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   วิเคราะห์ข้อมูลก าลังคนกรมอนามัยเพ่ือเตรียมวางระบบการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน  . 
 

ระดับต าแหน่ง จ านวนต าแหน่ง จ านวนบุคลากร 
บริหารระดับสูง 1 1 
บริหารระดับต้น 4 3 
อ านวยการระสูง 22 20 
อ านวยการระดับต้น 2 2 
ทรงคุณวุฒิ 6 0 
เชี่ยวชาญ 98 47 
ช านาญการพิเศษ 426 135 
ช านาญการ/ปฏิบัติการ 1,289 1,325 
อาวุโส 7 6 
ช านาญงาน/ปฏิบัติงาน 256 216 

ที่มา : ระบบฐานข้อมลูกลางกรมอนามัย MIS(Management Information System)  
        ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 จากตารางจ านวนข้าราชการและต าแหน่งจ าแนกตามระดับเมื่อท าการวิเคราะห์อัตราส่วนระดับ
ต าแหน่งของข้าราชการระดับสูง(ทรงคุณวุฒิ  เชี่ยวชาญ  ช านาญการพิเศษ และ อาวุโส) พบว่าอัตราส่วน
ระดับทรงคุณวุฒิ ต่อ ระดับเชี่ยวชาญ เท่ากับ 1 : 16.33 ระดับเชี่ยวชาญ ต่อ ระดับช านาญการพิเศษ เท่ากับ 
1 : 4.35 ระดับช านาญการพิเศษ ต่อ ระดับช านาญการ/ปฏิบัติการ เท่ากับ 1 : 3 และระดับอาวุโส ต่อ ระดับ
ช านาญงาน/ปฏิบัติงาน เท่ากับ 1 : 36.57 
 

   แนวทางด าเนินการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน . 
 

การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาที่เน้นให้ข้าราชการ
สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนได้ อีกทั้งยังเป็นวิธีการหนึ่งของการวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Plan) เพ่ือให้พนักงานได้ทดลองทางานจริงก่อนการเลื่อนต าแหน่งงานไปยังต าแหน่งงานที่
สูงขึ้น  การหมุนเวียนงานไม่ใช่การโอนย้ายงาน ผู้บริหารหลายท่านมักมีคาถามว่า “Job Rotation ต่างกับ 
Job Transfer อย่างไร” ค าทั้งสองนี้มีนัยที่ต่างกันตรงที่ Job Rotation เน้นให้เกิดการพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมก่อนการเลื่อนต าแหน่งงาน ซึ่งต าแหน่งงาน เงินเดือนและสวัสดิการไม่เปลี่ยนต่างกับการโอนย้าย
งาน (Job Transfer) ที่ต าแหน่ง เงินเดือนและสวัสดิการเปลี่ยนไปตามโครงสร้างหน่วยงานที่ถูกย้ายไปการ
โอนย้ายเป็นวิธีการหนึ่งของความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ท าให้ข้าราชการมีทางเลือกในสาย
อาชีพของตนเองมากขึ้น  
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ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการหมุนเวียนงานจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจควรจะน าไปใช้ปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องมีการวางแผนการหมุนเวียนงานในระยะยาวไม่ใช่ท าขึ้นเพียงแค่ปีต่อปีเท่านั้น 
หรือที่เรียกว่าการจัดวางเส้นทางหรือผังการหมุนเวียนงานระยะยาว (Job Rotation Roadmap) ประมาณ 3 
ปี เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีขั้นตอนหลักๆ ในการจัดทา Job Rotation 
Roadmap ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 : ก่อนการหมุนเวียนงาน  
ขั้นตอนที่ 2 : ระหว่างการหมุนเวียนงาน  
ขั้นตอนที่ 3 : หลังการหมุนเวียนงาน  

ก่อนการหมุนเวียนงาน  
1. การจัดตั้งคณะท างาน คณะท างานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานที่ต้องร่วมกัน

พิจารณาถึงกลุ่มบุคคลที่ต้องหมุนเวียนงานเพ่ือเรียนรู้งานภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ในการ
ติดตามและตรวจสอบการพัฒนาของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ว่าสามารถเรียนรู้งานได้จริงหรือไม่  

