ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการต่อยอดจากแผนปรับโครงสร้างองค์กร (ระยะที่ 2)
การพัฒนาระบบบริหารสายอาชีพและแผนทดแทนตําแหน่งงานของเจ้าหน้าทีส่ ถาบัน
*********************************************************************************
1. เหตุผลและความจําเป็น
ตามที่สถาบันได้ดําเนินงานตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมานั้น ได้มีการบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในตําแหน่ง
งานต่างๆของแต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจําทั้งสิ้นจํานวน 78 อัตรา ณ สิ้นปี
2558 ใน 2 สายงาน คือ สายงานวิชาการ (กลุ่มนักวิชาการ) และสายงานบริหารทั่วไป (กลุ่มเจ้าหน้าที่) ทั้งนี้ นับ
แต่เริ่มดําเนินงาน การสั่งสมทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทํางานของเจ้าหน้าที่ทั้งสอง
สายงานเพิ่มขึ้นตามอายุงานที่มากขึ้นเป็นลําดับ สอดคล้องกับความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการเติบโตก้าวหน้า
ในตําแหน่งงานของตน จึงมีความต้องการให้สถาบันดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
และเพื่อเป็ นการสร้างขวัญกํ าลังใจ ในการรักษาบุคลากรให้อยู่กับปฏิ บัติงานกับสถาบั น ในปี 2553
สถาบันจึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับนักวิชาการอัญมณี นักวิชาการโลหะมีค่า และ
นั ก วิ ช าการฝึ ก อบรม ซึ่ ง เป็ น 3 สายงานหลั ก (Core Function) ในการดํ า เนิ น งานของสถาบั น โดยได้ มี ก าร
ดําเนินการเลื่อนระดับนักวิชาการที่มีอายุงานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จากทั้ง 3 สายงาน ในปี 2556 อย่างไรก็
ตาม จากประกาศหลักเกณฑ์ข้างต้น กําหนดให้ดําเนินการเฉพาะนักวิชาการใน 3 สายงานเท่านั้น ทําให้นักวิชาการ
ในสังกัด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและโลหะมีค่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มสายงานหลัก (เริ่มมีอัตรากําลังในปี 2557)
รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสายงานงานบริหารทั่วไป ไม่สามารถดําเนินการเลื่อนระดับตามประกาศข้างต้นได้ จึงส่งผล
กระทบต่อขวัญและกําลังใจ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในทุกสายงานสามารถดําเนินการเลื่อนระดับหรือตําแหน่งงานซึ่งเป็นการ
แสดงถึงการเติบโตในตําแหน่งงาน รวมถึงส่งเสริมให้สถาบันมีระบบในการเตรียมพร้อมสําหรับบุคลากรเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญ เช่น ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนงาน นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่อาวุโส
เป็นต้น สถาบันจึงมีความจําเป็นต้องสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับ และทําให้มั่นใจได้ว่าสถาบันจะได้คนดีและคนเก่งมีคุณธรรมมาบริหารสถาบันในอนาคต จึงได้จัดทํา
โครงการกํ า หนดเส้ น ทางก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ (Career Path) และการวางแผนสื บ ทอดตํ า แหน่ ง
(Succession Planning) ของเจ้าหน้าที่สถาบัน เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้บริหาร ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้บรรลุเป้าหมาย ช่วยรักษาบุคลากรที่ดีมีฝีมือไว้กับองค์กร จูงใจพนักงานให้ทุ่มเททํางานสร้างผลงาน และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
โดยระบบดังกล่าวจะเป็นรากฐานที่มั่นคงรองรับการดําเนินงานขององค์การทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
และสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ให้สถาบันมีระบบการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้เติบโตก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบงานบุคคลอื่นๆ เช่น การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมของกําลังคนในตําแหน่งงานที่ว่าง การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถเพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง
หรือ การโอนย้ายงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล ทําให้เกิดการบูรณาการระบบบริหารงานบุคคล
ต่างๆของสถาบันให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทําระบบบริหารสายอาชีพและแผนทดแทนตําแหน่งงานของสถาบันฯ ให้สถาบันฯมีระบบบริหารสาย
อาชีพที่มีหลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้สถาบันฯ มีเกณฑ์ กระบวนการ และระบบการประเมินในการคัดสรรเจ้าหน้าที่ในการเลื่อนระดับงาน
ในแต่ละประเภทตําแหน่งงาน ทั้งสายงานวิชาการและสายงานทั่วไป
2.3 เพื่อให้สถาบันฯ มีแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของแต่ละ
ประเภทงานอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับสมรรถนะประจําตําแหน่งงานและทางการบริหารของแต่ละตําแหน่งงาน
3. ขอบเขตของการดําเนินงาน
3.1 จัดทํารายงานผลการศึกษาการทบทวนระบบต่อคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
3.1.1 ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนา ระบบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการจัดทําระดับงานและ
โครงสร้างเงินเดือน จากข้อมูลผลการประเมินค่างาน และระดับงานที่สถาบันฯมีอยู่ หลักเกณฑ์การจัด
พนักงานเข้าระดับงาน อัตราค่าจ้างพนักงาน เปรียบเทียบกับตลาด โครงสร้างเงินเดือน อัตราแรกจ้าง
พนักงานใหม่ และหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
3.1.2 ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารผลงาน เพื่อแยกความแตกต่างของผลงาน
ของบุคลากรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาระบบบริหารสายอาชีพอย่างมี
ประสิทธิผล
