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คํานาํ 

 การวางแผนสืบทอดตําแหนง หรือ Succession Plan  คือ ระบบการบริหารและพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมในการสรางบุคลากรทดแทนตําแหนงสําคัญ ชวยลดปญหาการขาดแคลนบุคลากร
ในตําแหนงสําคัญขององคกร อีกท้ัง ยังเปนแผนกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกท่ีจะตองประเมิน
สถานการณและคาดการณลวงหนาเปนระยะ ๆ เพ่ือใหองคกรมีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ     
เปนการเตรียมความพรอมในการทดแทนตําแหนงสําคัญ ท่ีจะวางลงอยูตลอดเวลา องคกรใดท่ีมีการวางแผน   
สรรหาและพัฒนากําลังคนขององคกรไว จะทําใหองคกรสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไดอยางเหมาะสม
กับตําแหนง จะสามารถสานตอภารกิจงานท่ีสําคัญขององคกรไดเทาทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต อีกท้ัง การเตรียมความพรอมในการสรางบุคลากรทดแทน ยังเปนการดึงดูด รักษา และจูงใจให
คนเกง คนดี ใหอยูในองคกรตอไปได การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ      
กรมปศุสัตว จัดทําข้ึนภายใตการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ และการวางแนวทางกาวหนาในสายอาชีพ     
เพ่ือเปนกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนากําลังคนของสวนราชการ อีกท้ัง แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565 
และแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 – 2563 (HR Scorecard) ท่ีมุงเนน     
การพัฒนาและบริหารกําลังคนเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและประสิทธิภาพของระบบราชการ 
รวมท้ังสงเสริมใหมีการวางระบบการเตรียมความพรอม เพ่ือทดแทนบุคลากร ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว 
สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการในอนาคตได 
  ในป พ.ศ. 2562 มีผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว        
จํานวนท้ังสิ้น 31 คน แตจะมีผูเกษียณอายุราชการในระยะ 10 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2571) จํานวน    
26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 ของจํานวนตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว            
ซ่ึงมีผลกระทบตอการขาดแคลนกําลังคนท่ีมีศักยภาพดานวิชาการปศุสัตว อันเปนหัวใจหลักของกรมปศุสัตว     
ผูศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ จึงจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงเปนการนํารอง จํานวน 1 ตําแหนง    
เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ และสงเสริมองคความรู ความเขาใจของขาราชการในสังกัดกรมปศุสัตว ท้ังยังเปนการดึงดูด 
รักษา และจูงใจ คนเกง คนดี มีผลงานใหอยูกับกรมปศุสัตวตอไป 
  การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวในครั้งนี้ 
สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหจากนางสาวสายใจ ชื่นสุข ผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรค      
ทางพันธุกรรมสัตว ในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตวเปนประธาน ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคา ใหคําปรึกษา 
และขอเสนอแนะในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาผูมีศักยภาพตลอดทุกกระบวนงาน และขอขอบคุณ      
นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ หัวหนากลุมพัฒนาบุคลากร ผูใหความชวยเหลือ และสนับสนุนผูศึกษาเสมอมา 
รวมถึงชี้แนะและจุดประกายความคิดในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงดังกลาวตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ
เรียบรอย ผูศึกษาตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ       

  กรมปศุสัตวเปนหนวยงานวิชาการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการปศุสัตวเปนอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย มีบุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานการศึกษา วิเคราะห วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีดานการปศุสัตว เพ่ือพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการปศุสัตว ตลอดจนการพัฒนา
กระบวนการผลิตปศุสัตว เพ่ือใหไดสัตวพันธุดี และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวใหไดมาตรฐาน 
ปลอดภัยตอผูบริโภค โดยเฉพาะขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงเปน   
ผูมีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดานเชิงลึก เชน ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยการผสมเทียมและความ
สมบูรณพันธุ ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาพันธุโคนม ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหอาหารสัตว ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและ
ชันสูตรโรคสัตว เปนตน ผูเชี่ยวชาญเหลานี้จะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอกรมปศุสัตวอยางสูงสุดได แตจากแนวโนมของจํานวน
ประชากรผูเชี่ยวชาญในกรมปศุสัตว จากแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการและรองรับ
ภารกิจในอนาคตของกรมปศุสัตว ระบุวาอัตรากําลังขาราชการในระยะ 10 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -
2571) จะมีขาราชการเกษียณอายุราชการท้ังสิ้น จํานวน 1,915 คน (กรณีไมไดรับคืนอัตราเกษียณ) คิดเปน
รอยละ 40.68 ของขาราชการปจจุบัน ซ่ึงในป พ.ศ. 2562 จํานวนขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวท่ีมีผูครองตําแหนง มีจํานวนท้ังสิ้น 31 คน จะมีผูเกษียณอายุราชการในระยะ 10 ป 
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 ทําใหสามารถวิเคราะหไดวาองคความรู ความเชี่ยวชาญ ท่ีแตกตาง
หลากหลายในดานการปศุสัตวจะสูญหายไปในชวงระยะเวลาอนาคตอันใกล ซ่ึงจะสงผลกระทบตอ             
การปฏิบัติงานดานการปศุสัตวของกรมปศุสัตวและดานการปศุสัตวของประเทศในระยะยาวได ดังนั้น กรมปศุสัตว 
จึงควรจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ     
เพ่ือเตรียมความพรอมในการสรรหาและจัดเตรียมขาราชการผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง (Successor) 
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตวท่ีวางลงจากการเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือเสียชีวิต 
พรอมสรางบุคลากรท่ีมีความสามารถเขามาทดแทนในตําแหนงไดอยางเหมาะสม เปรียบเสมือนการคัดนักกีฬา
เพ่ือลงแขงขันนัดอุนเครื่อง หรือลงแขงขันในรอบแรก ๆ จนถึงรอบ Semi - final หรือเปนการเตรียมบุคคล   
ไวกอนลวงหนา 2 - 3 ป เพ่ือจัดเตรียมและพัฒนาขาราชการตามทางความกาวหนาในสายอาชีพ และ
แผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพในการเปนผูเชี่ยวชาญ แตในการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง       
ใหดํารงตําแหนง ซ่ึงเปรียบเสมือนการแขงขันรอบสุดทายนั้น สวนราชการตองดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี สํานักงาน ก.พ. กําหนดตอไป เพ่ือใหกรมปศุสัตวไดมารักษาไวซ่ึง “คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ เขาสู    
กรมปศุสัตว สืบสานและตอยอดองคความรูความเชี่ยวชาญในดานการปศุสัตว เพ่ือพัฒนากรมปศุสัตว            
สูวิสัยทัศน “เปนองคการท่ีนําและขับเคลื่อนการปศุสัตวไทย สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยังยืนในตลาดโลก” 

  ดังนั้น กองการเจาหนาท่ีจึงไดจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับ
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและตําแหนงสําคัญอ่ืน ๆ ซ่ึงจะทําใหกรมปศุสัตวมีระบบ
บริหารและพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมในการสรางบุคลากรทดแทนตําแหนงท่ีสําคัญสําหรับหนวยงาน
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ในอนาคต โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการดําเนินการแตละข้ันตอน ตั้งแตการเลือกตําแหนงเปาหมาย       
การกําหนดเกณฑคัดเลือกผูมีศักยภาพ การคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนงวาง การจัดทําแผนพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล และการติดตามประเมินผล รวมท้ัง เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจในกระบวนการของ   
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงใหแกขาราชการกรมปศุสัตว เปนการดึงดูด รักษา และจูงใจ คนเกง คนดี      
ของกรมปศุสัตวใหมีความกาวหนาในสายอาชีพในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนากรมปศุสัตวใหเปนองคกรชั้นนํา
ดานการปศุสัตวตอไป  
 
1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือใหกรมปศุสัตวมีแนวทางดําเนินการวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ   

1.2.2 เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจของขาราชการในสังกัดกรมปศุสัตวใหมีความเขาใจ        
ในกระบวนการของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เปนการดึงดูด รักษา และจูงใจ       
คนเกง คนด ีมีผลงานใหอยูกับกรมปศุสัตวตอไป 

1.2.3 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว สามารถ
ดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  
ไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

  การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว ไดทําการศึกษาครอบคลุมรายละเอียด เก่ียวกับหลักการของการสืบทอดตําแหนง 
สถานการณดานอัตรากําลังของกรมปศุสัตว กรอบแนวคิดการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง ข้ันตอน        
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง ไดแก การเลือกตําแหนงเปาหมาย การกําหนดเกณฑการคัดเลือก การพิจารณา
คัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการรายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ และ
การติดตามประเมินผล 
 
1.4 นิยามศัพท  

  1.4.1 แผนสืบทอดตําแหนง หรือ Succession Planning หมายถึง แผนการสืบทอด
ตําแหนง, แผนสืบทอดทายาท, แผนทดแทนตําแหนง  ท่ีเปนกระบวนการในการคัดเลือกและจัดเตรียม
ขาราชการอยางเปนระบบ เพ่ือบูรณาการและสรางความตอเนื่องในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการรวม
กระบวนการสรรหาและการพัฒนาบุคลากรเขาดวยกัน เพ่ือใหได “ผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนงท่ีวางลง
อยางเหมาะสม” ดังนั้น Succession Plan จึงเปรียบเหมือนการคัดนักกีฬา ฝกซอมและพัฒนานักกีฬา เพ่ือลง
แขงนัดอุนเครื่อง หรือลงแขงในรอบแรก ๆ จนถึงรอบ Semi-Final หรือเปนการเตรียมตัวบุคคลไวกอนอยาง
นอย 2 – 3 ป เพ่ือจัดเตรียมและพัฒนาขาราชการตามแผนพัฒนารายบุคคลสําหรับผูมีศักยภาพ แตการ
คัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซ่ึงเปรียบเสมือนการแขงขันรอบสุดทายนั้น สวนราชการตองดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี สํานักงาน ก.พ. กําหนด (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, 2556) 
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  1.4.2 กรอบสั่งสมประสบการณ หรือ Experience Accumulation Framwork : EAF 
หมายถึง แนวทางการพัฒนาสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงอยางเปนระบบและบูรณาการ โดยมีการ
เชื่อมโยงเทคนิคการพัฒนาตางๆ ไดแก การเรียนรูจากการปฏิบัติ การสอนงาน และการฝกอบรมเขาดวยกัน 
(คูมือการจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณสําหรับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง, 2559) 

  1.4.3 ผูสืบทอดตําแหนง (Successor) หมายถึง ผูสืบทอด ผูสืบตอ ผูสืบตําแหนง ผูรับชวงตอ 
หรือตัวตายตัวแทน (Guru, 2563) 

 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.5.1 กรมปศุสัตวมีระบบการเตรียมความพรอมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทาง      
ในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงผูเชี่ยวชาญ และตําแหนงสําคัญอ่ืน ๆ    
ของกรมปศุสัตว มีการวางแผนและเตรียมการสรรหาบุคคลไวลวงหนา เพ่ือสรางความตอเนื่องในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปรงใส ทันตอยุคสมัย และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีเปนท่ียอมรับ 
  1.5.2 ขาราชการกรมปศุสัตวมีความรู ความเขาใจในกระบวนการการจัดทําแผนสืบทอด
ตําแหนง (Succession Plan) เพ่ือสามารถวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ดึงดูด คนเกง คนดี      
มีผลงานใหอยูกับกรมปศุสัตวตอไป 
  1.5.3 ผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว สามารถดําเนินการจัดทํา
แผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงผูเชี่ยวชาญ และตําแหนงสําคัญอ่ืน ๆ ไดอยาง
ครบถวน ถูกตอง ซ่ึงจะชวยลดระยะเวลาในการทํางาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุมคา 
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บทท่ี 2 

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

  การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) หรือ แผนการสรางความตอเนื่องในการ
บริหารราชการอยางเปนระบบ ผูศึกษาไดศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวในครั้งนี้ ดังตอไปนี้ 
  2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
พ.ศ. 2560 - 2564 
  2.2 ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 – 2565 
  2.3 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2563  
  2.4 การบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน  
  2.5 การวางแนวทางกาวหนาในสายอาชีพ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน 
  2.6 ความหมายของการวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) 
  2.7 หลักการของการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
  2.8 ประโยชนของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
  2.9 ข้ันตอนของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 
    2.9.1 การเลือกตําแหนงเปาหมาย 
    2.9.2 การกําหนดเกณฑการคัดเลือก 
    2.9.3 การพิจารณาคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง 
    2.9.4 การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพ 
    2.9.5 การติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา 
  2.10 ปจจัยแหงความสําเร็จ 
  2.11 แนวคิดเรื่องกรอบสั่งสมประสบการณ (Experience Accumulation Framework) 
 
2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2564  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2564 (สถาบันเกษตราธิการ, 2559) โดยมุงเนนใหบุคลากรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณมีความเปนมืออาชีพ ควบคูคุณธรรม นําการเปลี่ยนแปลงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในยุทธศาสตร  
ท่ี 1 : พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพเพ่ือพัฒนาและแกปญหาการเกษตรและสหกรณ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางและพัฒนาเครือขายดานวิชาการและความเปนเลิศในดานการเกษตรตางประเทศ และ
ยุทธศาสตรท่ี 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร        
ใหรองรับภารกิจในระยะ 5 ปขางหนา สอดคลองกับภารกิจหลัก ภารกิจรอง กลยุทธ ตลอดจนความตองการ
ของอคกรในอนาคตอยางเปนระบบ และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 

๔ 
 



2.2 ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565  

     ในยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 – 2565 (กรมปศุสัตว, 2560) ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรภาคการปศุสัตว เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูวิจัยและ
พัฒนาตอยอดองคความรูภูมิปญญา กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงบูรณาการในทุกมิติ และยุทธศาสตร     
ท่ี 3 : สงเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการปศุสัตวไทย สนับสนุนการเตรียมความพรอมดานองคความรูเพ่ือเปน
ฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงพาณิชยและกระบวนการผลิต โดยใหความสําคัญและสงเสริมการวิจัยของ
เหลานักวิชาการภายในประเทศ หนวยงานภาครัฐ และเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาขาการปศุสัตวใหมี       
ขีดความสามารถและสมรรถนะท่ีสูงข้ึน เพ่ือยกระดับบุคลากรดานการปศุสัตวในระดับสากลตอไป 

 
2.3 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 – 2563 (HR Scorecard)  

  HR Scorecard (กองการเจาหนาท่ี, 2560) คือ เครื่องมือสําหรับประเมินขีดสมรรถนะ
ของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ขององคกร เพ่ือใหทราบถึงขีดความสามารถ และระดับ
ความสําเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยประยุกตหลักการของ Balanced Scorecard มาปรับใช
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล และเม่ือนํามาปรับใชกับราชการพลเรือน จึงเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังราชการพลเรือนในเชิงระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และระดับปฏิบัติการเขาไว
ดวยกัน ซ่ึงแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตวปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2563 ในมิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนา
ระบบการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือใหไดมาและรักษาไวซ่ึง “คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ” เขาสูกรมปศุสัตว 
ตามเปาประสงคเชิงกลยุทธ 2.2 : เพ่ือสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการอยางเปนระบบ ตัวชี้วัด 2.2.1 
: ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ (Succession Plan) หรือ 
แผนการสืบทอดตําแหนง  
 
2.4 การบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ (Talent) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน  

  การบริหารกําลังคนคุณภาพ  (คูมือการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ สํานักงาน ก.พ., 
2563) เปนเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีองคกรชั้นนําตาง ๆ ท่ัวโลกไดนํามาใช เพ่ือดึงดูดและรักษา
กําลังคนคุณภาพ (Talents) ไวในองคกรของตน ความทาทายของการบริหารกําลังคนคุณภาพ คือ การวิเคราะห  
วาขีดความสามารถของอคกร เกิดจากความสามารถของบุคคลเปนสําคัญและจะทําอยางไรจึงจะไดบุคลากร
คุณภาพมาอยูกับองคกร เพ่ือมาชวยสรางความไดเปรียบขององคกร ขับเคลื่อนกลยุทธ หรือชวยเพ่ิมขีด
ความสามารถใหกับองคกร ซ่ึงอาศัยข้ันตอนและกลไกหลักของการบริหารกําลังคนคุณภาพ ไดแก  
  2.4.1 การใหคําจํากัดความของกําลังคนคุณภาพ (เราจะรูไดอยางไรวาใครเปน กําลังคน
คุณภาพขององคกร) โดยการกําหนดคุณลักษณะสมรรถนะท่ีพึงประสงคของกําลังคนคุณภาพ เพ่ือลดปญหา 
เรื่องอคติหรือระบบอุปถัมภ  
  2.4.2 การประเมินและคัดเลือกกําลังคนคุณภาพ (เราจะรูไดอยางไรวาควรจะเลือก หรือ 
Promote ใคร) การออกแบบรูปแบบการประเมินใหสอดคลองกับคุณลักษณะ/สมรรถนะท่ีพึงประสงคท่ีได
กําหนดไว เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมในกระบวนการประเมินและคัดเลือก  

