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1. วัตถุประสงค์การวางแผนสื บทอดตําแหน่ ง (Succession Planning)
1.1 เพื่อให้มีการกระบวนการวางแผนเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีระบบในการกําหนด ประเมิน และพัฒนาศักยภาพที่
จําเป็ นต่อการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายในอนาคตของผูบ้ ริ หาร
1.2 กระบวนการวางแผนอย่างต่อเนื่องและมีระบบที่จะสนับสนุนให้ศกั ยภาพของบุคคลเติบโตไปพร้อมกับการ
เติบโตขององค์กร
1.3 การวางแผนสื บทอดตําแหน่งในเชิงรุ กเป็ นทางหนึ่งที่ช่วยที่ช่วยลดปัญหาการขาดบุคลกรในตําแหน่งสําคัญๆ
2. กระบวนการในการจัดทําการวางแผนสื บทอดตําแหน่ งหลัก (Succession Planning Steps)
การวางแผนสื บทอดตําแหน่งในเชิงรุ กเป็ นทางหนึ่งที่ช่วยปัญหาการขาดบุคลากรในตําแหน่งสําคัญได้มากเพราะ
องค์กรจะทําการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็ นระยะ โดยมีการสรรหาพัฒนา และตระเตรี ยม
บุคลากรไว้ทดแทนอยูต่ ลอดเวลา โดยต้องรู ้ความต้องการ (Demand) และกําหนดบุคคลที่กา้ วไปสู่ตาํ แหน่งที่กาํ หนด
(Supply)
3. ขั้นตอนการวางแผนสื บทอดตําแหน่ ง มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดให้แผนงานนี้เป็ นวิธีการวางแผนสื บทอดตําแหน่งในองค์กร
ขั้นที่ 2 กําหนดตําแหน่งหลักที่ตอ้ งการผูส้ ื บทอด
ขั้นที่ 3 กําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับตําแหน่งหลัก
ขั้นที่ 4 ประเมินสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับตําแหน่งนั้นๆ ในอนาคตเพื่อเตรี ยมความพร้อมของบุคคลต่อเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ขั้นที่ 5 สร้างแผนพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ สําหรับบุคคลที่ได้รับคาดหมายว่าจะเป็ นผูส้ ื บทอดตําแหน่งงาน
ขั้นที่ 6 นําผูส้ ื บทอดเขาตําแหน่งและประเมินประสิ ทธิภาพและความสําเร็ จของแผนงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง
4. สรุปตําแหน่ ง
4.1 ข้ อสรุปตําแหน่ งหลัก
จากผลดารวิเคราะห์บทบาท อํานาจ หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร และตําแหน่งงานทั้งหมด ของบริ ษทั บริ ษทั
เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) มีขอ้ เสนอตําแหน่งหลักเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
งานหลักขององค์กร (Critical Jobs) ได้แก่ งานประเภทบริ หารซึ่งเป็ นผูข้ บั เคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรและ
งานอํานวยการในตําแหน่งงานหลักทั้งหมดของสํานักผูบ้ ริ หาร เนื่องจากหากขาดงานเหล่านี้แล้วอาจทีผลต่อการ
บรรลุบทบาทหน้าที่และภารกิจของบริ ษทั
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งานตําแหน่งสําคัญในโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั (Organizational Chart) ได้แก่ งานอํานวยการทั้งหมดที่
ทําหน้าที่สนับสนุนภารกิจหลักให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด งานเหล่านี้ตอ้ งมีความเข้าใจในข้องมูล
และลักษณะของบริ ษทั ทั้งเชิงกายภาพ วัฒนธรรม และบุคลากร เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ด
4.2 ข้ อเสนอสรุปตําแหน่ งหลัก
จากข้อเสนอดังกล่าว สามารถกําหนดตําแหน่งงานหลักของบริ ษทั ได้ดงั นี้
ตําแหน่ งที่ต้องกาหาผู้สืบทอด
งานหลักขององค์กร (Critical Jobs)
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตําแหน่ งสําคัญในโครงสร้ างองค์กร(Organizational Chart)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีละการเงิน

