แนวทางการคัดเลือกและพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
...................................
๑. ความเป็นมา
ตามทีส่ ถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ได้จดั ทำแนวทางการคัดเลือกและพัฒนากลุม่ ผูส้ บื ทอดตำแหน่ง
(Successor Pool) และมีนโยบายให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ สายงานบริหารทุกระดับ
เพื่อให้สถาบันมีความพร้อมด้านกำลังคนที่มีคุณสมบัติ และ สมรรถนะ จากการวิเคราะห์อัตรากำลังใน ๑๐
ปีข้างหน้า พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง หัว หน้าหน่ว ยงานสนับสนุนทั่ว ไปจะ
เกษียณในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สถาบันฯ จึงเห็นควรให้ด ำเนินการค้นหาและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นผู้
สืบทอดตำแหน่งดังกล่าว โดยมุ่งหวังว่าผู้สืบทอดในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทั่วไปจะมีความรู้
ทักษะ และสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป
๒.๒ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป
๒.๓ เพื่อดำเนินการและติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
สนับสนุนทั่วไป
๓. คุณสมบัติผู้สมัคร
๓.๑ เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสายงานปฏิบัติการทัว่ ไปอาวุโส/ปฏิบัติการวิชาชีพ
อาวุโส
๓.๒ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม (A)
ขึ้นไป
๔. ระยะเวลาดำเนินงาน
กันยายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๕
๕. ขั้นตอนการดำเนินงาน
๕.๑ จัดทำแนวทางการคัดเลือกและพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป
๕.๒ จัดทำรายละเอียดองค์ประกอบและเกณฑ์ในการคัดเลือก
๕.๓ ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัคร
(๑) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความประสงค์เสนอตนเองเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งส่งใบสมัครที่หน่วย
ทรัพยากรมนุษย์
(๒) ผู้ครองตำแหน่งที่จะสืบทอดเสนอรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง
๕.๔ หน่วยทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบคุณสมบัติ
๕.๕ คณะทำงานฯ ประเมินความรู้ ความสามารถ และ สมรถนะ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และคัด
เลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง
๕.๖ ประกาศรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง

-2๕.๗ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งจะได้รับการสอนงาน ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในงาน และได้รับการฝึกฝน พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในงาน รูปแบบการพัฒนา ประกอบด้วย
การอบรม การสอนงาน การมอบหมายงาน การฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยสถาบันฯ จะแบ่งวิธี
การพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
(๑) จัดทำ Training Road Map และ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และดำเนินการตามแผน
(๒) มอบหมายงานในตำแหน่งที่จะสืบทอดให้ทดลองปฏิบัติงาน โดยมีผู้ครองตำแหน่งเป็นพี่
เลี้ยงสอน ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ เทคนิคในการปฏิบัติงานต่างๆ
๕.๘ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผน
๕.๙ ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๖. องค์ประกอบและเกณฑ์ในการคัดเลือก
๖.๑ องค์ประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย
(๑) ความรู้ ความสามารถ ๕๐ คะแนน
- พัสดุ/การเงิน
- การจัดการ/บริหารจัดการทั่วไป
- งานสารบรรณ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
- การพัฒนาคุณภาพ (PDCA, TQM, QCC, CQI, เครื่องมือคุณภาพ)
(๒) สมรรถนะ ๓๐ คะแนน
- สมรรถนะตามที่สถาบันกำหนดในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป
- สมรรถนะเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการฯกำหนด
- การบริหารความขัดแย้ง
- การแก้ไขปัญหา
- การเจรจาต่อรอง
(๓) ทัศนคติ (ร้อยละ ๒๐)
- Positive Thinking
- Service Mind
๖.๒ เกณฑ์การคัดเลือก คะแนน >๘๐ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
/๗. งบประมาณ...
๗. งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๘. ผังกำกับการดำเนินงาน
กิจกรรม
๑. จัดทำแนวทางการคัดเลือก
และพัฒนา
๒. จัดทำรายละเอียด
องค์ประกอบและ
เกณฑ์ในการคัดเลือก
๓. ประกาศรับสมัคร

๒๕๖๒
กย.

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ
.

มีค.

๒๕๖๓
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้า HR
หัวหน้า HR
กุญชลี
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๒๕๖๒
กย.

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ
.

มีค.

๒๕๖๓
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

๒๕๖๔

๔. ตรวจสอบคุณสมบัติ
๕. ประเมินและคัดเลือก
Successors
๖. จัดทำแผนพัฒนา
๗. ดำเนินการตามแผน
๘. กำกับ ติดตามการ
ดำเนินการตามแผน
๙. ประเมินผลและ
สรุปผลผลการ
ดำเนินงาน

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ
กุญชลี
หัวหน้า HR
กุญชลี
กุญชลี
กถญชลี
กุญชลี

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สถาบันมีผู้ปฏิบัติที่มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป
๑๑. การประเมินผล
๑๑.๑ ประเมินจากผลผลิต คือ ผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับการสอนงานและพัฒนาตาม Training Road
Map และ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
๑๑.๒ ตัวชี้วดั :
(๑) ผู้สืบทอดตำแหน่งสามารถดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๘๐
(๒) ผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างน้อย ๑ คน มีความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่ง
..............................................................