3.1.3 ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงเครื่องมือและแนวปฏิบัติในการบริหารสมรรถนะบุคลากร โดยเน้น
สมรรถนะหลั ก สมรรถนะทางการบริหาร ให้ คําแนะนํ าในการประเมิ นสมรรถนะ และการนํา ระบบ
สมรรถนะบุคลากรไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถประเมินศักยภาพบุคลากรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อัน
จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาระบบบริหารสายอาชีพและแผนทดแทนตําแหน่ง
3.2 จัดทําระบบการบริหารสายอาชีพและแผนทดแทนตําแหน่ง (Career Management and Succession
Plan) รวมถึงเครื่องมือและกระบวนการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
3.2.1 จัดทําตัวแบบบริหารสายอาชีพ (Career Model) เพื่อจําแนกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา กลุ่ม
วิชาชีพ (Career Cluster) และกําหนดแนวทางการพัฒนาแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
3.2.2 จัดทําผังเส้นทางสายอาชีพ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Career Path and
Development Roadmap) จากผลการประเมินค่างานและจัดระดับงาน และจัดทําหลักเกณฑ์การเลื่อน
ตําแหน่ง/ระดับงาน (Promotion / Job Level Change Criteria)
3.2.3 จัดทําตัวแบบการบริหารกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) หลักเกณฑ์การ
จัดกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Pool) เครื่องมือและแนวทางการประเมินและคัดเลือกพนักงาน
(Talent Assessment) และแนวปฏิบัติในการบริหาร รวมถึงบูรณาการกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
อื่นๆ ได้แก่ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Talent Sourcing & Acquisition)
3.2.4 จัดทําตัวแบบแผนทดแทนตําแหน่ง (Succession Plan) หลักเกณฑ์การกําหนดตําแหน่งงานหลัก
แนวทางการจัดทําแผนทดแทนตําแหน่ง แนวทางการประเมินศักยภาพและคัดเลือกผู้ทดแทนตําแหน่ง
การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า การบริหารและติดตามผล ฯลฯ
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3.2.5 จั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ วางแผนพัฒ นาบุ ค ลากรและสายอาชี พ (Individual Development Plan &
Career Development Plan) แนวทางการวางแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว และเครื่องมือ
ต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร
3.2.6 จั ด ทํ า กระบวนการบริ ห ารสายอาชีพ (Career Management Process) หลักการ แนวปฏิบัติ
สําหรับแต่ละกลุ่ม ขั้นตอนดําเนินการ และกําหนดเวลา (Calendar) ในการบริหารสายอาชีพประจําปี
3.2.7 นําเสนอแผนการดําเนินงาน (Implementation Plan) จัดทําแผนการดําเนินงาน แผนการสื่อ
ความบุคลากรแต่ละระดับ และแนวทางการผลักดันให้ระบบฯดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
3.3 สร้างความเข้าใจและผลักดันการดําเนินงานระบบบริหารสายอาชีพและแผนทดแทนตําแหน่ง (Change
Management & Implementation)
3.3.1 จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ และสร้ า งความเข้ า ใจในแนวคิ ด หลั ก การ
กระบวนการ และแนวทางการใช้งานระบบแก่ผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกันประเมินและ
คัดเลือกกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง และจัดทําแผนทดแทนตําแหน่งงานหลักในองค์การ รวมถึงให้
คําแนะนําช่วยเหลือในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร (Individual Career Development Plan)
3.3.2 จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ หั ว หน้ า งาน เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในแนวคิ ด หลั ก การ
กระบวนการ และแนวทางการใช้งานระบบแก่หัวหน้างาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ช่วยถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่หัวหน้างานในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
3.3.3 นําเสนอผลการศึกษาและการจัดทําระบบฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการดําเนินงานตามแผนงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาและข้อปฏิบัติของผู้เสนอราคา
4.1 มีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้คําปรึกษารัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ และเอกชน
4.2 คณะทํางานของที่ปรึกษาต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้
4.2.1 ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
4.2.2 ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ตรงในการเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทําระบบการบริหารสายอาชีพและ
แผนทดแทนตําแหน่ง
4.3 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ
5. วงเงินในการจัดหา
1,000,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เบิกจ่ายจากโครงการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สถาบัน (R113/57)
6. สถานที่ดําเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ สีลม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณ 120 วันนับแต่วันลงนามสัญญา
8. วิธีจ้างและเหตุผล
เนื่องจากเป็นการจ้างเพื่อทํางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทําอยู่แล้ว จึงจัดจ้างโดยวิธีตกลง ตามระเบียบสถาบันว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างที่ปรึกษาและการจ้างให้ทํางานอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน พ.ศ. 2549 ข้อ 9 และ
ข้อ 10 (2)
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