ประเภท

สังกัด

บริ หาร

ฝ่ ายบริ หาร

บริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย

ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

5. หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่ งหลัก
ผูส้ ื บทอดที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
2. มีประสบการณ์ในการเป็ นหัวหน้ากลุ่ม/แผนก/ฝ่ าย มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
2.1 ด้านบริ หาร
2.2 ด้านทัศนะคติ
2.3 ด้านความรู ้เฉพาะงาน
3. มีประวัติการทํางาน ความประพฤติ ความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามที่บริ ษทั กําหนดไว้
4. มีผลงานอันเป็ นที่ประจักษ์ที่ผา่ นมา 2 ใน 5 ปี ที่ผา่ นมา
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6. ข้ อสรุปผู้สืบทอดของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
-

สรุ ปตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายที่มีคุณสมบัติข้นั ตํ่าที่กาํ หนดไว้ท้งั หมดเป็ นผูส้ ื บทอดตําแหน่ง เพื่อจะได้เปิ ดโอกาส
ให้พนักงานทุกท่านได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถตามความถนัดของตน
ให้มีกระบวนการในการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศาและการสัมภาษณ์โดยกรรมการเพื่อประเมินผลงาน
ศักยภาพและความพร้อมตามแบบฟอร์มที่กาํ หนดให้
สําหรับผลการประเมินสมรรถนะจะนําไปสู่การพัฒนารายบุคคล และการพัฒนารายบุคคล และการจัดการลําดับผู ้
สื บทอดโดยคณะกรรมการต่อไป

7. หลักการประเมินสมรรถนะ (Competencies)
7.1 สมรรถนะหลัก
-

การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ทัศนคติ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
การยึดมัน่ ในความถูกต้อง
การทํางานเป็ นทีม

ระดับ A
ระดับ A
ระดับ A
ระดับ A
ระดับ A

7.2 สมรรถนะประจําตําแหน่ งงาน
-

สมรรถนะที่ 1 ....................
สมรรถนะที่ 2 ....................
สมรรถนะที่ 3 ....................

ระดับ A
ระดับ A
ระดับ A

7.3สมรรถนะประจําผู้บริหาร
-

วิสัยทัศน์
การวางกลยุทธ์
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
การควบคุมตัวเอง
การสอนงาน

ระดับ A
ระดับ A
ระดับ A
ระดับ A
ระดับ A
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ผลการประเมินสมรรถนะ (Competencies)
ผลของการประเมินสมรรถนะ 3 ด้าน จะส่งผงให้ผสู ้ มัครสามารถเข้าสู่ระบบผูส้ ื บทอดและนําไปสู่การพัฒนาต่อไปนี้
ดังนี้
แบบฟอร์ มการประเมิน
7.1 สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ A
- ทัศนคติ
ระดับ A
-การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ระดับ A
-การยึดมัน่ ในความถูกต้อง ระดับ A
-การทํางานเป็ นทีม
ระดับ A

7.2 สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน
-สมรรถนะที่ 1
ระดับ A
-สมรรถนะที่ 2
ระดับ A
-สมรรถนะที่ 3
ระดับ A

7.3 สมรรถนะประจําผูบ้ ริ หาร
-วิสัยทัศน์
ระดับ A
-การวางกลยุทธ์
ระดับ A
-ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ระดับ A
-การควบคุมตัวเอง
ระดับ A
-การสอนงาน
ระดับ A

ประเมินแบบ 360 องศา และการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ

ต้องเป็ นผูท้ ี่มีสมรรถนะ
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีสมรรถนะ
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีสมรรถนะ
3 ใน 5 ตัว
1 ใน 3 ตัว
3 ใน 5 ตัว
ผู้สมัครจะต้ องมีสมรรถนะครบตามที่กําหนดไว้จึงจะได้ เข้ าสู่ คลังข้อมูลระบบผู้สืบทอด
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8. กติกาที่สําคัญในการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่ งงานหลักที่เหมาะสมที่สุด
การบริ หารจัดการวางแผนสื บทอดตําแหน่งหลักเป็ นหลักเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ ทั้งนี้จาํ เป็ นต้องมีการกําหนดกติกา
ในการคัดเลือกทายาทของตําแหน่งงาน (Candidate) ให้ชดั เจน โดยการคัดเลือกที่ดีควรแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 3 : การมองเห็นคนดี
และคนที่เก่ง “เหมาะสม”
ระดับที่ 2 : การกรองเพื่อ
คัดเลือกคนดีที่เป็ น “คนเก่ง”

ตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย
- ผูบ้ ริ หารระดับสู งของสํานักงาน
- หัวหน้ากลุ่มสายงานทั้งหมด

ระดับที่ 1 : การกรองเพื่อ
คัดเลือก “คนดี”
9. แผนการพัฒนาผู้สืบทอด
ผูส้ ื บทอดจะได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปกติของบริ ษทั และจะมีการจัดทําแผนพัฒนาผูส้ ื บทอด
ในสมรรถนะที่ผสู ้ ื บทอดยังขาดอยู่
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ของบริ ษทั
จัดทําแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล
โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบว่า
สมรรถนะของบุคคลนั้นอยูใ่ น
ระดับใด และเรื่ องใดที่ยงั ขาดอยู่

ผูผ้ า่ นการประเมิน
ในคลังข้อมูล
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10. หลักการในการจัดทําแผนพัฒนา
ผูส้ ื บทอดจะวางแผนร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายและส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแผนทีวางไว้ ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบังชาของผูส้ ื บทอดในการกําหนดแผนการพัฒนาเป็ นรายบุคคล รวมทั้งวิธีการพัฒนาตลอดจน
กระบวนการวิธีการในการติดตามผลหลังการพัฒนา
2. กําหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูก้ าํ หนดหัวข้อและการดําเนินการพัฒนาตามแผนที่กาํ หนดไว้
3. แผนพัฒนาควรจัดทําเป็ นการล่วงหน้าไม่เกิน 2 ปี

11. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
11.1 ตัวอย่าง ทางเลือกพัฒนาสมรรถนะหลัก 1 ใน 5 ตัว คือ “การทํางานเป็ นทีม”
กิจกรรมการเพื่อการพัฒนา (สําหรับระดับที่ 5 )
ก. การมอบหมายงานละการหมุนเวียนงาน
- มอบหมายให้จดั กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กบั เพื่อนพนักงานผูอ้ ื่น หรื อหน่วยงานต่างๆ
- มอบหมายให้คดิ แผนงานที่จะสามารถให้ความสนับสนุนหรื อความช่วยเหลือผูร้ ับบริ การ คู่คา้ หรื อองค์กร
พันธมิตรต่างๆ เพื่อให้งานที่ต้งั เป้าหมายร่ วมกันประสบความสําเร็ จ
- มอบหมายให้หาจุดแข็งของผูร้ ับบริ การ คู่คา้ หรื อองค์กรพันธมิตรต่างๆ แล้วหาแนวทางที่จะผลักดันหรื อ
สร้างสรรค์ให้เกิดผลประโยชน์แก่องค์กร
- ลองปฏิบตั ิงานโดยกําหนดเป็ นโครงการใหม่ๆ ที่ทา้ ทาย หรื องานที่กาํ ลังประสบปัญหาซึ่งต้องอาศัยความร่ วมมือ
ของทีมงาน เป็ นต้น
ข. การคิดและพฤติกรรม
- ร่ วมกันบนกลักข้อเท็จจริ งและเหตุผล โดยพึงระลึกอยูเ่ สมอว่าแต่ละคนต่างมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน อันอภิปราย
นํามาสู่ค่านิยมและความเชื่อที่ตกต่างด้วย
- ส่งเสริ มความกล้า ความรู ้สึกเข้มแข็ง (Empowerment) เพื่อให้รู้สึกว่าตนเองมีบทบาทสําคัญต่อผลที่เกิดขึ้นของ
งานและโครงการนั้นๆ และสามารถสื่ อหรื อแสดงออกให้เพื่อนร่ วมงานทราบได้
- แสดงนํ้าใจและกําลังใจเพื่อร่ วมงานหรื อผูอ้ ื่นอย่างจริ งใจที่สุด
- พยายามรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยการให้ความช่วยเหลือหรื อให้
คําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ดว้ ยความจริ งใจในโอกาสต่างที่เหมาะสม
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ค. การโค้ช (Coaching)
- เน้นให้เห็นถึงการสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ของทั้งผูเ้ ป็ นโค้ช และ ผูถ้ ูกโค้ช
ง. การฝึ กอบรม
ควรฝึ กอบรมด้าน Strategic Management