๕ 
 



  2.4.3 การวางแผนกําลังคนเพ่ือทดแทนการสูญเสียผูบริหารระดับตาง ๆ (เรามีการวางตัว/
วางแผนทดแทนหรือยัง) : การวางแผนการพัฒนาบุคลากรสําหรับตําแหนงท่ีสําคัญ (Succession Plan)      
เพ่ือเตรียมการ 
  2.4.4 การพัฒนากลุมกําลังคนคุณภาพเพ่ือทดแทนการสูญเสียผูบริหารระดับตางๆ (เราควร
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกลุมคนดังกลาวอยางไรให สามารถปฏิบัติงานทดแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ) : 
การพัฒนาระบบการ สอนงานและใหคําแนะนํา (Coaching and Mentoring) ตลอดจนการเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติจริง (Action-Based Learning) โดยเนนท่ีการมอบหมายงานบางอยางท่ีผูบริหารตองรับผิดชอบหรือ
ตองตัดสินใจ หรือการทดสอบใหปฏิบัติหนาท่ีหรือทําหนาท่ีรักษาการตําแหนงผูบริหาร เม่ือผูบริหารไมอยู เปนตน  
  2.4.5 การรักษาและใชประโยชนกลุมกําลังคนคุณภาพ (ทําอยางไรใหสามารถ ดึงดูด และจูง
ใจใหคนกลุมนี้ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ) : ปรับปรุง ระบบคาตอบแทนหรือการจัดสรรสิ่งจูงใจให
เหมาะสมกับภาระงานท่ีได มอบหมายใหกับกลุมกําลังคนคุณภาพ แตหากระบบคาตอบแทน/การ จัดสรร
สิ่งจูงใจไมเอ้ือ อาจลองพิจารณาใหอํานาจในการตัดสินใจ ในระดับหนึ่งหรือสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน
เพ่ิมเติม เชน ทีมงาน หรือระบบ IT เปนตน เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับองคกรได 
นอกจากนี้ หากกําลังจะสูญเสียกําลังคนคุณภาพขององคกรไป ควรตองมีการสัมภาษณและสอบถามถึงเหตุผล 
(Exit Interview) เพ่ือนํามาเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบตอไป 
  สํานักงาน ก.พ. จึงไดใชกลไก P-R-I-D-E เปนแนวทางเพ่ือใหสวนราชการมีระบบการบริหาร
กําลังคนคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองตามความตองการของสวนราชการ สามารถ เตรียมและพัฒนา
กลุมกําลังคนผูมีศักยภาพสูงอยางเปนระบบและตอเนื่องใหเพียงพอตอตําแหนงสําคัญในสวนราชการ ตลอดจน
มีการใชประโยชนกลุมกําลังคน ดังกลาวไดอยางเต็มศักยภาพ  

                 ภาพท่ี 1 กลไก P-R-I-D-E 
               ท่ีมา : คูมือการบรหิารจัดการกําลังคนคณุภาพ สํานักงาน ก.พ. ป 2563 
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  1) การวางแผนกําลังคนคุณภาพ (P : Planning) เพ่ือเปนกรอบการสรรหาและคัดเลือก    
กลุมคนดังกลาวอยางเปนระบบและชวยลดปญหาเรื่องการมีอคติและความไมโปรงใสของกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร 
  2) การสรรหาและคัดเลือกกําลังคนคุณภาพ (R : Recruiting and Selecting) เปนการ
ออกแบบรูปแบบการประเมินท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับคุณลักษณะและสมรรถนะท่ีพึงประสงคท่ีได         
กําหนดไว เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมในกระบวนการคัดเลือกและเพ่ือใหการเลื่อนระดับสอดคลอง
กับผลการปฏิบัติงานและศักยภาพท่ีแทจริง 
  3) การเสริมสรางการมีสวนรวมใหแกสวนราชการ (I : Institutionalizing) เพ่ือทดแทนการ
สูญเสียผูบริหารระดับตางๆ เปนการจัดทําแผนการทดแทนสําหรับตําแหนง เพ่ือเตรียมการวางแผนกําลังคน
เพ่ือทดแทนการสูญเสียผูบริหารระดับตาง ๆ โดยระบุรายชื่อผูท่ีจะมาทดแทน ประเมินสมรรถนะและศักยภาพ 
รวมท้ังเตรียมการพัฒนากลุมคนตามรายชื่อดังกลาว อยางเปนระบบและตอเนื่องใหสามารถปฏิบัติงานทดแทน
ไดอยางมีคุณภาพ 
  4) การพัฒนากําลังคนคุณภาพ (D : Developing) เพ่ือทดแทนการสูญเสียผูบริหารระดับตาง ๆ 
เปนการพัฒนา ระบบการสอนงาน การปรึกษาดูแล ระบบพ่ีเลี้ยง และระบบการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยเนนท่ีการมอบหมายงานบางอยางท่ีผูบริหารตองรับผิดชอบหรือตองตัดสินใจหรือการทดสอบให
ปฏิบัติหนาท่ีทําหนาท่ีรักษาการตําแหนงผูบริหาร 
  5) การติดตามการใชประโยชนกําลังคนคุณภาพ (E : Evaluating and Monitoring) เปน   
กลยุทธท่ีใชดึงดูดและจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพและอยูกับองคกรในระยะยาวปรับปรุงระบบ
คาตอบแทนหรือการจัดสรรสิ่งจูงใจให เหมาะสมกับภาระงานท่ีไดมอบหมายใหกับกลุมกําลังคนคุณภาพ       
แตหากระบบคาตอบแทนและการจัดสรรสิ่งจูงใจไมเอ้ือ อาจลองพิจารณาใหอํานาจในการตัดสินใจในระดับ
หนึ่งหรือสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ิมเติม เชน ทีมงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน เพ่ือใหสามารถ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับองคกรได นอกจากนี้ หากกําลังจะสูญเสียกําลังคนคุณภาพขององคกรไป 
ควรตองมีการสัมภาษณและสอบถามถึงเหตุผล เพ่ือนํามาเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงตอไป 
 
2.5 การวางแนวทางกาวหนาในสายอาชีพ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรอืน  

  สํานักงาน ก.พ. (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, 2556) มีแนวคิดในการสรางความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ หรือ แผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) มีความเก่ียวของและตอเนื่อง
จากการจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เนื่องจากการจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career 
Path) เปนการจัดเตรียมเสนทางหรือถนนเพ่ือสั่งสมประสบการณและผลงานกอนเขาสูตําแหนงเปาหมาย    
สวนการจัดทําแผนสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) เปนการดําเนินการคัดเลือก 
“ผูมีศักยภาพท่ีจะมาทดแทนตําแหนง (Successor)” และดําเนินการพัฒนาเตรียมความพรอมของบุคคลท่ี
ไดรับการคัดเลือกเพ่ือเขาสูตําแหนงเปาหมายนั้น ๆ หากจะแยกแยะใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึนระหวาง Career 
Path และ Succession Plan แลว Career Path เปนการจัดเตรียมเสนทางหรือถนนสั่งสมประสบการณไวให
เทานั้น ยังไมไดของเก่ียวกับ “ตัวบุคคล” ท่ีจะคัดเลือกวาผูใดเปน “ผูมีศักยภาพท่ีจะมาทดแทนตําแหนง”     
ใน Career Path นั้น อยางไรก็ตาม สวนราชการอาจเริ่มดําเนินการคัดเลือกตัวบุคคลพรอม ๆ ไปกับการ
เตรียมการพัฒนาตัวบุคคลใหพรอมท่ีจะเขาดํารงตําแหนงเปาหมายก็ได ซ่ึงถือเปนการคัดเลือกผูมีศักยภาพแลว
เตรียมพัฒนาในระยะสั้น เชน การจัดหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง หรืออาจ
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ดําเนินการจัดเตรียมพัฒนาในระยะยาว โดยผานเสนทางการสั่งสมประสบการณตามทําทางกาวหนา            
ในสายอาชีพ (Career Path) ก็ได  
  ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกตัวบุคคลและจัดเตรียมพัฒนาใหบุคคลดังกลาวมีความพรอม
อยางเต็มท่ีท่ีจะเขาดํารงตําแหนงเปาหมาย จึงเรียกวา “การจัดทําแผนสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ 
หรือ แผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)” ซ่ึงอาจดําเนินการได 2 แบบ ดังนี้ 
  1) แบบระยะสั้นหรือฉุกเฉิน เปนการจัดทํา Succession Plan แบบคัดเลือกตัวบุคคลแลว
บรรจุเขาดํารงตําแหนงทันที หรือดําเนินการพัฒนาตัวบุคคลใหพรอมภายในระยะเวลา 1 - 2 ป  (มีคุณสมบัติท่ี
ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงอยูแลว) แตหากสวนราชการจะดําเนินการวางแผนระยะสั้นอยางเปนระบบ 
และมีกระบวนการท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน ก็อาจจําเปนจะตองจัดทําขอมูลเปรียบเทียบระหวางตัวบุคคล (Candidate) 
มากกวา 1 - 2 คน ในตารางแสดงความสัมพันธท่ีเรียกวา “Talent / Succession Matrix” ดวย และการ
ดําเนินการพัฒนา ตามรูปแบบนี้สวนใหญจะกระทําไดโดยการจัดฝกอบรมในรูปแบบตาง ๆ  
  2) แบบระยะยาว เปนการจัดทํา Succession Plan แบบจัดเตรียมและพัฒนาตัวบุคคล       
ผูมีศักยภาพ ไวลวงหนามากกวา 1 - 2 ป โดยผสมผสานท้ังกระบวนการคัดเลือกตัวบุคคลผานทาง Talent 
/ Succession Matrix และ Career Path เขาดวยกัน การดําเนินการในรูปแบบระยะยาวหรือ Long-term 
Succession Plan นี้ Career Path จะมีบทบาทเปนเครื่องมือสําคัญ (HR Tool) ท่ีจะชวยในการจัดเตรียมและ
พัฒนาผูมีศักยภาพท่ีจะเขาดํารงตําแหนงเปาหมายในอนาคตใหเกิดความพรอมอยางเต็มท่ีผานทางกระบวนการ
สั่งสมประสบการณ ตามท่ีกําหนดไวใน Career Path ของตําแหนงอํานวยการหรือบริหาร แตละตําแหนง      
ในสวนราชการนั้น ๆ เอง  
  กอนท่ีจะนํา Career Path และ Succession Plan ไปใชในสวนราชการไดนั้น สวนราชการ
ตองมีความพรอมในกระบวนการพ้ืนฐานเสียกอน กระบวนการพ้ืนฐานเหลานั้นไดแก “กระบวนการบริหาร    
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)” และ “กระบวนการบริหารสมรรถนะ (Competency 
Management)” ท้ังสองกระบวนการนี้เปรียบเสมือน “พ้ืน” ท่ีม่ันคงของบาน จากนั้นสวนราชการจึงควรสราง
กระบวนการยอยอันเปรียบเสมือน “เสา” ท่ีแข็งแกรง ไดแก กระบวนการสอนแนะงาน (Career Coaching) 
กระบวนการออกแบบ และบริหารจัดการเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน (Career Path Design        
& Management) และกระบวนการเรียนรูดวยการฝกอบรม (Classroom Learning) เม่ือกระบวนการพ้ืนฐาน
ตาง ๆ มีความแข็งแกรงดีแลว (โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบริหารผลการปฏิบัติงานตองสมบูรณในระดับหนึ่ง 
กลาวคือ KPI วัดผลการปฏิบัติงานไดจริง และคะแนนผลการปฏิบัติงานเปนท่ีนาเชื่อถือได) สวนราชการจึงจะ
ออกแบบและดําเนินการจัดทํา Succession Plan ใหไดผลดี ดังนั้น อาจกลาวไดวา “สวนราชการไมสามารถ
ทําใหทุกคนเขาดํารงตําแหนงผูบริหารได แตสวนราชการสามารถทําใหคนท่ีดีและเกงเขาดํารงตําแหนงผูบริหาร
ไดอยางตอเนื่องดวยการจัดทํา Succession Plan” 
 
2.6 ความหมายของการวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)  

  นักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความหมายของการวางแผนสืบทอดตําแหนงไว ดังนี้ 
  2.6.1 การวางแผนสืบทอดตําแหนง เปนกระบวนการวางแผนเพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมี
ความสามารถโดดเดนเปนท่ีประจักษ ใหมีความพรอมสําหรับการดํารงตําแหนงในระดับสูง/ระดับผูนําองคกร
อยางตอเนื่อง (Leadership Continuity) ท้ังนี้ เพ่ือทดแทนในตําแหนงเดิมและรองรับตําแหนงท่ีจะตอง
กําหนดข้ึนใหม เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางขององคกรในอนาคต (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, 
2556) 

๘ 
 



  2.6.2 การวางแผนการสืบทอดตําแหนง คือ การจัดการอบรมและพัฒนาอยางเปนระบบครบ
องค (Comprehensive) เพ่ือใหขาราชการผูสืบทอดมีความพรอมสําหรับสืบทอดหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง       
นักบริหารระดับสูง ไดรับการพัฒนาเพ่ิมเติมโดยการ 1) มอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย
ในหลากหลายหนางาน 2) เขารับการอบรมในหลักสูตรสําคัญ (Milestone Programs) และโครงการฝกอบรม
อ่ืนๆ รวมท้ังเนนนโยบายท่ีจะสงเสริมขาราชการผูสืบทอดใหไดรับการพัฒนาความรูและทักษะอยางรอบดาน
และตอเนื่องดวย (การกีฬาแหงประเทศไทย, 2562) 
  2.6.3 การวางแผนสืบทอดตําแหนง คือ การกําหนดแผนพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมแก         
ผูสืบทอดตําแหนง เพ่ือรักษพนักงานท่ีมีความสามารถไวกับองคกร (Human Intellectual Management Co.) 
  2.6.4 การวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) คือ การจัดเตรียมคน          
เพ่ือทดแทนตําแหนงงานใดงานหนึ่งไวลวงหนา ซ่ึงเปนการเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตขององคกร       
โดยจัดทําเฉพาะตําแหนงานท่ีสําคัญ เชน ผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานขององคกร เปนตน และมีการ
กําหนดระบบการพัฒนาบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดอยางเปนระบบในระยะยาว (อนุโรจน, 2561) 
  2.6.5 การวางแผนสืบทอดตําแหนง เปนการวางแผนอนาคตการทําแผนเชิงรุก เพ่ือชวยลด
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรในตําแหนงท่ีสําคัญและความกาวหนาในสายอาชีพ โดยองคกรจะตองประเมิน
สถานการณและคาดการณลวงหนาเปนระยะๆ มีการสรรหา พัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมในการทดแทน
ตําแหนงตาง ๆ อยูตลอดเวลา ท่ีจะตองหาผูสืบทอดเพ่ือดํารงตําแหนง ถาองคกรใดมีการพัฒนาและวางแผน
องคกรไวท้ังหมด ทําใหองคกรสามารถวางแผนสรรหาและพิจารณาคัดลือกบุคลากรไดอยางเปนระบบ        
การวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) ทําใหองคกรสามารถประเมินสถานการณความเสี่ยง
ท้ังหลายไดถูกตอง สามารถวางแผนการพัฒนา ฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ที่จะมาสืบทอดตําแหนงลวงหนาและยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางขวัญกําลังใจบุคลากรในองคกร 
(สวนพุฒิ, 2558)   
  ผูศึกษาจึงขอสรุปการวางแผนสืบทอดตําแหนง หมายถึง การสรรหาบุคคลภายในองคกร     
ท่ีเปน “ดาวเดน” (Talent) ท่ีสามารถสรางผลงานท่ีดีเลิศตามท่ีองคกรคาดหวัง เพ่ือใหดํารงตําแหนงหนึ่งๆ   
ทันท่ีท่ีตําแหนงนั้นๆวางลง  โดย “ดาวเดน” ดังกลาว จะตองมีความเหมาะสมท้ังในดานวัยวุฒิและคุณวุฒิ 
รวมท้ังมีความพรอมท่ีจะดํารงตําแหนงนั้นๆท่ีวางลงในทันทีตามท่ีองคกรกําหนด โดยองคกรจะทําการคัดเลือก
ผูสืบทอดตําแหนงท่ีมีความพรอมและเหมาะสมท่ีสุด เปนผูสืบทอดตําแหนง ถือเปนการมอบหมายงานท่ีสําคัญ
ขององคการใหแกผูท่ีเหมาะสมในเวลาอันควร (Put the right person on the right jab at the right time) 
เพ่ือใหงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงดังกลาวมีความตอเนื่อง โดยไมเกิดการสะดุดไมวากรณีใด ๆ  
  การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง โดยสวนใหญจะมุงไปท่ีตําแหนงผูบริหารระดับสูงขององคกร 
ดวยความเชื่อท่ีวาผูบริหารท่ีมากดวยความสามารถเพียงผูเดียว ก็จะนําพาองคกรใหเติบโตและประสบ
ความสําเร็จได แตดวยสภาพการแขงขันและสถานการณของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป การวางแผนสืบทอด
ตําแหนงจึงไมสามารถจํากัดอยูเพียงตําแหนงผูบริหารระดับสูงเทานั้น ท้ังนี้ เพราะความสําเร็จขององคกรมิได
ข้ึนอยูกับ “ผูบริหาร” เพียงคนเดียว หากแตยังตองอาศัยความชํานาญความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลายของ
ขาราชการในแตละระดับเชนกัน ดังนั้น แมองคกรจะมีแมทัพท่ีมากดวยความสามารถเชนใด  แตหากขาด 
“ขุนพล” ท่ีเกงกลา ท่ีสามารถแปลงนโยบายและวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติแลว ผูนําองคกรก็จะไมสามารถ
ขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสําเร็จไดเชนกัน ดังนั้น การวางแผนสืบทอดตําแหนงในปจจุบันนี้จึงครอบคลุม
การวางแผนสําหรับตําแหนงอ่ืนๆท่ีสําคัญ ท่ีเปนเหมือน “หัวใจ” ขององคกรนั้นๆ คือ ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ ซ่ึงเปนแกนหลักสําคัญขององคกร ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาการในเรื่องตาง ๆ เฉพาะ
ทางอันเปนภารกิจหลักสําคัญขององคกร 
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2.7 หลักการของแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)  

