิานดี
มาก ๆ 
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ขั้นตอนการจัดท า Career Path 

การศึกษาโครงสร้างองค์กร / ต าแหน่ง 

การวเิคราะห์งาน (Job Analysis) 

การจัดกลุ่มงาน (Job 
Family) 

การจัดท า Career  
Model และ เกณฑ์ 

ขั้นตอนที ่4 

ขั้นตอนที ่3 

ขั้นตอนที ่2 

ขั้นตอนที ่1 
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ความรู้ 
ทั่วไป 

ความรู้ 
เฉพาะทาง 

 
ความรู้อ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

 
เคร่ืองมือ 
การพัฒนา 

 

กลไกการพัฒนา 



งบประมาณ 

แผนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กลไกการขับเคลื่อน 