-

ตัวอย่างหลักสู ตรการฝึ กอบรม : Strategic Management
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีกรอบความคิดเรื่ องการบริ หารงานองค์กรพันธมิตรต่างๆ

กรองเนื้อหาของหลักสู ตร
เนื้อหาหลักประกอบด้วย การบรรยายให้เห็นถึง
- คําจํากัดความของการบิหารองค์กร
- เทคนิค 80/20 ในการบริ หารองค์กรพันธมิตร
- การประสานพลัง (Synergy) เพื่อให้เกิดการสร้างประโยชน์สูงสุ ด
- การให้อาํ นาจ (Empowerment) ทั้งกระบวนการเชิงจิตวิทยา และกระบวนการทางสังคม
- การใช้ประโยชน์จากการทํางานร่ วมกัน (Leverage)
- การทํา Role Play ในสถานการณ์ปกติ
แนวทางการประเมินผล
- ผูอ้ บรมจะถูกประเมินเมื่อเริ่ มการฝึ กอบรมและสิ้นสุ ดการฝึ กอบรมว่ามีระดับการพัฒนาความเข้าใจหรื อไม่
เพียงใด นอกจากนั้นให้ผบู ้ งั คับบังชาประเมินว่าได้มารนําไปใช้หรื อไม่
11.2 ตัวอย่าง ทางเลือกพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 1 ใน 6 ตัว คือ “การพัฒนาสภาวะผู้นํา”
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา (สําหรับระดับที่ 4)
ก. การมอบหมายงานและการหมุนเวียนงาน
- หมุนเวียนงานให้เป็ นผูน้ าํ ในโครงการหรื อพันธกิจที่สาํ คัญขององค์กร
- มอบหมายงานให้เริ่ มหน่วยงานหรื อเริ่ มโครงการใหม่ๆ ที่ตอ้ งใช้ทกั ษะความเป็ นผูน้ าํ สู งให้ประสบความสําเร็ จ
เป้าหมายงานที่ตอ้ งสร้างสัมพันธ์กบั หน่วยงานอืน่ ๆ ทั้งในและนอกองค์กร
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ข. การคิดและพฤติกรรม
- ร่ วมกันบนหลักข้อเท็จจริ งและเหตุผล โดยพึงระลึกอยูเ่ สมอว่าแต่ละคนต่างก็มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน อับอภิปราย
นํามาสู่ค่านิยมละความเชื่อที่ตกต่างกันด้วย
- ส่งเสริ มความกล้า ความรู ้สึกเข้มแข็ง (Empowerment) เพื่อให้รู้สึกว่าตนเองมีบทบาทสําคัญต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ของงานและโครงการนั้นๆ และสามารถสื่ อหรื อแสดงออกให้เพื่อนร่ วมงานทราบได้
- แสดงนํ้าใจและกําลังใจเพื่อร่ วมงานหรื อผูอ้ ื่นอย่างจริ งใจทีสุดพยายามรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน โดยการให้ความช่วยเหลือหรื อให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์ดว้ ยความจริ งใจในโอกาส
ต่างๆ ที่เหมาะสม
ค. การโค้ช (Coaching)
- ดูแล แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษา และเล่าประสบการณ์ในการเป็ นผูน้ าํ ที่ดี เช่น การสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดี
ลักษณะของผูน้ าํ ที่ดีในแต่ละสถานการณ์ (Leadership Style) การให้รางวัลและการสนับสนุนกับผูใ้ ต้บงั คับบังชา
ที่มีประสิทธิภาพ
ง. การฝึ กอบรม
- การตัดสิ นใจอย่างถูกต้อง

ชื่ อหลักสู ตรการฝึ กอบรม : การตัดสินใจอย่างถูกต้ อง
วัตถุประสงค์
-

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีกรอบความคิด เรื่ องการใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจ
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีเครื่ องมือใช้ในการตัดสิ นใจ