  สํานักงาน ก.พ. (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, 2556) มีแนวคิดในการสรางความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ หรือ แผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) โดยมีหลักการของเปนสืบทอด
ตําแหนง ดังนี้ 
  1) เปนแผนระดับนโยบายท่ีเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธของสวนราชการ 
  2) เปนแผนสําหรับตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ และประเภทวิชาการ         
ท่ีสงผลตอการดําเนินการใหองคกรบรรลุพันธกิจ 
  3) เปนการวางแผนทางกาวหนาในสายอาชีพและพัฒนาขาราชการท่ีมีศักยภาพอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง  
  4) เนนการสรรหาบุคคล เพ่ือมาทดแทนตําแหนงท่ีวางลงภายในสวนราชการ มากกวาสรรหา
จากภายนอกสวนราชการ 
  5) แตกตางจากแผนทดแทนตําแหนงวาง (Replacement Planning) ซ่ึงเปนการวางแผน
เพ่ือสรรหาคนมาทดแทนตําแหนงท่ีวางลง ณ ขณะนั้น โดยไมมีการวางแผนหรือเตรียมการสรรหาคนไวลวงหนา 
โดยแผนทดแทนตําแหนงนี้จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือหนวยงานตนสังกัดมีความตองการหรือมีความจําเปนในการ    
สรรหาคนมาดํารงตําแหนงท่ีวางลงในชวงเวลานั้น 
 
2.8 ประโยชนของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)  

  สํานักงาน ก.พ. (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, 2556) ไดกลาวถึงประโยชนของ  
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงของสวนราชการ ไวดังนี้  
  1) สวนราชการมีการประเมินความพรอมขององคกรอยูเสมอวา มีกําลังคนท่ีมีคุณสมบัติและ
ความสามารถอยูเปนจํานวนเทาไร สงผลใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไปอยางตอเนื่อง ท้ังระยะสั้น 
และระยะยาว โดยม่ันใจวาตําแหนงสําคัญๆ ในกรมปศุสัตวมีผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนงท่ีเหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติงานไดเทียบเทาหรือสูงกวาผูดํารงตําแหนงเดิม 
  2) สวนราชการสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกคนในเชิงรุกไดดียิ่งข้ึน สามารถ
วางแผนหาคนไดลวงหนา เพ่ือรองรับตําแหนงท่ีวางลงจากการเกษียณอายุราชการ และตําแหนงท่ีหาผูมี
คุณสมบัติมาดํารงตําแหนงไดยาก  
  3) สวนราชการสามารถวางแผนการพัฒนาขาราชการ (Development Plan) ไดสอดคลอง
กับความตองการของสวนราชการมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง เปนเครื่องมือผลักดันใหขาราชการเกิดการเรียนรูในกรมปศุสัตว 
  4) เปนการเพ่ิมโอกาสในการเติบโตกาวหนาในสายอาชีพใหกับขาราชการท่ีมีศักยภาพสูง     
ซ่ึงจะเปนเครื่องมือจูงใจขาราชการใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ชวยสรางขวัญและกําลังใจ        
และสรางความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการเนื่องจากแผนสืบทอดตําแหนงเปนระบบท่ีมุงสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของขาราชการจากการสรรหาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงจากบุคคลภายใน
มากกวาการสรรหาจากภายนอกสวนราชการ 
  5) ใชเปนแนวทางในการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ใหกับขาราชการ ทําใหขาราชการรับทราบถึงความสามารถและศักยภาพของตนเองอยางชัดเจน รวมท้ัง
แนวทางในการพัฒนาจุดออน และเสริมสรางจุดแข็งของตนเองไดอยางตอเนื่องเปนระบบ 
 
 

๑๐ 
 



2.9 ข้ันตอนของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)  

  สํานักงาน ก.พ. ไดวางแนวทาง หรือข้ันตอนของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง ประกอบดวย 
5 ข้ันตอน (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, 2556) โดยเริ่มตั้งแตการกําหนดตําแหนงเปาหมาย       
การกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง การพิจารณาคัดเลือกผูสืบทอด การกําหนดแผนการพัฒนา   
ศักยภาพผูสืบทอด และการติดตามประเมินผลการพัฒนา ซ่ึงสามารถสรุปไดดังภาพตอไปนี้  

 

 
     ภาพท่ี 2 ข้ันตอนของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 

 
  2.9.1 การเลือกตําแหนงเปาหมาย 

       การเลือกตําแหนงเปาหมายท่ีตองการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง ถือเปนข้ันตอนแรก       
ท่ีสําคัญในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง โดยอาจเลือกจากตําแหนงท่ีมีการจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) แลวก็ได หรือเลือกตําแหนงเปาหมายอ่ืนท่ีมีความสําคัญและเปน “หัวใจหลัก” ขององคกร เชน 
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเพราะเปนตําแหนงในสายงานหลักท่ีสงผลตอการดําเนินการใหบรรลุภารกิจ/พันธกิจ ของ
หนวยงาน 
  2.9.2 การกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง 

      การกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง จะตองเปนไปตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของ ก.พ. และสวนราชการสามารถกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได 
  2.9.3 การพิจารณาคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง 
        เม่ือกําหนดคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะสืบทอดตําแหนงแลว 
ข้ันตอนตอไป คือ การกําหนดวิธีการดําเนินการคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง โดยเลือกวิธีการ
ประเมิน การแสดงผลงาน การแสดงวิสัยทัศน การทําแบบทดสอบ ใหตรงตามเกณฑการคัดเลือกท่ีจะใชอยางนอย 
2 วิธีการหรือกระบวนการ จากนั้นนําคาคะแนนจากการประเมินดวยเครื่องมือตางๆ มาพิจารณาคัดเลือกและ

การเลือกตําแหนงเปาหมาย

การกําหนดเกณฑการคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง

การจัดทําแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง

การติดตาม และประเมินผล

๑๑ 
 



จัดลําดับผูมีศักยภาพท่ีจะสืบทอดตําแหนงตอไป โดยหลักของการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง ควรแบงออกเปน 
3 ระดับ ดังนี้  

  ระดับท่ี 1 การกรองเพ่ือคัดเลือก “คนดี” ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเปน ผูสืบทอด
ตําแหนงทุกคน ตองผานการคัดกรองในระดับนี้กอน เชน อายุ อายุงานในตําแหนงเดิมไมนอยกวาก่ีป           
วุฒิการศึกษา ผลงานท่ีผานมา ความประพฤติ การลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

  ระดับท่ี 2 การกรองเพ่ือคัดเลือกคนดีท่ีเปน “คนเกง” ไวสําหรับการคัดเลือกรายชื่อ
คนดีท่ีถูกเสนอชื่อข้ึนมาเพ่ือพิจารณาใหเปนผูท่ีอยูในระบบ Succession Plan โดยกําหนดคุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถ ตามตําแหนงเปาหมาย เชน ภาวะผูนํา การวางแผนกลยุทธ ความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห 
การทํางานเปนทีม 

ระดับท่ี 3 การกรองคนดีและคนเกงท่ี “เหมาะสม” คนท่ีผานกระบวนการในระดับ 2 
มาแลว สวนใหญมีคุณสมบัติท้ังดีและเกงอยูแลว ข้ันตอนนี้เนนการพิจารณาเลือกผูสืบทอดตําแหนงท่ีเปนคนดี
และเกงท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงเปาหมายท่ีจะเลื่อนข้ัน 
  2.9.4 การจัดทําแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง (Development Plan) 
        กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง เปนกระบวนการท่ีสําคัญอยางยิ่งยวดท่ี
จะชวยใหเตรียมความพรอมใหผูสืบทอดตําแหนง มีความรู ทักษะ สมรรถนะ ตรงตามท่ีคาดหวัง รวมถึงทําให
ขาราชการรับทราบถึงความสามารถและศักยภาพของตนเองอยางชัดเจน สามารถพัฒนาจุดออน และ
เสริมสรางจุดแข็งของตนเองไดอยางตอเนื่องและเปนระบบ โดยการจัดทําแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง          
มี 2 องคประกอบ คือ 

        1) การจัดทํากรอบส่ังสมประสบการณ (กรอบใหญของการพัฒนาผูสืบทอด)  
    สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดใหกรอบสั่งสมประสบการณ หรือ Experience 

Accumulation Framwork : EAF เปนเครื่องมือสําหรับใชอางอิงในการวางแผนพัฒนารายบุคคล ตลอดจนใช
วิเคราะหชองวางระหวางจุดแข็ง จุดออนของผูพัฒนา (คูมือการจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณสําหรับระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง, 2559) โดยมีหลักการ คือ เนนการเรียนรูเพ่ือปฏิบัติจริงไดในลักษณะ On The 
Job Training ใชการฝกอบรม Training เพ่ือเสริมองคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ใชความตองการของ     
สวนราชการเปนตัวตั้งเปาหมาย สรางความรอบรู (Well-Rounded) มีการกําหนดกรอบเวลาในการพัฒนาท่ี
เหมาะสม  

    กระบวนการจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ  
1. วิเคราะหความตองการของกําลังคนและกําหนดตําแหนงเปาหมาย 
2. กําหนดหนวยงานท่ีจะตองเรียนรู 
3. กําหนดสาระของการเรียนรู 
4. ระบุตัวบงชี้พฤติกรรมท่ีจะใชวัด 
5. กําหนดระยะเวลาการเรียนรู 
6. กําหนดผูสอนงาน 
7. กําหนดวิธีการพัฒนา 
8. การทบทวนกรอบสั่งสมประสบการณ  

 2) การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล หรือ แผนการพัฒนาผูสืบทอด
ตําแหนงรายบุคคล สํานักงาน ก.พ. (คูมือการจัดทําแผนเฉพาะบุคคล สํานักงาน ก.พ., 2550) ไดวางแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ประกอบดวย 2 มิติ คือ  
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1. การพัฒนาระยะยาว เพ่ือเสริมสรางศักยภาพท่ีจะกาวไปสูตําแหนงท่ีกําหนด
ไวตามกรอบการสั่งสมประสบการณ 

2. การพัฒนาระยะสั้น เพ่ือเสริมสรางจุดแข็ง (Strength) และแกไขจุดท่ีตอง
ปรับปรุง (Developmental area) โดยเนนใหสามารถสรางผลงานหรือปฏิบัติงาน หรือมีสมรรถนะตามท่ี
กําหนดไว 

กระบวนการพัฒนา ประกอบดวย 
1. การประเมินชองวางในการพัฒนา (Assess) ประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐาน 

เปาหมายตามกรอบสั่งสมประสบการณ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบท่ีผานมา กําหนดความจําเปน  
ในการพัฒนาท่ีไดจากการประเมินรวมกัน 

2. การกําหนดวิธีการพัฒนา (Acquire) เปนการผสมผสานเทคนิควิธีการและมีความ
เหมาะสมเปนรายบุคคล พรอมระบุปญหาอุปสรรค ปจจัยสนับสนนุ การวัดความสําเร็จ 

3. การปรับใชในการปฏิบัติงานจริง (Apply) ระบุโอกาสท่ีจะนําไปปรับใชการ
ติดตามความกาวหนา วิธีการวัดผล 

วิธีในการพัฒนา ไดแก 
1. การฝกอบรมในหองเรียน (Training) 
2. การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) 
3. การสอนงาน (Coaching) 
4. การใหคําปรึกษา (Consulting) 
5. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
6. การมีพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
7. การเรียนรูดวยตัวเอง (Self-Learning)  

  2.9.5 การติดตามประเมินผลและปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนา  
  การติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา จะถูกดําเนินการโดยผูสอนงาน หรือ
ผูบังคับบัญชา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหดูแล Successor ติดตามและประเมินผลงานเปนระยะโดยประเมินถึง
ความสามารถท่ีไดรับการพัฒนาและไมไดรับการพัฒนา และการใหขอมูลปอนกลับอยางตรงไปตรงมา เพ่ือให 
Successor ไดทราบจุดเดนและจุดดวยของตัวเองเพ่ือใหสามารถพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะในการ
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงความสามารถตาม
ความเหมาะสม 
 
2.10 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

  ผลการศึกษาของหนวยงานราชการของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Office Of Personnel 
Management (OPM) มีหนาท่ีรับผิดชอบและบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ ไดระบุปจจัยแหงความสําเร็จ
ในดานตางๆ เพ่ือผลักดันใหการบริหารแผนสืบทอดตําแหนง สําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 6 ขอ คือ         
(วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2561) 
  1) ความมุงม่ันของผูบริหารระดับสูง ผูบริหารจะตองใหความสําคัญและมีความเขาใจอยาง
ถองแทในการวางแผนสืบทอดตําแหนง ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความมุงม่ันในการสงเสริม สนับสนุน และรับผิดชอบ
อยางจริงจัง ตลอดจนตระหนักวา ตนเองคือผูนําการเปลี่ยนแปลง ตองมีการติดตามความคืบหนา และ        
เปนตัวอยางท่ีดีในดานการมีสวนรวม ความมุงม่ันจากผูบริหารนี้ ถือเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญมากตอความสําเร็จ