2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการก าหนดรายชื่อของบุคคลที่ต้องหมุนเวียนงานด้วยการคัดสรร
จากบุคคลที่มีผลงานดีและมีศักยภาพ (Talented People) หรือจัดท าขึ้นเป็น Talent Pool เป็นบุคคลที่มี
ความพร้อมและต้องการเรียนรู้งานใหม่ๆ และต้องการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  

3. การก าหนดระยะเวลา ก าหนดระยะเวลาในการหมุนเวียนงานในแต่ละงานโดยระยะเวลาจะไม่
เท่ากันในแต่ละคนโดยก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้งานแต่ละครั้งว่าพนักงานต้องเรียนรู้งานอะไรบ้างในแต่
ละช่วงเวลาซึ่งการหมุนเวียนงานจะต้องพิจารณาจากความเป็นไปได้ของกลุ่มงานที่จะย้ายไปโดยพิจารณาจาก
ลักษณะงานที่ใช้ความสามารถใกล้เคียงกันหรือสามารถเรียนรู้ ได้ไม่ยากนัก ตัวอย่างเช่น  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งงาน 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. นายหมุน  เวียนงาน นักวิชาการ

สาธารณสุข(ชพ.) 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
อนามัยแม่และเด็ก 

<--------> <--------> <--------> <--------> 
กลุ่มพัฒนา 
การส่งเสริม
สุขภาพวัยเรียน 

กลุ่มพัฒนา
อนามัยแม่และ
เด็ก 

กลุ่มพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพ
วัยรุ่น 

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่
และเด็ก 

2. นางเปลี่ยน  รักงาน นักทรัพยากร
บุคคล(ชพ.) 
หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์
บริหารงานบุคคล
และอัตราก าลัง 

<--------> <--------> <--------> <--------> 
กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

กลุ่มยุทธศาสตร์
บริหารงานบุคคล
และอัตราก าลัง 

กลุ่มทะเบียน
ประวัติและ
บ าเหน็จความชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
บริหารงานบุคคล
และอัตราก าลัง 

 
หมายเหต ุ: ปี 2563 ไตรมาสที ่3-4 และป ี2565 ไตรมาสที ่1-4 คุณหมุนกลับไปท างานเดิม ต าแหนง่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  

             : ปี 2563-4 ไตรมาสที ่4/1-2 และป ี2565 ไตรมาสที ่2-4 คุณเปลีย่นกลับไปท างานเดมิ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรบ์ริหารงาน
บุคคลและอัตราก าลัง 
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ระหว่างการหมุนเวียนงาน  
1. การจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ประสิทธิภาพการเรียนรู้งานใหม่จะเกิดขึ้นได้นั้น องค์การจะต้อง
จัดเตรียมเอกสาร รายงาน คู่มือ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจในการท างานกับผู้ที่ต้อง
เรียนรู้งานนั้นๆ รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานมากข้ึน  
2. การติดตามและให้ค าปรึกษาเป็นระยะ การติดตามและให้ค าปรึกษาจะท าให้ข้าราชการเกิดความผ่อน
คลายและสามารถปรับตัวกับงานใหม่ที่ไม่เคยท ามาก่อนได้ โดยจัดให้มีพ่ีเลี้ยง (Mentor) ท าหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษากับพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
หลังการหมุนเวียนงาน  
1. การจัดท ารายงานสรุป เมื่อพนักงานได้หมุนเวียนเปลี่ยนงานเพ่ือเรียนรู้งานใหม่แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการ
จัดทารายงานสรุปผลจากงานที่ได้เรียนรู้ เนื้อหาในรายงานนั้นจะต้องประกอบด้วย ขอบเขตงานที่ได้เรียนรู้ 
ความสามารถที่เพ่ิมข้ึนจากงานใหม่ที่เรียนรู้ และการน าไปปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน  

2. การตรวจสอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องท าหน้าที่ตรวจสอบการเรียนรู้ ของพนักงานว่า
สามารถเรียนรู้งานที่หมุนเวียนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่พร้อมทั้งการทบทวนแผนการหมุนเวียนงาน
ระยะยาวต่อไปว่าจะต้องเรียนรู้งานใดเพ่ิมเติม และให้ค าปรึกษาแนะน าส าหรับการเตรียมความพร้อมในการ
หมุนเวียนงานต่อไป  
 