กรอบเนื้อหาของหลักสู ตร
เนื้อหาของหลักสู ตร
-

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และการใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจ
ข้อผิดพลาดที่ทาํ ให้เกิด Bias เวลาตัดสิ นใจ เช่น The Estimating and Forecasting Traps, The Framing Trap, The
confirming-Evidence Trap หรื อ The Status-Quo Trap เป็ นต้น
เครื่ องมือที่ช่วยในการตัดสิ นใจให้มีประสิทธิภาพสู งสุ ด
มีกิจกรรมเรื่ อง Decision Making Simulation เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการ การตัดสิ นใจจากแนวคิดที่บรรยาย
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แนวทางการประเมิน
-

มีการประเมินความเข้าใจของผูเ้ ข้าอบรมก่อนละหลังการฝึ กอบรมขณะเดียวกันในการปฏิบตั ิงานจริ งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาประเมินว่ามีการนําบทเรี ยนไปใช้หรื อไม่อย่างไร

11.3 รูปแบบการพัฒนาเพิม่ เติม ควรพัฒนาผู้สืบทอดเช่ นเดียวกับพนักงานทั่วไปแต่ อาจเพิม่ เติมดังนี้
(1) เพิ่มการหมุนเวียนงานเพื่อสั่งสมประสบการณ์ให้มากขึ้น (EAF : Experience Accumlation Framework) โดยอาจอยูใ่ น
รู ปแบบของการโอนย้ายหรื อการเข้าไปทําโครงการระยะสั้นกับหน่วยงานเป้าหมายที่ตอ้ งการสั่งสมความรู ้ ก็ได้เพื่อให้เกิด
ความยืดหยุน่ ในการดําเนินการ
(2) อบรมตามแผนที่ตกลงกันไว้
(3) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
ระบบพี่เลี้ยงคือการกําหนดการให้ผทู ้ ี่มีความสามารถหรื อเป็ นที่ยอมรับหรื อผูบ้ ริ หารในหน่วยงานให้คาํ ปรึ กษาและ
แนะนําช่วยเหลือผูส้ ื บทอดอย่างสมํ่าเสมอทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
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12. แผนการดําเนินการ
ปี 2565
ผลที่ได้รับ

วางแผนพัฒนารายบุคคลและ
ดําเนินการพัฒนาอย่างน้อย 2
3
กิจกรรมให้กบั พนักงานที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้ากับระบบ
หมุนเวียนงานตามกรอบการสั่ง
4 สมประสบการณ์ที่กาํ หนด
(EAF)
หารคัดสรรเข้าสู่ตาํ แหน่งและ
5 ประเมินผลต่อเนื่องของผูส้ ืบ
ทอด
6 ปรับแต่งแผนผูส้ ื บทอด

ตุลาคม

มีบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่
คลังข้อมูลพนักงานผูม้ ีศกั ยภาพ

กันยายน

คัดเลือกบุคลากรที่ได้รับการับ
พัฒนาแผนสื บทอดตําแหน่ง

สิ งหาคม

2

กรกฎาคม

บุคากรในบริ ษทั รับทราบแผนงาน

มิถุนายน

ประกาศแผนให้รับทราบภายใน
บริ ษทั

พฤษภาคม

1

เมษายน

ขั้นตอนการทํางาน

มีนาคม

ที่

พนักงานในระบบพัฒนาฯ ได้ผา่ นกิจกรรม
ฝึ กอบรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม
ผูส้ ื บทอดในระบบได้รับการหมุนเวียนตาม
แผนที่ว่างไว้
ผูส้ ื บทอดเข้าสู่ตาํ แหน่งหลักตามที่กาํ หนด
ไว้
มีการปรับปรุ งแผนงานตามข้อเสนอเพื่อให้
ระบบมีประสิ ทธิผลมายิง่ ขึ้น
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13. สรุปการดําเนินการเพื่อพัฒนาและสรรหาผู้สืบทอด
เพื่อให้การวางแผนผูส้ ื บทอดตําแหน่งหลักเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
13.1 การฝึ กอบรม
ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดําเนินการฝึ กอบรมตามแผนที่กาํ หนดไว้ในปี นั้นๆ โดยฝึ กอบรมให้กบั ผูส้ ืบทอดตามผลจาก
การประเมินความสามารถว่าเป็ นความสามารถ/สมรรถนะที่ตอ้ งปรับปรุ ง หรื อพยายามให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
13.2 เกณฑ์ ในการเข้ ารับการฝึ กอบรม
13.2.1 ผูฝ้ ึ กอบรมต้องเป็ นผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ ืบทอดตําแหน่งหลักของบริ ษทั
13.2.2 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ส่งหนังสื อไปแจ้งล่วงหน้าให้กบั ทุกท่านที่ตอ้ งเข้าฝึ กอบรม
13.2.3 ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมไม่สามารถเข้าอบรมได้ ควรส่งบันทึกความจําเป็ นพร้อมทั้งเหตุผลและนําเสนอกับมายัง
ฝ่ ายทรัพยากรบุคล