๑๓ 
 



ตามเปาหมายของแผนงานตางๆ ในการบริหารจัดการแผนสืบทอดตําแหนง หากขาดปจจัยนี้แลว               
การนําแผนการบริหารไปปฏิบัติยอมเปนเรื่องยาก 
  2) การบริหารกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนในอนาคตขององคกร          
การบริหารงาน สิ่งตางๆ เหลานี้ จําเปนตองมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธของอคกร และ
ตองมีการบูรณาการเขากับระบบการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการพัฒนาขีด
ความสามารถและสมรรถนะหลักของอคกรอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหแผนสืบทอดตําแหนงมีความเขาใจ
ท่ีชัดเจนวาพวกเขาไดรับการคาดหวังอะไรจากองคกร รวมถึงเปนการผลักดันใหคนเกงมุงม่ันในการปฏิบัติงาน 
ใหมีผลการทํางานท่ีสอดคลองและบรรลุเปาหมายรวมขององคกรอยางเปนรูปธรรม อีกท้ัง การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) และผลตอบแทนการทํางานใหสอด
รับกับแผนสืบทอดตําแหนง ดวยการกําหนดเปาหมายในการทํางานท่ีมีตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน สอดคลอง
กับผลตอบแทนท่ีตองแตกตางจากบุคลากรท่ีมีผลงานธรรมดาถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีแผนสืบอดตําแหนงไมควร
มองขาม 
  3) การกําหนดรูปแบบกรอบสมรรถนะท่ีจําเปน เม่ือองคกรมีทิศทางและนโยบายท่ีชัดเจน
แลว สิ่งท่ีตองพิจารณาตอ คือ การกําหนดรูปแบบความสามารถท่ีตองการหรือกรอบสมรรถนะของบุคลากร          
ในองคกรใหชัดเจน โดยตองเชื่อมโยงทิศทาง เปาหมายตลอดจนแผนหลักขององคกร 
  4) การสื่อสารท่ีชัดเจน โปรงใส ยุติธรรม เม่ือมีการระบุความสามารถหรือกรอบสมรรถนะท่ี
หนวยงานตองการตามความจําเปนแตละตําแหนงเปาหมายและลักษณะขององคกรแลว กระบวนการคัดเลือก 
สรรหาผูมีศักยภาพตามหลักเกณฑนั้น ๆ จะตองมีกระบวนการท่ีโปรงใสและยุติธรรม รวมท้ังตองเปดกวาง     
ใหบุคลากรท่ีมีศักยภาพทุกคนมีโอกาสและมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน มีการสื่อสารทําความเขาใจอยางชัดเจนวา 
องคกรคาดหวังอะไร และควรมีบุคลากรท่ีครอบคลุมในหลายระดับ ไมเพียงแตเฉพาะผูบริหารเทานั้น แตควร   
มีการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) กับผูสืบทอดตําแหนง ท้ังสิ่งท่ีทําไดดีและยังทําไดไมดีอยางสมํ่าเสมอ       
มีการประเมินผลตวามความสําเร็จของงานท่ีสามารถสอบทวนกระบวนการดําเนินงานเปนรายบุคคลไดอยาง
ชัดเจน 
  5) การศึกษาและประเมินความพรอมของบุคลากรในองคกรอยางตอเนอง องคกรควรมีการ
จัดทําฐานขอมูล ท่ีรวบรวมเก็บขอมูลบุคลากรอยางครบถวนครอบคลุมกลุมเปาหมาย โดยองคกรสามารถ     
เฝาติดตามและประเมินผลงานของผูสืบทอดตําแหนงแตละคนเปนประจําทุกเดือนและทุกป ซ่ึงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งนั้น จําเปนตองมีความเชื่อมโยงและพูดถึงเปาหมายของแผนสืบทอด
ตําแหนงอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ ตองเปดโอกาสใหผูสืบทอดตําแหนงไดแจงและสื่อสารขอมูลปอนกลับอยาง
ตรงไปตรงมา ท้ังในสวนของคนเกงท่ีมีความมุงม่ันจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องกับองคกร รวมถึงคนเกง     
บางคนท่ีไมพรอมจะไปตอและตองการขอยกเลิกแผนสืบทอดตําแหนง เพ่ือเปนมุมมองประกอบการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการบริหารแผนสืบทอดตําแหนงขององคกรตอไป 
  6) การพัฒนาศักยภาพ โดยการมอบหมายงานท่ีทาทาย การพัฒนาผูนํา ควรมีการประเมิน
ศักยภาพ มองหาจุดแข็งท่ีแตละคนมี และหาทางพัฒนาจุดแข็งนั้นใหแกรงยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกัน หากมีจุดออน
ในเรื่องบางเรื่องท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการทํางานและการเติบโตในอนาคต ก็ตองหาทางแกไขปรับปรุงดวย    
โดยจัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล ท่ีมุงเนนพัฒนาสมรรถนะความสามารถและการเรียนรูผานการทํางานจริง
ในโครงการท่ีทาทายและมีความรับผิดชอบท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีการงานในปจจุบัน ซ่ึงอาจมีความรับผิดชอบ
สูงกวาเดิม  
 
 

๑๔ 
 



 
 
2.11 แนวคิดเรื่องกรอบส่ังสมประสบการณ (Experience Accumulation Framework) 

  กรอบสั่งสมประสบการณ (Experience Accumulation Framework) หรือเรียกยอ ๆ       
วา EAF เปนแผนความกาวหนาในอาชีพซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังขององคกร โดยเนนท่ีการเตรียม
กําลังท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงงานประเภทใดประเภทหนึ่ง เปนวัตกรรมของแผนความกาวหนาในอาชีพ
รูปแบบหนึ่งท่ีสํานักงาน ก.พ. พัฒนาข้ึนโดยศึกษาจากลักษณะและปญหาภายใตบริบทของการทํางานในภาคราชการ 
ดังนั้น จากปญหาท่ีสําคัญของภาคราชการในปจจุบันขาราชการมีความรูลึก มากกวารูรอบ อันเนื่องมาจากการ
ขาดการหมุนเวียนงาน ทําใหแนวคิดในการออกแบบกรอบสั่งสมประสบการณไดรับการพัฒนามาจากฐานความ
เชื่อท่ีวา “การหมุนเวียนงาน” เปนการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงท่ีสําคัญท่ีสุด การสั่งสมประสบการ
ทํางานท่ีหลากหลายเปนการพัฒนาท่ีทําใหคนไดเรียนรูการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล     
(ศูนยนักบริหารระดับสูง, 2559) 
  ดังนั้น กรอบสั่งสมประสบการณ จึงหมายถึง กรอบสําหรับการพัฒนาท่ีเนนการหมุนเวียนงาน 
เพ่ือปฏิบัติงานในสํานัก/กอง ตางๆ ภายในสวนราชการ โดยการหมุนเวียนไปยัง สํานัก / กอง นั้น ๆ หมายถึง
การไปปฏิบัติงานในฐานะท่ีเปนขาราชการในสํานัก/กองนั้น ซ่ึงจะสงผลใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง           
ไดมีโอกาสเรียนรูท้ังความรู ทักษะ ข้ันตอน / กระบวนการทํางาน รวมท้ังวัฒนธรรมของสํานักงาน / กอง นั้น ๆ  
ซ่ึงแตกตางจากการไปฝกงาน / ดูงานระยะสั้นท่ีไปในฐานะ “คนนอก” มากกวา “คนในสังกัด” กรอบสั่งสม
ประสบการณเปรียบเสมือนแผนท่ีไปยังสถานท่ีใดท่ีหนึ่ง เปนการสรางโดยผูมีประสบการณ ซ่ึงเปนเพียงการ
แนะนําเสนทางการเดินทางเทานั้น หากแตผูเดินทางจะไปถึงจุดหมายไดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความสามารถของ
ผูเดินทางเปนหลัก กรอบสั่งสมประสบการณจึงเปนแผนท่ีการพัฒนาท่ีสรางข้ึนเพ่ือเตรียมขาราชการใหมีความ
พรอมท่ีจะกาวข้ึนสูตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งเทานั้น การไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปาหมายข้ึนอยูกับ
การพิสูจนความสามารถ และการสรางผลงานของขาราชการแตละคน 
  การเริ่มตนของการจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ คือการกําหนดตําแหนงเปาหมายวา       
จะพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงแตละคนใหเปนแบบใด เปาหมายของการพัฒนาตามกรอบสั่งสม
ประสบการณ สามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
   1. ผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ (Speclalist) 
   2. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Expert) 
   3. ผูบริหาร (Manager)  
  ซ่ึงแตละบทบาทจะถูกพัฒนาดวยแนวทางเฉพาะท่ีแตกตางกัน โดยตําแหนงประเภทบริหาร
จะมุงเนนการเรียนรูรอบดาน ควบคูกับการเสริมสรางทักษะและสมรรถนะทางการบริหารเปนสาํคัญ ในขณะท่ี
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มุงเนนใหมีการพัฒนาความรูและ     
สั่งสมประสบการณในงานดานใดดานหนึ่ง ดังแผนภาพแสดงการพัฒนาสําหรับตําแหนงเปาหมายดวยแนวทาง
เฉพาะท่ีแตกตาง  
 

๑๕ 
 



            ภาพท่ี 3 การพัฒนาสําหรับตําแหนงเปาหมายดวยแนวทางเฉพาะท่ีแตกตาง 
       ท่ีมา : คูมือการจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ ศูนยนักบรหิารระดับสูง ป 2559 

 

 1) หลักการของกรอบสั่งสมประสบการณ คือ 
1. เนนการเรียนรู เพ่ือปฏิบัติจริงไดในลักษณะ On The Job Training 
2. ใชการฝกอบรม Training เพ่ือเสริมองคความรูท่ีจําเปน 
3. ใชความตองการของสวนราชการเปนตัวตั้งเปาหมาย 
4. เนนการสรางความรอบรู (Well-Rounded)  
5. การกําหนดกรอบเวลาในการพัฒนา ตองมีความเหมาะสม ไมมากและไมนอยเกินไป 

 2) ประโยชนท่ีไดรับจากการมีกรอบสั่งสมประสบการณ  
  1. ประโยชนตอขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  
   - เปนการสรางขวัญและกําลังใจ 
   - มีเสนทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
   - มีความม่ันคงในสายอาชีพ 
   - สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานขององคกร 
  2. ประโยชนตอหัวหนางาน 
   - ผูใตบังคับบัญชาทราบขอบเขตของงาน 
   - ชวยลดภาระงานประจําวันในการมอบหมายงาน 
   - มีเวลาเพียงพอในการวางแผนงานดานตาง ๆ 
   - สรางตัวแทนในการทํางานแทนหัวหนางาน 
  3. ประโยชนตององคกร 
   - สรางระบบ / มาตรฐานในการพัฒนาบุคลากร 
   - สรางภาพลักษณท่ีดีและความนาเชื่อถือใหกับองคกร 
   - จูงใจคนเกง คนดี ใหอยูในองคกร 
 
 
 
 
 

๑๖ 
 



  3) ระดบัของกรอบสั่งสมประสบการณ สามารถแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก 
  1. กรอบสั่งสมประสบการณภาพรวม คือ กรอบการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง        
แตละตําแหนง เปนกรอบภาพรวมท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาผานการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงตามตําแหนงเปาหมายนั้น ๆ 
  2. กรอบสั่งสมประสบการณรายบุคคล คือ กรอบการพัฒนาของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
แตละบุคคล ซ่ึงรายละเอียดของแผนการพัฒนา ทิศทางการพัฒนาและระยะเวลาในกรอบของแตละบุคคล     
จะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับขอมูลภูมิหลังเก่ียวกับการศึกษา ประสบการณการทํางานและสมรรถนะของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงแตละบุคคล 
 4) เปาหมายของการพัฒนาตามกรอบสั่งสมประสบการณ มี 3 ระดับ คือ 
  1. ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental) หมายถึง ความสามารถในระดับความรูพ้ืนฐานท่ัวไป 
ในการปฏิบัติหนาท่ี เนนท่ีองคความรูท่ัวไป 
  2. ระดับสูง (Advanced) หมายถึง ความสามารถในระดับท่ีประยุกตใชองคความรูพ้ืนฐานกับ
งานในลักษณะตางๆได สามารถคิด วิเคราะห และตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ไดดวยตนเอง 
  3. ระดับเปนเลิศ (Benchmarked) หมายถึง ความสามารถในระดับท่ีเก่ียวกับองคความรูใหม
นวัตกรรม รวมถึงความสามารถในระดับท่ีเปนท่ียอมรับของบุคคลในวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกองคกร
ความสามารถระดับนี้ตองใชการศึกษาเฉพาะในทางลึก 
 5) กระบวนการจัดทํากรอบสัง่สมประสบการณ 

1. วิเคราะหความตองการของกําลังคนและกําหนดตําแหนงเปาหมาย 
2. กําหนดหนวยงานท่ีจะตองเรียนรู 
3. กําหนดสาระของการเรียนรู 
4. ระบุตัวบงชี้พฤติกรรมท่ีจะใชวัด 
5. กําหนดระยะเวลาการเรียนรู 
6. กําหนดผูสอนงาน 
7. กําหนดวิธีการพัฒนา 
8. การทบทวนกรอบสั่งสมประสบการณ 

  การจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ และแผนความกาวหนาในอาชีพรายบุคคล หรือ       
กรอบสั่งสมประสบการณรายบุคคล เปนเพียงข้ันตอนเริ่มตนของการพัฒนาขาราชการผู มีผลสัมฤทธิ์             
ในสวนราชการ โดยเปนเพียงกรอบกวาง ๆ ของแตละตําแหนงเปาหมายเทานั้น และถือเปนการดําเนินการ    
ในระยะแรกของสวนราชการท่ีตองมีการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม              
ของสวนราชการ วัฒนธรรมองคกร และปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ  

จากแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของท้ังหมดขางตน ผูศึกษาจึงขอสรุปวาการจัดทํา  
แผนสืบทอดตําแหนง เปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ท่ีมุงเนนการ
ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ท่ีระบุวา มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ท่ีสามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดี คนเกงไวในภาครัฐ ซ่ึงนําสูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565 และ
เชื่อมโยงถึงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตวพ.ศ. 2561 – 2563 (HR Scorecard)       
เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและประสิทธิภาพของระบบราชการ รวมท้ัง สงเสริมใหมีการวางระบบการ
เตรียมความพรอม เพ่ือทดแทนบุคลากร ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและ
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สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการในอนาคตได ผูศึกษาจึงขอสรุปความสอดคลองและเชื่อมโยงของ
นโยบายตอการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงของหนวยงาน ดังแผนภาพนี้  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพท่ี 4 ความสอดคลองและเช่ือมโยงของนโยบายตอการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงของหนวยงาน 

   
 กรมปศุสัตว ในฐานะองคกรทางดานวิชาการปศุสัตวอันดับหนึ่งของประเทศไทยไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยการสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ จึงไดเชื่อมโยง
ระบบการสรรหา การเลือกสรร และการพัฒนาบุคลากร ใหมีความพรอมในการเขาสูตําแหนงท่ีสําคัญ ดวยการ
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (Succession Plan) เปนการนํารอง 1 
ตําแหนง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดแทนตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ท่ีจะวางลงจากการ
เกษียณอายุราชการ ลาออก และเสียชีวิต เปนการเตรียมความพรอมในการสรางบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะ 
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับตําแหนง และยังเปนการดึงดูด รักษา และจูงใจ คนเกง คนดี ใหอยูในกรมปศุสัตว และ
พรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจดานวิชาการระดับเชี่ยวชาญไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะกลาวรายละเอียดในบทท่ี 3 
ตอไป 
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บทที่ 3 

ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)  
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ของกรมปศุสตัว 

  การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ    
ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว เปนการดําเนินการตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด เพ่ือสรางบุคลากร
หรือกลุมคนท่ีมีความรู ความสามารถ และพัฒนาใหเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไวรองรับหรือบรรจุ           
ในตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญท่ีวางลง สามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือเปนประโยชน     
ในการนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงสําคัญอ่ืน ๆ ของกรมปศุสัตวตอไป 
สามารถแบงออกเปน 5 ข้ันตอน คือ              
  3.1 ข้ันตอนท่ี 1 การเลือก/กําหนดตําแหนงเปาหมาย  
  3.2 ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสรรหาผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทน           
  3.3 ข้ันตอนท่ี 3 การพิจารณาคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง  
  3.4 ข้ันตอนท่ี 4 การจัดทําแผนพัฒนาผูมีศักยภาพ  
  3.5 ข้ันตอนท่ี 5 การติดตามประเมินผล  
  โดยแตละข้ันตอนมีสรุปรายละเอียดการดําเนินการไดตามภาพ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ข้ันตอนการดาํเนินการจดัทําแผนสบืทอดตําแหนง (Succession Plan)  
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ของกรมปศุสตัว 

1. การเลือก/กําหนดตําแหนงเปาหมาย 

2. การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสรรหาผูมี
ศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง 

3. การพิจารณาคัดเลือกผูมศีักยภาพ 

4. การจดัทําแผนพัฒนาผูมีศักยภาพ 

5. การตดิตามประเมินผล 

- แตงต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)  
  ประเภทวิชาการระดับวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  
- ศึกษา รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 
- พิจารณากําหนดตําแหนงเปาหมายและจัดทํารายละเอียดตําแหนงเปาหมาย 
- เสนอกรมปศุสัตวขอความเห็นชอบในการกําหนดตําแหนงเปาหมาย 

- แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง ประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว 

- พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูมีศักยภาพที่จะสืบทอดตําแหนง 
- เสนอกรมปศุสัตวเห็นชอบ และประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกฯ และรับสมัคร

บุคคลเขารับการคัดเลือก 

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
- พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหเปนผูจะสืบทอดตําแหนงและ 
  รายงานกรมปศุสัตวทราบ 

- แตงต้ังคณะทํางานงานการพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ  
- จัดทํากรอบสั่งสมประสบการณผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ (กรอบใหญ) 
- จัดทําแผนรายพัฒนาศักยภาพรายบุคคลของผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ  

- กําหนดแนวทาง/เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาผูจะสืบทอดตําแหนง 
- สรุปการดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูจะสืบทอดตําแหนงเสนอกรมปศุสัตวทราบ  
  เพ่ือใชประกอบการพิจารณาคัดเลือกแตงต้ังผูดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ 
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  3.1 ข้ันตอนท่ี 1 การเลือก/กําหนดตําแหนงเปาหมาย  

กองการเจาหนาท่ี ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว โดยมีผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีเปนประธานคณะทํางาน 
และคณะทํางานประกอบดวยบุคลากรของกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
และกลุมพัฒนาบุคลากร เพ่ือศึกษาเก่ียวกับแนวคิดการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงการวิเคราะหขอมูล ทิศทาง
และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)            
กรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2563 แผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565   เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษามาทําการวิเคราะห เพ่ือกําหนดตําแหนงเปาหมาย และเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวตอไป  

คณะทํางานจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
ของกรมปศุสัตว ไดศึกษาและวิเคราะหขอมูล พบวา กรมปศุสัตวเปนหนวยงานวิชาการท่ีมีความรูความ
เชี่ยวชาญในดานการปศุสัตวเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีบุคลากรท่ีมีความรู  ความเชี่ยวชาญ               
ในการปฏิบัติงานดานการศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการปศุสัตว เพ่ือพัฒนาองคความรู
และเทคโนโลยีดานการปศุสัตว ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตปศุสัตว เพ่ือใหไดสัตวพันธุดี และ        
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูบริโภค โดยเฉพาะขาราชการพลเรือน
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือผูเชี่ยวชาญ เปนผูมีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดานเชิงลึก 
เชน ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณพันธุ ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาพันธุโคนม ผูเชี่ยวชาญ
ดานวิเคราะหอาหารสัตว ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและชันสูตรโรคสัตว เปนตน ผูเชี่ยวชาญเหลานี้จะชวยเพ่ิม       
ขีดความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องท่ีตนมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ   
กรมปศุสัตวอยางสูงสุดได โดยกรมปศุสัตวมีตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ท้ังสิ้น จํานวน 47 ตําแหนง แยกตามสายงานได
ดังนี้ 

1. ตําแหนงนายสัตวแพทยเชี่ยวชาญ    จํานวน 28 ตําแหนง 
2. ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญ    จํานวน 12 ตําแหนง  
3. ตําแหนงนักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ    จํานวน    3 ตําแหนง  
4. ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญ   จํานวน   1 ตําแหนง  
5. ตําแหนงเศรษฐกรเชี่ยวชาญ     จํานวน   1 ตําแหนง  
6. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ   จํานวน   1 ตําแหนง 
7. ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ  จํานวน   1 ตําแหนง 

  ในป พ.ศ. 2563 กรมปศุสัตวมีผูดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 29 ตําแหนง และเปน
ตําแหนงวาง จํานวน 18 ตําแหนง โดยในป 2563 - 2567 มีผูเชี่ยวชาญท่ีจะเกษียณอายุราชการ จํานวน 
19 คน ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดวาองคความรู ความเชี่ยวชาญท่ีแตกตางหลากหลายดานการปศุสัตวจะสูญหายไป      
อันจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการปศุสัตวในระยะยาว และมีผลกระทบตอการขาดแคลนกําลังคนท่ี
มีศักยภาพ และการสูญเสียอัตรากําลังจาการเกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะผู เชี่ยวชาญของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ซ่ึงมีตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ท้ังหมด 3 ตําแหนง ไดแก ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ดานคุณภาพน้ําเชื้อพอพันธุผสมเทียม (นายสัตวแพทยเชี่ยวชาญ) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสัตว (นายสัตวแพทยเชี่ยวชาญ) และตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณพันธุ 
(นายสัตวแพทยเชี่ยวชาญ) จะเกษียณอายุตอเนื่องในป 2563 ป 2565 และป 2567 โดยแตละตําแหนง     
มีหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๒๐ 
 



 1. ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพน้ําเชื้อพอพันธุผสมเทียม (นายสัตวแพทยเชี่ยวชาญ)      
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยทางวิชาการสัตวแพทยดานน้ําเชื้อและพอพันธุ 
วิทยาการระบบสืบพันธุสัตวเพศผู ระบบตอมไรทอ สรีรวิทยา ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพน้ําเชื้อ การเก็บรักษาและ
การใชน้ําเชื้อ การตรวจวิเคราะห คุณภาพดานชีวภาพและสุขอนามัย พันธุศาสตรโมเลกุล เก่ียวกับน้ําเชื้อพอพันธุ
และจุลชีพในน้ําเชื้อ ระบบควบคุมคุณภาพน้ําเชื้อพอพันธุ และศูนยผลิตน้ําเชื้อ ประยุกต พัฒนา การตรวจ      
วิเคราะหและควบคุมคุภาพน้ําเชื้อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายและปรับปรุงพันธุปศุสัตว 

 2. ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว (นายสัตวแพทยเชี่ยวชาญ) มีหนาท่ี
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพชีวโมเลกุล และ
อณูพันธศาสตร โดยศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับยีน สารพันธุกรรมหรือดีเอ็น เอ ลายพิมพดีเอ็นเอ เครื่องหมาย
โมเลกุล เครื่องหมายดีเอ็นเอ ความหลากหลายทางชีวโมเลกุล รวมถึงโรคทางพันธุกรรม เพ่ือพัฒนาพันธุสัตว 
ขยายพันธุสัตว และอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมืองและสัตวท่ีใกลสูญพันธุ 
  3. ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณพันธุ (นายสัตวแพทย
เชี่ยวชาญ) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับการผสม
เทียมและความสมบูรณพันธุ โดยศึกษาวิจัยดานฮอรโมน ตอมไรทอ เซลพันธุศาสตร โมเลกุล และสารอาหารท่ีจําเปน 
ตลอดจนเอ็นไซมสงผลถึงความสมบูรณ และเทคนิคการผสมพันธุใหมีการปฏิสนธิและลูกออนเจริญเติบโต      
จนคลอดไดเปนปกติ ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตน้ํานม การเจริญเติบโต ปญหาการผสมติดยาก ผสมไมติด 
การคนควาและวิจัยการนําชีวอินทรียและสมุนไพรมาแกไขปญหาการสืบพันธุ เพ่ือทดแทนการใชสารเคมี      
ซ่ึงสงผลถึงการปนเปอนในน้ํานมและเนื้อ ตลอดจนสิ่งแวดลอม และพัฒนาพันธุสัตวและขยายพันธุสัตว          
ท่ีมีพันธุกรรมท่ีดี 
  ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรองรับตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุราชการสําหรับตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหมีผูปฏิบัติงานท่ีมีองคความรูความเชี่ยวชาญ       
ดานการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ซ่ึงเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีสําคัญ ดานการ
ผลิตปศุสัตวใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะทํางานจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 
(Succession Plan) ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว จึงเห็นควรเสนอกรมปศุสัตวใหกําหนด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว เปนตําแหนงเปาหมายในการจัดทํา         
แผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว เปนตําแหนง    
นํารองในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงดังกลาว ท้ังนี้ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และตําแหนงสําคัญอ่ืน ๆ ของกรมปศุสัตว โดยมีเหตุผล
สําคัญประกอบ ดังนี้ 

 1. เปนตําแหนงท่ีตองเตรียมความพรอมบุคคลไวทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุราชการ
เพ่ือพัฒนาบุคคลใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง เพราะเปนตําแหนงท่ีตองใชองคความรูเฉพาะดานเชิงลึก
ดานการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพดานการผลิตปศุสัตวในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว 
ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพดานการผลิตปศุสัตว ผลิตและขยายพันธุสัตว น้ําเชื้อ เชื้อพันธุ 
เพ่ือการพัฒนาดานการปศุสัตว และอนุรักษพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว 

 2. เปนตําแหนงในสายงานหลักของกรมปศุสัตว ไดแก ตําแหนงนายสัตวแพทย ซ่ึงเปน
ตําแหนงท่ีสงผลตอการดําเนินการใหบรรลุตามภารกิจ/พันธกิจของกรมปศุสัตว ในการขับเคลื่อนการปศุสัตว
ของประเทศใหบรรลุตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เปนตําแหนง ท่ี มีความกาวหนาในสายอาชีพถึงระดับทรงคุณวุฒิ  คือ ตําแหน ง
นายสัตวแพทยทรงคุณวุฒิ 

๒๑ 
 



  โดยตําแหนงเปาหมายเพ่ือเปนการนํารองในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญของ
กรมปศุสัตวภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวนั้น คือ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสัตว อันมีเหตุผลสําคัญประกอบ ดังนี้ 

1. ผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว เปนตําแหนงท่ีตองใชองคความรูเฉพาะดาน
ในเชิงลึก คือ ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล และอณูพันธุศาสตรเก่ียวกับยีนและสารพันธุกรรม           
ความหลากหลายทางพันธุกรรม และโรคทางพันธุกรรมสัตว รวมถึงการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติงาน Animal 

Molecular Laboratory ซ่ึงเปนเรื่องเฉพาะทางท่ีตองอาศัยระยะเวลาและประสบการณในการปฏิบัติงานอยางสูง  
2. ผูดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวในขณะนี้ มีกําหนดการ

เกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2565 ดังนั้น จะมีระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาและพัฒนาผูมีศักยภาพ    
ท่ีเหมาะสม ประมาณ 1 - 2 ป ทําใหมีการประเมินผล และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะทดแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะหากมีชวงระยะเวลาการพัฒนาหรือเตรียมคน
ท่ีนอยเกินไป การพัฒนาบุคลากรก็จะไมสามารถวัดและประเมินผลการพัฒนาใด ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ    
แตผูดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพน้ําเชื้อพอพันธุผสมเทียม จะเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2563 
ซ่ึงหากดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงดังกลาว จะไมมีระยะเวลาของการพัฒนาผูมีศักยภาพ จะเปน
เพียงการเลือกสรรบุคคลมาทดแทนตําแหนงเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญจะตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 และผู ดํารงตําแหนงผู เชี่ยวชาญดานวิจัยการผสมเทียมและบํารุงพันธุ              
จะเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2567 ซ่ึงมีระยะเวลามากเกินไปท่ีจะดําเนินการสรรหาและพัฒนาผูสืบทอด
ตําแหนง อาจทําใหกระบวนการพัฒนาขาดความตอเนื่องในการทดแทนตําแหนงเปาหมายดังกลาวได 

 ในลําดับตอมา คณะทํางานจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว จึงไดจัดทํารายละเอียดของตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว 
เสนอกรมปศุสัตวพิจารณาเห็นชอบและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปน   
ผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตวท่ีจะทดแทนตําแหนงเปาหมาย
ดังกลาวในข้ันตอนตอไป โดยการจัดทํารายละเอียดของตําแหนงเปาหมาย ประกอบดวย 
  1. ชื่อตําแหนง หนวยงานสังกัด 
  2. หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
  3. ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)  
  4. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) 
  5. สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competency) 
  ท้ังนี้ สามารถดูตัวอยางการจัดทํารายละเอียดตําแหนงเปาหมาย ดังรายละเอียดในภาคผนวก
หนา 54 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 
 



3.2 ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสรรหาผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง 

  กรมปศุสัตวไดพิจารณาเห็นชอบในการกําหนดตําแหนงเปาหมาย (นํารอง) เพ่ือจัดทําแผน   
สืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว คือ ตําแหนงของ
ผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว พรอมแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง 
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว โดยมีนายสัตวแพทยทรงคุณวุฒิเปนประธานคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการ ประกอบดวยรองอธิบดีกรมปศุสัตวท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลสํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
ผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพน้ําเชื้อพอพันธุผสมเทียม ผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว ผูเชี่ยวชาญ
ดานวิจัยการผสมเทียมและบํารุงพันธุ หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานและ
อัตรากําลัง หัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง และหัวหนากลุมพัฒนาบุคลากร เพ่ือศึกษาและดําเนินการ
กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑการคัดเลือกผูสืบทอด วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาสรรหา และคัดเลือก    
ผูสืบทอดตําแหนง ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงรายบุคคล และติดตามประเมินผลการพัฒนา 
รวมถึงการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม 

 คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ   
กรมปศุสัตว ไดทําการศึกษาและพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว จากแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของ  
กรมปศุสัตว อันประกอบดวย 

 1. หนาความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
 2. หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
  ก. ดานการปฏิบัติการ 
  ข. ดานการวางแผน 
  ค. ดานการประสานงาน 
  ง. ดานการบริการ 
 3. คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน (Job Specifications) 
 4. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
  ก. ความรูท่ีจําเปนในงาน 
  ข. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
  ค. ทักษะท่ีจําเปนในงาน 
  ง. สมรรถนะท่ีจําเปนในงาน 
  จ. สมรรถนะทางการบริหาร 
  ฉ. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 เพ่ือใชประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลผูมีศักยภาพในการสืบทอด

ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว โดยคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอด
ตําแหนง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว ไดรวมกันพิจารณากําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะ
สมัครเขารับการคัดเลือก ข้ันตอนการดําเนินการ วิธีการคัดเลือกและเกณฑการคัดเลือกผูท่ีจะสืบทอดตําแหนง 
และพิจารณาใบสมัครเขารับการคัดเลือก ดังนี้ 
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จํานวนคน 

 
 1) คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก  
 ตําแหนงเปาหมายของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ

กรมปศุสัตวในครั้งนี้ คือ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธกุรรมสัตว เปนตําแหนงประเภทวิชาการ
สายงานนายสัตวแพทย ซ่ึงเปนสายงานหลักของกรมปศุสัตว มีผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยระดับชํานาญการ
พิเศษ ท่ีสามารถเลื่อนระดับใหสูงข้ึนเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญได จํานวน 333 คน        
ท่ัวประเทศ ขอมูลจากกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี ณ วันท่ี 20 เมษายน 2563           
โดยสามารถแบงชวงอายุของบุคคล ชวงระยะเวลาในการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ และชวงอายุ
ของการรับราชการดังแผนภาพตอไปนี้ 

 
 ภาพท่ี 6 แผนภาพแสดงจํานวนและรอยละของผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยระดับ    

ชํานาญการพิเศษของกรมปศุสัตวแยกตามชวงอายุของบุคคล 
 จากแผนภาพท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยระดับ     

ชํานาญการพิเศษของกรมปศุสัตวแยกตามชวงอายุของบุคคล รวมท้ังสิ้น 333 คน พบวามีผูดํารงตําแหนง
ในชวงอายุระหวาง 46 – 50 ป มากท่ีสุด จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 33.9 รองลงมาคือมีชวงอายุ
ระหวาง 41 – 45 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 23.1 และมีชวงอายุระหวาง 51 – 55 ป จํานวน 54 คน       
คิดเปนรอยละ 16.2 โดยชวงอายุระหวาง 33 – 40 ป มีผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
นอยท่ีสุดเพียง 2 คน คิดเปนรอย 0.6 จากจํานวนนายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษท้ังหมดของกรมปศุสัตว  

  
 
 
 
 
 
 
 

2 คน = 0.6 %

50 คน = 15 %

77 คน = 23.1 %

113 คน = 33.9 %

54 คน = 16.2 %

37 คน  = 11.2 %
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อายุระหวาง 33-40 ป

อายุระหวาง 36-40 ป

อายุระหวาง 41-45 ป

อายุระหวาง 46-50 ป

อายุระหวาง 51-55 ป

อายุระหวาง 56-60 ป
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 ภาพท่ี 7 แผนภาพแสดงจํานวนและรอยละผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ

ของกรมปศุสัตวแยกตามระยะเวลาการรับราชการดํารงตําแหนงในสายงานนายสัตวแพทย 
 จากแผนภาพท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยระดับ     

ชํานาญการพิเศษของกรมปศุสัตวแยกตามระยะเวลาการในการับราชการ รวมท้ังสิ้น 333 คน พบวา            
มีระยะเวลาในการรับราชการตั้งแต 11 - 14 ป มากท่ีสุด จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 23.1 รองลงมาคือ 
มีระยะเวลาในการรับราชการตั้งแต 23 - 26 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 22.2 และมีระยะเวลาในการ
รับราชการตั้งแต 19 - 22 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 19.8 ในลําดับรองลงมา โดยระยะเวลาในการ
รับราชการตั้งแต 7 – 10 ป มีเพียง 5 คน คิดเปนรอย 1.2 จากจํานวนนายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
ท้ังหมดของกรมปศุสัตว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 8 แผนภาพแสดงจํานวนและรอยละของผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยระดับ    
ชํานาญการพิเศษของกรมปศุสัตวแยกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 
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ระยะเวลาในการรับราชการต้ังแต 7-10 ป

ระยะเวลาในการรับราชการต้ังแต 11-14 ป

ระยะเวลาในการรับราชการต้ังแต 15-18 ป

ระยะเวลาในการรับราชการต้ังแต 19-22 ป

ระยะเวลาในการรับราชการต้ังแต 23-26 ป

ระยะเวลาในการรับราชการต้ังแต 27-30 ป 

ระยะเวลาในการรับราชการต้ังแต 31 ป ขึ้นไป

จํานวนคน 

5 คน = 1.2% 

77 คน = 23.1 % 

36 คน = 11 % 

66 คน = 19.8 % 

74 คน = 22.2 % 

36 คน = 11 % 

39 คน = 11.7 % 
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 จากแผนภาพที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของผู ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยระดับ
ชํานาญการพิเศษของกรมปศุสัตวแยกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
รวมท้ังสิ้น 333 คน พบวามีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงต้ังแต 11 – 15 ป จํานวน 135 คน คิดเปน    
รอยละ 40.54 รองลงมาคือมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตั้งแต 5 - 10 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 
22.52 และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงต้ังแต 2 - 4 ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 20.72           
โดยระยะเวลาในการดํารงตําแหนงมากกวา 20 ปข้ึนไป มีเพียง 2 คน คิดเปนรอย 0.6 จากจํานวน
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษท้ังหมดของกรมปศุสัตว  

 จากขอมูลดังกลาวขางตน คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว พิจารณาแลวเห็นวา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับการแตงตั้งเพ่ือใหดํารงตําแหนง
นายสัตวแพทยระดับเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานกําหนดท่ี ก.พ. กําหนด จะตองดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย
ชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป และมีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง   
ในสายงานนายสัตวแพทย ไมนอยกวา 7 ป เพ่ือเปนการเปดโอกาสในการเตรียมความพรอมขาราชการ          
ผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว เพ่ือนํามาพัฒนาและ
เสริมสรางประสบการณใหเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญดังกลาวตอไป จึงเห็นควรกําหนดคุณสมบัติ
เบื้องตนจะตองดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 2 ป และควรมีประสบการณ
หรือระยะเวลาการปฏิบัติงานในสายงานตําแหนงนายสัตวแพทย ไมนอยกวา 10 ป เพ่ือทําใหเชื่อม่ันไดวา
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะมีองคความรู ทักษะ และประสบการณในสายงานนายสัตวแพทยระดับสูง 
เหมาะสมท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ อีกท้ัง การสรรหาผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสัตว ซ่ึงเปนงานท่ีตองใชองคความรูเฉพาะดานในเชิงลึกในดานเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล และ 
อณูพันธุศาสตรเก่ียวกับยีนและสารพันธุกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรม และโรคทางพันธุกรรมสัตว 
รวมถึงการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติงาน Animal Molecular Laboratory จึงจําเปนท่ีจะตองเปนผูท่ีปฏิบัติงานหรือ
เคยปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว และตองมีผลงานหรือชิ้นงานท่ีรับผิดชอบอันมี
ความเชื่อมโยงสอดคลองกับเทคโนโลยีชีวภาพชีวโมเลกุล อณูพันธุศาสตรเก่ียวกับยีนและสารพันธุกรรมความ
หลากหลายทางพันธุกรรม และโรคทางพันธุกรรมสัตวในเชิงลึกอีกดวย โดยผูสมัครจะตองมีคะแนนผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการอยูในเกณฑ ท่ีแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของการปฏิบัติงาน และสมรรถนะท่ีมีอยูใน
ตัวตน รวมถึงการมีความประพฤติท่ีดี ไมถูกสอบวินัย และตองมีความรูทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการสื่อสารได
อยางดี สามารถศึกษาบทความทางวิชาการของตางประเทศได และตองมีทักษะการใชคอมพิวเตอร ท้ังในการ
ใชงานพ้ืนฐานและการใชงานในหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของอีกดวย คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอด
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว จึงไดเห็นชอบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
บุคคลท่ีจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว ประกอบดวย 
 คุณสมบัติของผูสมัครเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเช่ียวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว ดังนี้ 
  1) เปนผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 2 ป นับถึง
วันปดรับสมัคร 
  2) ปฏิบัติราชการมาแลวไมนอยกวา 10 ป นับต้ังแตดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ           
ในสายงานนายสัตวแพทย 
  3) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวไมนอยกวา     
2 ป โดยมีผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ใหการรับรองประสบการณการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
การผลิตปศุสัตว   

๒๖ 
 



  4) ไดรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย 
2 รอบการประเมินในปท่ีรับสมัคร  
  5) เปนผูมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณ      
ของการเปนขาราชการท่ีดีจนเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป และไมเคยถูกรองเรียน กลาวหา วากระทําผิดวินัย 
หรืออยูระหวางสอบสวนวินัย ในชวง 2 ปท่ีผานมา 
  6) มีความรูและทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 
  7) มีความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับดี 
 การดําเนินการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเช่ียวชาญดานยีนและ     
โรคทางพันธุกรรมสัตว 

 1) กรมปศุสัตวประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีน
และโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว  

 2) ผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปน       
ผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว จัดทําเอกสารประกอบการ
คัดเลือก ประกอบดวย 

  2.1 ใบสมัคร ท่ีผานความเห็นชอบของผูอํานวยการ สํานัก / กอง / ปศุสัตวเขต / 
ปศุสัตวจังหวัด  

  2.2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล โดยผูอํานวยการ สํานัก/กอง/ปศุสัตวเขต / 
ปศุสัตวจังหวัด เปนผูประเมิน 

  2.3 แบบแสดงผลงานใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ       
การผลิตปศุสัตว อยางนอย 2 เรื่อง / โครงการ / ชิ้นงาน  

 โดยเอกสารการสมัครคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ  เ ม่ือผูสมัครสงหนังสือทางราชการ              
ตามระบบงานสารบรรณถึงกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ีปดรับสมัครตามท่ีกําหนด ในวันและเวลาราชการ   
โดยถือวันท่ีประทับตราลงทะเบียนรับของกรมปศุสัตววันสุดทายเปนวันท่ีท่ีกําหนด ( รับสมัครทางไปรษณีย 
หรือยื่นเอกสารท่ีครบถวนพรอมประทับตราลงทะเบียนรับของกรมปศุสัตวเรียบรอยแลว ) ท้ังนี้ หากจัดสง
เอกสารการสมัครไมครบถวน หรือเกินกําหนดเวลาการรับสมัคร จะไมไดรับการพิจารณา 

3) กองการเจาหนาท่ี ตรวจสอบคุณสมบัติ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวพิจารณา
ใหคะแนนผลงานใด ๆ ท้ัง 2 เรื่อง / โครงการ / ชิ้นงาน ท่ีเก่ียวของกับภารกิจงานดานเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว ในแบบแสดงผลงานของผูขอรับการคัดเลือก ฯ และเรียงลําดับผูท่ีมีคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 
80 เสนอคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว 
ดําเนินการนัดสัมภาษณคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว (i2-Smart) โดยทําการสัมภาษณท่ี        
กองการเจาหนาท่ี หรือ VDO Conference 

4) คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ
กรมปศุสัตว ทําการสัมภาษณตามประเด็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว (i2-Smart)  

5) คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ
กรมปศุสัตวพิจารณาคัดเลือกบุคคล และรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก ตามขอ 4 ขางตน พรอมเหตุผล     
ในการพิจารณาเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีปญหาใหถือวาผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญถือเปนท่ีสุด   
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 6) คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ
กรมปศุสัตว ประกาศรายชื่อผู ท่ีไดรับการคัดเลือกเป นผู สืบทอดตําแหนงผู เชี่ยวชาญดานยีนและโรค             
ทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว 

 ซ่ึงเม่ือไดตัวบุคคลผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวเรียบรอยแลว 
จะมีการพัฒนาศักยภาพของผูสืบทอดตําแหนงในระยะสั้นและระยะยาว และใชเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร   
ท่ีหลากหลาย รวมถึงมีการประเมินผลการพัฒนา เพ่ือใหไดผูสืบทอดตําแหนงท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะ         
ดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวอยางสมบูรณแบบตอไป 
 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเช่ียวชาญดานยีนและโรค      
ทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว  
  การพิจารณาคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว เปน
การเตรียมความพรอมในการสรางบุคคลทดแทนตําแหนงทางวิชาการท่ีสําคัญของกรมปศุสัตว ซ่ึงจะวางลงจาก
การเกษียณอายุราชการ พรอมท้ังเปนการสรางบุคลากรท่ีมีความสามารถ เขามาทดแทนในตําแหนงท่ีวางลง
อยางเหมาะสมเปนระบบ โดยบูรณาการกระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดความ
เชื่อมโยงและความตอเนื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล อันจะทําใหกรมปศุสัตวไดมาและรักษาไวซ่ึง        
“ คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ ” เขาสูกรมปศุสัตว ดังนั้น การกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูจะสืบทอดตําแหนง
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือคัดสรรใหไดบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และพรอมท่ีจะเขารับการพัฒนาใหเปน       
ผูดํารงตําแหนงสูงข้ึนตอไปจึงประกอบดวยกระบวนการ 2 กระบวนการ ดังนี้ 
  กระบวนการท่ี 1 มุงเนนความสําคัญขององคประกอบ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบ
ดานคุณสมบัติ องคประกอบดานคุณลักษณะของบุคคล และองคประกอบดานคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลงาน โดยพิจารณาจาก ใบสมัคร แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล และแบบแสดงผลงานใด ๆ อยางนอย 
2 เรื่อง / โครงการ / ชิ้นงาน ท่ีเก่ียวของกับภารกิจงานดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว เปนเครื่องมือ    
ท่ีใชในการประเมินองคประกอบ 3 องคประกอบ และมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละองคประกอบ 
ดังนี้ 
  1. องคประกอบดานคุณสมบัติของบุคคล ท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติท่ัวไปในการดํารง
ตําแหนง อายุ การศึกษา การฝกอบรม อายุราชการ และทักษะความรูความสามารถท่ัวไป ซ่ึงจะทําใหสามารถ
ประเมินความเหมาะสมในการเปนผูจะสืบทอดตําแหนงในเบื้องตนได โดยกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวเปนผูทําการประเมินองคประกอบ
ดานคุณสมบัติของบุคคล มีคาคะแนนเทากับ 10 คะแนน โดยพิจารณาจาก  
   - วุฒิการศึกษา 5 คะแนน  
   - ระยะเวลาการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานนายสัตวแพทย 5 คะแนน 
  2. องคประกอบดานคุณลักษณะของบุคคล เปนการแสดงใหเห็นถึงสมรรถนะและทักษะ   
ตามแบบบรรยายลักษณะงาน ( Job Description ) ของตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว  
มีคาคะแนนเทากับ 45 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
   - สมรรถนะทางการบริหาร ไดแก วิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ ศักยภาพ        
เพ่ือนําการปรับเปลี่ยน และการควบคุมตนเอง 20 คะแนน 
   - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก การคิดวิเคราะห การตรวจสอบ
ความถูกตองในกระบวนงาน และการมองภาพองครวม 15 คะแนน 
   - ทักษะท่ีจําเปนในงาน ไดแก ทักษะการใชภาษาอังกฤษ และทักษะการใช
คอมพิวเตอร 10 คะแนน 
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  ซ่ึงการแสดงออกถึงสมรรถนะของบุคคลตองอาศัยบุคคลซ่ึงมีความใกลชิด หรือรวมกัน
ปฏิบัติงานกับผูสมัครมาสักระยะหนึ่ง เปนผูทําการประเมินใหคะแนน เพ่ือใหทราบถึงสมรรถนะท่ีแทจริงของ
ผูสมัคร โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกอง เปนผูทําการประเมินองคประกอบดานคุณลักษณะ
ของบุคคลมีคาคะแนนเทากับ 45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
  3. องคประกอบดานคุณภาพและมาตรฐานของผลงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือวาเปนประเด็นสําคัญ
ของกระบวนการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว เนื่องจากเปนวิธีการ
ท่ีแสดงใหเห็นถึงประสบการณและการปฏบิัติงานท่ีเก่ียวของกับยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว เปนการประเมิน
ความสําเร็จในผลงานท่ีเก่ียวของท้ังปริมาณงาน ความหลากหลาย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เปนงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว หรือยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวหรือไม และยังเปนการ
สะทอนการนําความรูเชิงวิชาการมาใชในการปฏิบัติงาน มีผลงานเชิงประจักษ ผลงานมีความยุงยากซับซอน
ของกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติ การประสานงานภายในและภายนอกสายงาน รวมถึงการแกไขปญหา
เฉพาะหนา เพ่ือพิจารณาวาผูสมัครมีความเหมาะสมกับการสืบทอดตําแหนง มากนอยเพียงใด โดยกําหนดให
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวเปน      
ผู ทํ าการประเมินองคประกอบดานคุณภาพและมาตรฐานของผลงานท่ีเ ก่ียวของกับภารกิจงาน                   
ดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว มีคาคะแนนเทากับ 45 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
   - หลักการและแนวคิดของผลงาน    10 คะแนน 
   - ความยุงยากของผลงานในการดําเนินการ   10 คะแนน 
   - ประโยชนของผลงานท่ีมีตอกรมปศุสัตว  25 คะแนน 
  ท้ังนี้ การพิจารณาใหคะแนนองคประกอบดานคุณสมบัติของบุคคล และองคประกอบ       
ดานคุณภาพและมาตรฐานของผลงานนั้น จะกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง 
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว จะใหคณะกรรมการ ฯ พิจารณาใหคะแนนเปนรายบุคคล 
และดําเนินการรวมคะแนนท้ังหมดเพ่ือหาคาเฉลี่ยท่ีผูสมัครไดรับ ผูสมัครท่ีมีคะแนนรวมในกระบวนการท่ี 1 
มากกวารอยละ 80 เขารับการประเมินในกระบวนการท่ี 2 ในลําดับตอไป  

๒๙ 
 



ตารางท่ี 1 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว กระบวนการท่ี 1 

วิธีการ องคประกอบ เครื่องมือ ผูทําการประเมิน  เกณฑการใหคะแนน คะแนนเตม็ 
กร

ะบ
วน

กา
รที่

 1
 

 
1.องคประกอบดาน
คุณสมบัติของบุคคล 

ใบสมัคร คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหา 
ผูสืบทอดตําแหนงฯ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 3 คะแนน 
ปริญญาโท 4 คะแนน 
ปริญญาเอก 5 คะแนน 

คะแนนรวม 5 คะแนน 
ระยะเวลาการ 
ดํารงตําแหนง 
ประเภทวิชาการ  
ในสายงานนายสตัวแพทย 

ตั้งแต 10-14ป 3 คะแนน 
มากกวา 14-20 ป 4 คะแนน 
มากกวา 20 ปขึ้นไป 5 คะแนน 

คะแนนรวม 5 คะแนน 
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2.องคประกอบดาน
คุณลักษณะของบุคคล 
(ตาม Job 
Description  
ของตําแหนงเปาหมาย) 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
ของบุคคล  

ผูบังคับบัญชาระดับ 
สํานัก/กอง/ปศข./
ปศจ.  