13.3 การวัดผลการฝึ กอบรม
13.3.1 ความสมํ่าเสมอในการเข้าฝึ กอบรม และระยะเวลาในการเข้าฝึ กอบรม 90% โดยเช้ารับการฝึ กอบรมต้องลงชื่อ
ทุก ครั้งที่เข้าฝึ กอบรมตามเวลาที่กาํ หนด
13.3.2 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องแสดงออกให้เห็นถึงความร่ วมมือ ความตั้งใจในการเข้าฝึ กอบรมแต่ละหลักสู ตร และ
การเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดการฝึ กอบรม
13.3.3 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องแสดงออกให้เห็นถึงการมีส่วนร่ วมในการให้และแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็น
ที่ประโยชน์ในระหว่างผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมด้วยกัน
13.3.4 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องผ่านดารทดสอบศักยภาพและความสามารถตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละหลักสู ตร
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14. ข้ อสรุปสําหรับระบบบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการวางแผนสื บทอดตําแหน่ ง (Succession Planning)
เพื่อให้กระบวนการวางแผนสื บทอดตําแหน่งเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ควรมีกระบวนการบริ หารทรัพยากร
บุคคลมารองรับ ดังต่อไปนี้
-

-

การบริ หารผลงาน (Performance Management) : การประเมินผลสมรรถนะของผูส้ ื บทอดควรทําอย่างสมํ่าเสมอ
แต่แยกจากการประเมินผลงานประจําปี เพื่อขึ้นเงินเดือน
การฝึ กอบรม (Training and Development) : เป็ นไปตามแผนการพัฒนาศักยภาพที่กาํ หนดไว้
การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) : หากตําแหน่งหลักเกิดว่าลงที่ฝ่ายไหน ควรมีการสรรหา
หรื อคัดเลือกจากกลุ่มของผูส้ ื บทอดก่อน เพื่อให้ระบบการวางแผนสื บทอดนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการวัด
สมรรถนะและประเมินที่ผา่ นมา และคัดเลือกผูส้ ื บทอดที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่สุดก่อน อย่างไรก็ตามสําหรับ
ตําแหน่งงานหลักที่ไม่สามารถหาบุคลากรมาใส่ได้อย่างทันท่วงที องค์กรอาจจําเป็ นต้องเตรี ยมการรับบุคลากร
ใหม่เข้ามาในองค์กร เพื่อให้สามารถสนับสนุนพันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิ ทธิภาพสู ง อย่างไรก็ตาม องค์กรควรเลือกใช้วิธีน้ ีเมื่อมีเหตุจาํ เป็ นจริ งๆ ที่ไม่สามารถสรรหา จัดเตรี ยมหรื อ
พัฒนาความพร้อมของบุคลากรในองค์กร
การสร้ างระบบพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring) : หากจําเป็ นทางกลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล อาจสร้างระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring) เพื่อให้มีกระบวนการรองรับให้สืบทอดได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ประสบการณ์จากพี่เลี้ยง (ส่วนใหญ่จะเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง) ซึ่งอาจจะเป็ นบริ บทในการวางตน กระบวนการในการบริ หารจัดการ การตัดสิ นใจตลอดจน
ชี้นาํ แนวทางหรื อมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิม ทั้งนี้เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้ผสู ้ ื บทอดก้าวไปสู่ตาํ แหน่งหลัก
ขององค์กรอย่างมัน่ ใจและสามารถทําประโยชน์สูงสุ ดให้กบั องค์กร