สมรรถนะทางการบริหาร   
 - วิสัยทัศน 5 คะแนน 
 - การวางกลยุทธภาครัฐ 5 คะแนน 
 - ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปล่ียน 5 คะแนน 
 - การควบคุมตนเอง 5 คะแนน 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 - การคิดวิเคราะห 5 คะแนน 
 - การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน 5 คะแนน 
 - การมองภาพองครวม 5 คะแนน 
ทกัษะทีจ่ําเปนในงาน   
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 5 คะแนน 
ทักษะการใชคอมพิวเตอร 5 คะแนน 

คะแนนรวม 45 คะแนน 
 

45 

3.องคประกอบดาน
คุณภาพและมาตรฐาน
ของผลงานท่ีเก่ียวของ
กับเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว 

แบบแสดงผลงานใดๆ
อยางนอย 2 เร่ือง/
โครงการ/ชิ้นงานที่
เกี่ยวของกับภารกิจงาน
ดานเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว  

คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหา 
ผูสืบทอดตําแหนงฯ 

1.หลักการและแนวคิดของผลงาน 10 คะแนน 
2.ความยุงยากของผลงานในการดําเนินการ 10 คะแนน 
3.ประโยชนของผลงานที่มีตอกรมปศุสัตว 25 คะแนน 

คะแนนรวม 45 คะแนน 
 

45 

การคัดเลือกกระบวนการท่ี 1 คะแนนเต็ม  100  
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กระบวนการท่ี 2 คือ การประเมินองคประกอบดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว        
โดยในยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 – 2565 ไดระบุคานิยมขององคกร คือ i2-Smart ประกอบดวย
(กองแผนงานกรมปศุสัตว, 2560)  
  Innovation (มุงเนนนวัตกรรม) กรมปศุสัตวตองการใหเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวมุงสราง
นวัตกรรมทางดานปศุสัตวข้ึน เพ่ือเปนฐานความรูท่ีสําคัญของการพัฒนาดานการปศุสัตวไทย และเปนเครื่องมือ
เครื่องจักรท่ีสําคัญ สําหรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการปศุสัตวไทย 
  Integration (บูรณาการการทํางาน) กรมปศุสัตวตองการใหเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตว 
ตระหนักถึงการทํางานรวมกัน เปนทีมในทุกแผนก ทุกเครือขาย เชื่อมโยง สอดประสานกัน อยางเปนระบบ 
ภายใตการบูรณาการรวมกันท้ังองคกร 
  Standard (มีมาตรฐาน) มุงเนนความมีมาตรฐานในทุกๆภารกิจท่ีดําเนินการ ตองการกระตุน
ใหท้ังกรมปศุสัตวตระหนักถึงความมีมาตรฐาน ในทุกหนาท่ีความรับผิดชอบ ตั้งแตงานประชาสัมพันธไปจนถึง
โครงขาย การผลิต การสรางตราสินคา 
  Mastery (ทํางานอยางมืออาชีพ) มุงเนนใหตระหนักและระลึกถึงความเปนมืออาชีพอยูเสมอ
ในทุกๆความรับผิดชอบ เพ่ือเปนการยกระดับการทํางานของกรมปศุสัตวไปสูความเปนสากลมากยิ่งข้ึน 
  Agility (ความคลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง) ปรับบุคลิกภาพของกรมปศุสัตว        
ใหมีความคลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง เปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งของการขับเคลื่อนกรมปศุสัตว 
ภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลาจากปจจัยภายนอกท่ียกตอการควบคุม 
หากกรมปศุสัตวและบุคลากรมีความยืดหยุนและสามารถปรับตัวกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว     
ยอมเกิดผลกระทบในเชิงลบไดต่ํา 
  Responsibility (รับผิดชอบตอสั งคมและประเทศชาติ )  หน า ท่ีหลักของมนุษย  คือ             
การรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการทําหนาท่ีขององคกรอยางกรมปศุสัตว ซ่ึงเปน
หนวยงานของรัฐจําเปนตองตระหนัก เขาใจ และยึดถือปฏิบัติเปนสําคัญ เพ่ือลดปญหาและผลกระทบในเชิงลบ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํางาน 
  Teamwork (มุงม่ันในการทํางานรวมกัน) หัวใจหลักของบุคลิกกรมปศุสัตวท่ีเปลี่ยนไป คือ 
การยึดถือและมุงม่ันการทํางานรวมกันเปนทีม ตลอดท้ังเครือขายท้ังภายในกรมปศุสัตว ระหวางหนวยงานรัฐ 
สอดประสานกับภาคเอกชน ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ   
เปนการเพ่ิมศักยภาพของการทํางานในภาคการปศุสัตวท้ังระบบ 
  การคัดสรรบุคลากรเพ่ือมาทดแทนในตําแหนงสําคัญของกรมปศุสัตว นอกจากจะมุงเนน     
ในเรื่องของคุณสมบัติ คุณลักษณะของบุคคล และผลงานท่ีเก่ียวของแลว บุคลากรท่ีมีคานิยมหรือมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคตรงตามท่ีกรมปศุสัตวตองการ รวมถึงการมีทัศนคติ และวิสัยทัศน ตอตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีน
และโรคทางพันธุกรรมสัตว ซ่ึงสามารถประเมินไดจากการสัมภาษณ โดยคณะกรรมการดําเนินการสรรหา        
ผูสืบทอดตําแหนง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว ซ่ึงจะพิจารณาใหคะแนนเปนรายบุคคล 
และดําเนินการรวมคะแนนท้ังหมดเพ่ือหาคาเฉลี่ยท่ีผูสมัครไดรับ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จึงทําให   
เชื่อไดวาการพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการขางตนจะสามารถเฟนหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพและมีความ
เหมาะสมท่ีจะชวยผลักดันภารกิจงาน และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวใหเปนองคกร          
ท่ีนําและขับเคลื่อนการปศุสัตวไทย สูความม่ันคงม่ังค่ัง และยั่งยืนในตลาดโลกได 
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ตารางท่ี 2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว กระบวนการท่ี 2 
 

 
 
 

วิธีการ องคประกอบ เครื่องมือ ผูทําการประเมิน  เกณฑการใหคะแนน คะแนนเตม็ 
กร

ะบ
วน

กา
รที่

 2
 

4.องคประกอบ 
ดานคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงคของ 
กรมปศุสัตว คือ  
i2-Smart   

การสัมภาษณท่ี
กองการเจาหนาท่ี 
หรือ VDO 
Conference 

คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหา 
ผูสืบทอดตําแหนง 

I = innovation 10 คะแนน 
I = integration 10 คะแนน 
S = standard 10 คะแนน 
M = mastery 10 คะแนน 
A = agility 10 คะแนน 
R = responsibility 10 คะแนน 
T = teamwork 10 คะแนน 
วิสัยทัศนหรือแนวคิดตอตําแหนง
ผู เชี่ยวชาญดานยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสัตว 

30 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน 
 

 

การคัดเลือกระบวนการท่ี 2 คะแนนเต็ม  100  

32 
 



    
  ท้ังนี้ เกณฑการตัดสินผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและ  
โรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว คือ ผูท่ีมีคะแนนรวมแตละกระบวนการ ไมต่ํากวารอยละ 80 โดยเรียง
คะแนนสูงสุดจากคะแนนรวมท้ัง 2 กระบวนการ เรียงลําดับสูงสุด 1 , 2  และ 3 ( จากคะแนนเต็ม 200 
คะแนน ) หากมีกรณีท่ีผูขอรับการคัดเลือกไดรับคะแนนรวมเทากัน ใหถือวาผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญถือเปนท่ีสุด 
 

การคัดเลือก คะแนนเต็ม 
กระบวนการท่ี 1 100  
กระบวนการท่ี 2 100 

คะแนนรวม 200 
     
  ท้ังนี้ สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว ดังรายละเอียดในภาคผนวกหนา 55  
 
3.3 ข้ันตอนท่ี 3 การพิจารณาคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง 

  เ ม่ือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงผู เชี่ยวชาญดานยีนและโรค           
ทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตวไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ   
ดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว ทางเว็บไซดกองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว และประชาสัมพันธไปยังอีเมลล
ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ัวประเทศ พรอมกับเปดรับสมัครผูท่ีมีคุณสมบัติ ใหสมัครเขารับการ
คัดเลือกเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว มีระยะเวลาการสมัคร 1 เดือน 
โดยใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกดําเนินการตามข้ันตอนการสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว และเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร เลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว 
จึงดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในเบื้องตน และเสนอใหประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว ประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกใหเปนผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว   
ทางเว็บไซดกองการเจาหนาท่ี และมีหนังสือแจงไปยังผูสมัครท้ังหมด เพ่ือเตรียมตัวเขารับการสัมภาษณตอไป  

 3.3.1 คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ   
ของกรมปศุสัตว กําหนดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
บุคคลท่ีจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว และรวมกันพิจารณา ดังนี้ 
   1) องคประกอบดานคุณสมบัติของบุคคล มีคาคะแนน 10 คะแนน  
   2) องคประกอบดานคุณลักษณะของบุคคล มีคาคะแนน 45 คะแนน ซ่ึงผูบังคับบัญชา 
ตนสังกัดเปนผูทําการประเมินใหคะแนน  
   3) องคประกอบดานผลงานใดๆท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
จํานวน 2 ผลงาน คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว 
พิจารณาใหคะแนนเปนรายบุคคล และรายผลงาน และนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนของผูสมัคร        
แตละรายได  
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  3.3.2 ฝายเลขานุการดําเนินการสรุปคะแนนของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาสืบทอด
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว ในกระบวนการท่ี 1 โดยผูสมัครท่ีมีคะแนนรวม
มากกวารอยละ 80 จะถือวาผานการเกณฑการพิจารณาในกระบวนการท่ี 2 และใหเขารับการสัมภาษณ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว (i2-Smart) ในลําดับตอไป สําหรับผูสมัครท่ีมีคะแนนในกระบวนการท่ี 
1 ตํ่ากวารอยละ 80 ใหถือวาไมผานเกณฑการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปน       
ผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวกําหนด 
  3.3.3 คณะกรรมการดําเนินการสรรหาสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ
กรมปศุสัตว ดําเนินการสัมภาษณคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว (i2-Smart) ตามกระบวนการท่ี 2 
โดยมีกรอบการสัมภาษณดวยคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว(i2-Smart) และใหระยะเวลาในการ
สัมภาษณไมเกิน 15 นาทีตอผูสมัคร 1 ราย โดยใหเรียงลําดับเขารับการสัมภาษณตามคะแนนรวมมากท่ีสุด
ของกระบวนการท่ี 1 เปนผูเขาสัมภาษณรายแรก 
   3.3.4 ฝายเลขานุการดําเนินการสรุปคะแนนของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาสืบทอด
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว ในกระบวนการท่ี 2 โดยผูสมัครท่ีมีคะแนนรวม
มากกวารอยละ 80 จะถือวาผานเกณฑการพิจารณาในกระบวนการท่ี 2 สําหรับผูสมัครท่ีมีคะแนน              
ในกระบวนการท่ี 2 ต่ํากวารอยละ 80 ใหถือวาไมผานเกณฑการคัดเลือกของคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
สืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว 
  3.3.5 ฝายเลขานุการดําเนินการสรุปคะแนนของผูสมัครท่ีผานเกณฑการคัดเลือกครบท้ัง        
2 กระบวนการ และนําผลคะแนนของผูสมัครแตละราย เสนอใหคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอด
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว พิจารณาใหความเห็นชอบรวมกัน 

 3.3.6 คณะกรรมการดําเนินการสรรหาสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ
กรมปศุสัตว มีมติรวมกันพิจารณาใหผูสมัครท่ีผานเกณฑการคัดเลือกท้ัง 2 กระบวนการ เปนผูจะสืบทอด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว พรอมเสนอกรมปศุสัตวทราบผลการคัดเลือก และจัดทํา
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว 
เรื่อง รายชื่อผูผานการคัดเลือกใหเปนผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว      
เพ่ือประชาสัมพันธและแจงใหผูผานการคัดเลือกใหเปนผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสัตว ทราบถึงกระบวนการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ ท่ีเหมาะสมกับตําแหนง ตามกรอบ  
สั่งสมประสบการณ และแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ตามท่ีคณะทํางานการพัฒนาศักยภาพผูสืบทอด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวกําหนด 
  ท้ังนี้ สามารถดูตัวอยางกรอบการสัมภาษณคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว หรือ   
i2-Smart ในภาคผนวก หนา 66 และดูตัวอยางการประเมินผลการพิจารณาการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง             
อันประกอบดวย  
  กระบวนการท่ี 1 ตัวอยางการประเมินองคประกอบดานคุณสมบัติ และคุณลักษณะ         
สวนบุคคล ในภาคผนวก หนา 68 และการประเมินคุณภาพของผลงานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต  
ปศุสัตว ในภาคผนวก หนา 69 
  กระบวนการท่ี 2 ตัวอยางการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค หรือ (i2-Smart) ดวยการ
สัมภาษณ ในภาคผนวก หนา 70 
  และตัวอยางการสรุปการพิจารณาคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะสืบทอดตําแหนง ในภาคผนวก 
หนา 71 
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3.4 ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าแผนพัฒนาผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนต าแหน่ง 

  เมื่อได้บุคคลผู้มีศักยภาพและพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นก าลังส าคัญในด้านวิชาการ
ของกรมปศุสัตว์ต่อไปในอนาคตนั้น การพัฒนาผู้จะสืบทอดต าแหน่ง จึงต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการตาม
บทบาทภารกิจงานของต าแหน่งเป้าหมาย เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางการพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับ
ภารกิจงาน โดยอาศัยเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการเชื่อมโยงและสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกัน
และกัน จ านวน 2 เครื่องมือ ได้แก่ การจัดท ากรอบสั่งสมประสบการณ์ เพ่ือเป็นกรอบใหญ่ หรือ แนวทางหลัก 
ในการพัฒนาผู้สืบทอดให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความสามารถตรงตามต าแหน่งเป้าหมายที่คาดหวัง 
และการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ตามแนวทางที่ก าหนด คณะกรรมการด าเนินการสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาศักยภาพผู้สืบ
ทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ขึ้น โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและ  
โรคทางพันธุกรรมสัตว์เป็นประธานคณะท างาน หัวหน้ากลุ่มงานในส านักเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ ที่มี
ภารกิจงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับต าแหน่งเป้าหมาย เช่น หัวหน้ากลุ่มระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการ
ปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและความหลากหลาย
ทางชีวภาพปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ าเชื้อ  เป็นต้น พร้อมทั้งมีหัวหน้ากลุ่มงานของ         
กองการเจ้าหน้าที่ ผู้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาผู้จะสืบทอดต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
ระบบงานและอัตราก าลัง และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร โดยคณะท างานการพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอด
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์มีหน้าที่ในการก าหนดกรอบสั่งสมประสบการณ์     
(กรอบใหญ่ของการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์) ก าหนด แผนพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล รวมถึงด าเนินการ ประสานงาน สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ที่สนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ตามที่ก าหนด พร้อมก าหนดการ
ติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งฯ และสรุปรายงานผลการด าเนินการ ปัญหา 
และอุปสรรค ในการด าเนินการให้คณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสัตว์ทราบ ทุก 6 เดือน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีมอบหมาย  
  3.4.1 กรอบสั่งสมประสบการณ์ หรือ Experience Accumulation Framework : EAF 
  การจัดท ากรอบสั่งสมประสบการณ์ เพ่ือเป็นกรอบใหญ่ หรือแนวทางหลักในการพัฒนาผู้จะ
สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ ซึ่งการจัดท ากรอบสั่งสมประสบการณ์ 
คณะท างานการพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ ได้ร่วมกัน
พิจารณาก าหนดกรอบสั่งสมประสบการณ์ผู้จะสืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ 
โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง (Job Description)  ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ประกอบด้วย 3 มิติ  ดังนี้  
   มิติที่ 1 ด้านวิชาการ เป็นการก าหนดกรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับหน้าที่      
ความรับผิดชอบของต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ            
ด้านงานวิจัย สามารถค้นคว้า วิเคราะห์และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล และอณูพันธ์ศาสตร์
เกี่ยวกับยีนและสรพันธุกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรม และโรคทางพันธุกรรมสัตว์ การบูรณาการ
งานวิจัยด้านชีวโมเลกุลกับงานด้านอ่ืนๆ ค้นหาแหล่งทุนต่าง ๆ ในการท างานวิจัยหรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน 
และจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงาน Animal Molecular 
Laboratory และสามารถให้บริการด้านวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และให้ค าปรึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ ตลอดจนเกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง 



๓๖ 
 

   มิติที่ 2 ด้านการบริหารงาน มุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดในการบริหารในหน้าที่    
ความรับผิดชอบของต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ โดยก าหนดให้พัฒนาเกี่ยวกับงาน
การก าหนดนโยบายและการวางแผน และงบประมาณ เพราะสามารถน าความรู้มาใช้เกี่ ยวกับการวางแผนการ
พัฒนางานวิจัยและการบริหารงานวิจัย ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายและการวางแผนนโยบาย           
เพ่ือก าหนดทิศทางการวิจัยด้านชีวโมเลกุล ร่วมกับงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส านัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการวางแผนงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการในระยะยาว รวมถึง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณ การจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรและติดตามการใช้
งบประมาณ เพ่ือสามารถจัดท างบประมาณเพ่ือขอสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   มิติที่ 3 ด้านบุคลิกภาพและการแสดงออก  เป็นการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรม      
การแสดงออกที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะในการน าเสนอและการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สามารถเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ ความช านาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ 
และความรู้ด้านชีวโมเลกุลและความหลากหลายทางชีวภาพให้แก้นักวิชาการ และเกษตรกร ได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถเป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในการประสานงานทางวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้
ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว ์
  การจัดท ากรอบสั่งสมประสบการณ์ของผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสัตว์ เพ่ือวางแผนภาพรวมในการพัฒนาผู้จะสืบทอดต าแหน่ง ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
ต้องพัฒนาส าหรับต าแหน่ง แบ่งเป็น 3 มิติ ดังกล่าวข้างต้น ได้วางแผนพัฒนาประกอบด้วย ความรู้ / ทักษะที่
จะต้องได้รับการพัฒนา ความคาดหวังของต าแหน่งเป้าหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และผู้สอนงาน และ
ระดับความคาดหวังของต าแหน่งเป้าหมาย เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความสามารถปัจจุบันของ            
ผู้จะสืบทอดต าแหน่งกับระดับความคาดหวังของต าแหน่งเป้าหมาย จะท าให้ทราบระดับความคาดหวังที่         
ผู้สืบทอดต าแหน่งจะต้องมีพฤติกรรมแสดงออกตามที่ก าหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยแบ่งระดับความคาดหวัง ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
    ระดับ 1  หมายถึง  ปรับปรุง 
    ระดับ 2  หมายถึง  พอใช้ 
    ระดับ 3  หมายถึง  ดี 
    ระดับ 4  หมายถึง  ดีมาก 
    ระดับ 5  หมายถึง  ดีเด่น 
  ทั้งนี้ ก าหนดระดับความคาดหวังของต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรทางพันธุกรรมสัตว์ 
ต้องมีพฤติกรรมแสดงออก ระดับ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ในต าแหน่งที่ ก.พ. และกรมปศุสัตว์ก าหนด ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และก าหนด
ระยะเวลาของการพัฒนาศักยภาพผู้จะสืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์         
ตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ มีระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน เพ่ือสามารถด าเนินการพัฒนาให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อน
การเกษียณอายุราชการในต าแหน่งเป้าหมาย ให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่ากรมปศุสัตว์จะมีบุคลากรที่มีความพร้อม
ในการทดแทนต าแหน่งส าคัญดังกล่าวและสามารถสานต่อภารกิจที่ส าคัญต่อไปได้ ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่าง
กรอบสั่งสมประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ ในภาคผนวก หน้า 72 
  3.4.2 แผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลของผู้จะสืบทอดต าแหน่ง  เป็นกรอบการพัฒนา
รายบุคคล หรือแนวทางการพัฒนาผู้จะสืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุ กรรมสัตว์       
ตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ใหญ่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 



๓๗ 
 

  1) การประเมินช่องว่างในการพัฒนา (Assess) เป็นการประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะของ
ผู้จะสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือประเมินศักยภาพของผู้จะสืบทอดต าแหน่งแต่ละรายตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ 
EAF ที่ก าหนดไว้ เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา โดยเป้าหมายจะต้องสามารถตอบสนองความจ าเป็นและ
ความต้องการของทั้ง 3 ฝ่าย คือ กรมปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และตัวของผู้มีศักยภาพเอง 
ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาระดังสูง (ผอ.กอง/ส านัก) ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของต าแหน่งเป้าหมาย และผู้สืบทอดต าแหน่ง  
จะเป็นผู้ท าการประเมินศักยภาพ เพ่ือประเมินศักยภาพของผู้จะสืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและ     
โรคทางพันธุกรรมสัตว์ วิเคราะห์ระดับความสามารถปัจจุบันเปรียบเทียบกับความสามารถที่คาดหวังของ
ต าแหน่งเป้าหมาย เพ่ือให้ทราบว่าผู้จะสืบทอดต าแหน่งแต่ละรายมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความ
จ าเป็นด้านใดจะต้องได้รับการพัฒนา โดยให้แยกการประเมินศักยภาพตามลักษณะภารกิจงานด้านวิชาการและ    
ด้านบริหารออกจากกัน ดังนี้ 
ตารางที่ 3 แสดงการประเมินศักยภาพตามลักษณะภารกิจงานด้านวิชาการและด้านบริหาร 

มิติด้านตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ ผู้ท าการประเมิน 

ผู้จะสืบทอด
ต าแหน่ง 

ผู้เชี่ยวชาญ ฯ 
เจ้าของต าแหน่ง 

ผอ.สทป. 

ด้านวิชาการ   - 
ด้านการบริหารงาน    

ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก    
 

เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลในการ ลดช่องว่าง (Gap) ที่เกิดขึ้นระหว่างความสามารถปัจจุบัน
กับความสามารถที่คาดหวังให้มีส าหรับต าแหน่งเป้าหมายที่สูงขึ้น ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการประเมินศักยภาพ
ผู้สืบทอดต าแหน่งตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ ได้ที่ภาคผนวก หน้า 73 
  2) การก าหนดวิธีการพัฒนา (Acquire)  คณะท างานการพัฒนาศักยภาพ ฯ ผู้บังคับบัญชา 
และผู้จะสืบทอดต าแหน่ง ร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อน ที่ต้องได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง 
เพ่ือน าไปก าหนดแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล และก าหนดวิธีการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ 
ทักษะ ที่จะต้องได้รับการพัฒนาของแต่ละบุคคล โดยวิธีการพัฒนาจะมีทั้งการฝึกอบรมในห้องเรียน (Training) 
และการฝึกอบรมแบบไม่เป้ฯทางการ (Non-Training) เช่น การสอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน การหมุนเวียนงาน พ่ีเลี้ยง การให้ค าปรึกษา เป็นต้น ซึ่งวิธีการพัฒนาควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของ “ความถนัด” หรือ ชอบรูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกัน บางคนชอบการอ่านหนังสือ           
บางคนชอบการเข้าชั้นเรียน  รวมถึง “ความเหมาะสม” ของเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เช่น การท างาน        
ในห้องปฏิบัติการที่ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติจริง เป็นต้น ทั้งนี้  เพ่ือความคุ้มค่าในด้านงบประมาณและเวลา 
รวมถึงลดความเสี่ยงของความล้มเหลวในการพัฒนา และควรเลือกเพียง 1 หรือ 2 เรื่องที่จ าเป็นในอันดับต้น ๆ 
และสามารถเลือกวิธีการพัฒนาที่หลากหลายจากคู่มือแนะน าแนวทางการพัฒนารายบุคคล ซึ่งได้แนะน าวิธีการ
พัฒนาอ่ืน ๆ Non Training / On the Job Training ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมไว้  (กองการเจ้าหน้าที่, 
2553) ดังนี้  
  การสอนงาน (Coaching) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาวางแผนการสอนงาน       
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่าย ส่วนมากมักเรียก
ผู้บังคับบัญชาว่า Coach และผู้ใต้บังคับบัญชาว่า Coachee ซึ่งการสอนงานจะก่อให้เกิดการเรียนรู้จากการ
จ าลองสถานการณ์เพ่ือฝึกปฏิบัติ และเน้นให้เกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
  วัตถุประสงค์ของการสอนงาน เพ่ือให้ผู้บั งคับบัญชาสามารถบริหารงานที่มีอยู่ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



๓๘ 
 

  รูปแบบของการสอนงาน มี 2 ลักษณะ 
1. การสอนงานแบบผลัก คือ การสั่งและการสอนให้ท า หรือบอกวิธีการท าอย่างชัดเจน     

ซึ่งรูปแบบนี้จะใช้ได้ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความรู้ ไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
หรือกรณีที่ต้องการให้งานเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

2. การสอนงานแบบดึง คือ การที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลักษณะเฉพาะตัวของผู้ใต้บังคับ
บัญชา แล้วดึงข้อดีออกมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทั้ง 2 รูปแบบจะต้องลดอคติและข้อสันนิษฐานส่วนตัวทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
และควรจัดท าข้อตกลงทั้งค าพูดหรือลายลักษณ์อักษร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน  
  ข้อดี 

1. ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบงานได้มากข้ึน 
2. ผู้บังคับบัญชาไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขงาน 
3. ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องทนรับค าต าหนิ 
4. ผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้ประโยชน์จากทั้งประสบการณ์ของตัวเองและประสบการณ์ของ

ผู้บังคับบัญชา และขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาก็สามารถรู้ถึงปญัหาของผู้ใต้บังคับบัญชาดว้ย 
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

ข้อจ ากัด 
1. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา มักมีอคติ 
2. ผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยมีเวลาในการสอนงาน 
3. ขาดการประเมินผลของการสอนงานทั้งของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
4. ผู้ใต้บังคับบัญชามักขาดแรงจูงใจในการท างานที่เพ่ิมมากข้ึน 

การท างาน เป็น การปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ แต่การสอนงาน คือ     
การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชาและสิ่งที่มีอยู่ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลลัพธ์ของการสอนงาน คือ 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ รวมไปถึงทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ผู้สอนงานต้องการได้ แต่ทั้งนี้ผลลัพธ์ของ
การสอนงานจะต้องขึ้นอยู่กับผู้สอนงาน 
  พ่ีเลี้ยง (Mentoring) หมายถึง กระบวนการสอนงาน (Coaching) ที่ไม่จ าเป็นต้องเป็น
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สอนงาน หากแต่เป็นบุคคลอ่ืนในหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ซึ่งหมายถึงการเป็น
ผู้สนับสนุน เป็นก าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้สอนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ประเด็น
ส าคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยระบบพ่ีเลี้ยงนี้ขึ้นอยู่กับการก าหนดตัวพ่ีเลี้ยงให้มีความเหมาะสมกับ           
ผู้ถูกสอนงานและถูกกับงานที่จะสอนด้วย  
  คุณสมบัติที่ส าคัญของผู้ที่จะเป็นพี่เลี้ยง ได้แก่  

- มีความพร้อม มีความเต็มใจ ที่จะเป็นพ่ีเลี้ยง 
- มีความคิดในเชิงบวก และมีอารมณ์ที่มั่นคง 
- มีความอดทน เสียสละและรับผิดชอบสูง 
- มีความรอบรู้ในเนื้องาน หรือ มีอายุงานที่มากกว่า  
- มีการสื่อสารที่ดี และเป็นผู้รับฟังที่ดี  

  นอกเหนือจากการเลือกพ่ีเลี้ ยงให้เหมาะสมแล้ว พ่ีเลี้ยงควรได้รับการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ โดยอาจจะใช้การฝึกอบรม (Training) หรือเทคนิคอ่ืนๆที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non-
Training) ในการพัฒนา เพ่ือให้การสอนงานที่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป 



๓๙ 
 

  การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาออกแบบ
ลักษณะงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานแตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นให้เกิดความช านาญในงานที่หลากหลาย
มากขึ้น 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่ และเปลี่ยนมุมมองใหม่ ในการท างาน 
2. เพ่ือพัฒนาและแสวงหาความช านาญที่มากขึ้นจากงานใหม่ ๆ 
3. เพ่ือพัฒนาการบริหารเชิงลึกและท้าทายมากยิ่งขึ้น 

รูปแบบ 
1. การเพ่ิมคุณค่าให้กับค่างานเช่นเดียวกัน คือ ท างานในระดับเดียวกัน 
2. การเพ่ิมคุณค่าในงานที่มีค่างานสูงกว่างานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรูปแบบนี้ 

จะส่งผลให้บุคลากรมีโอกาสในการตัดสินใจ และส่งเสริมให้มีความพร้อมที่
จะรับผิดชอบงานในต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปได้ 

กลุ่มเป้าหมาย  : เหมาะส าหรับบุคลากรที่ท างานเดิม ๆ ซ้ า ๆ ใช้ทักษะในการปฏิบัติงานซ้ า ๆ  
การเพ่ิมคุณค่าในงานนั้น ผู้บังคับบัญชาจะต้องส ารวจขอบเขตความรับผิดชอบงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างละเอียด รอบคอบ เพ่ือพิจารณามอบหมายงานที่ยากขึ้นให้เหมาะสมกับบุคคล           
โดยจะต้องคอยแนะน าแนวทางการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลจากงานที่มอบหมายด้วย 
  การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาออกแบบ
เพ่ือเพ่ิมปริมาณงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยลักษณะงานที่มีมูลค่าไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงานที่รับผิดชอบ   
ในปัจจุบัน  
  วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือเพ่ิม 
      ความรู้และประสบการณ์ใหม่ในงานท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมข้ึน 

รูปแบบ   : จะเน้นที่การเพ่ิมปริมาณงานที่มีมูลค่าไม่ต่างไปจากงานที่รับผิดชอบ  
              เป็นการเพ่ิมที่ปริมาณของงานเท่านั้น 

  กลุ่มเป้าหมาย  : เหมาะส าหรับบุคลากรที่ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  ข้อดี   : ประหยัดเวลา และงบประมาณ 

ข้อจ ากัด  : ผู้ใต้บังคับบัญชามักเกิดอคติได้ง่าย 
การเพ่ิมปริมาณงานนั้น จะต้องพิจารณาความสามารถของบุคลากรเป็นหลักส าคัญ หากมี

ปริมาณงานมากอยู่แล้ว การพัฒนาในรูปแบบนี้จะไม่เหมาะสม ทั้งนี้  จะต้องมีการวางแผนระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ก าหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลการท างาน 
(KPI : Key Performance Indicators) ให้เป็นตัวเลขที่จับต้องได้ เพ่ือแก้ปัญหาข้อข้องใจที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชา
ออกแบบเพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยการมอบหมายโครงการให้กับบุคคลหรือกลุ่ม เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจะเป็น
โครงการที่มีขอบเขตไม่กว้างมาก โดยผู้บังคับบัญชาก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบริหาร
โครงการให้ประสบความส าเร็จ 
  วัตถุประสงค์  : เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากร ฝึกทักษะ
      ในการท างานเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ ฝึกทักษะในการ
      บริหารจัดการของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเลื่อน
      ระดับ สรรหาบุคลากรดีเด่น หรือผู้สืบทอดทายาทต าแหน่งงานได้  
 



๔๐ 
 

  รูปแบบ   : การมอบหมายโครงการ จะเน้นที่การมอบโครงการให้รับผิดชอบตั้งแต่ 
     ต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ และต้องมีการวางแผน ก าหนดช่วงเวลา มีกิจกรรม  
     งบประมาณ ผลลัพธ์ รวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการด้วย 
  กลุ่มเป้าหมาย  : เหมาะส าหรับบุคลากรที่มีความเบื่อหน่ายในงานเดิม 
  ข้อดี   : ประหยัดเวลาและงบประมาณ และสามารถลงมือปฏิบัติจริง 
  ข้อจ ากัด  : ก่อให้เกิดอคติได้ง่าย และมักเลือกโครงการที่ไม่เหมาะสมกับบุคคล 

ข้อควรระวังในการมอบหมายโครงการ คือ การคัดเลือกโครงการที่สามารถตอบสนองต่ อ
เป้าหมายขององค์กร และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้รับมอบหมายโครงการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้สอบถาม และปรึกษาผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบุคลากรตามท่ีมุ่งหวังไว้ 
  การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาวางแผนสับ/
เปลี่ยน/หมุนเวียนงาน ที่อยู่ในขอบข่ายงานเดียวกัน เพ่ือการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกลุ่ม/ทีม โดยเน้นการ
เพ่ิมมูลค่างาน และเน้นการเปลี่ยนงาน ไม่ใช่ การเปลี่ยนต าแหน่ง  
  วัตถุประสงค์  : เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญในขอบเขตงานที่กว้างข้ึน 
      ก่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และเพ่ือเตรียม
      ความพร้อมของบุคลากรให้หน่วยงาน กรณีท่ีมีการขาดงาน ลาออก  
      โอน โยกย้าย ฯลฯ 

รูปแบบ   : การหมุนเวียนงานระหว่างสายงานเดียวกัน และการหมุนเวียนงาน 
    ต่างสายงานกัน 
กลุ่มเป้าหมาย  : เหมาะส าหรับบุคลากรที่มีความเบื่อหน่ายในการท างานที่ซ้ า ๆ จ าเจ  
    และกลุ่ม/ทีม ที่มีการลาออก โอน โยกย้าย เพ่ือที่จะสามารถท างานแทนได้ 

  ข้อดี  : ประหยัดเวลาและงบประมาณ ลงมือปฏิบัติได้จริง และมีทักษะการท างาน
      ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ข้อจ ากัด  : ก่อให้เกิดอคติได้ง่าย การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานไม่เหมาะสม และ 
     ลักษณะงานเชิงเทคนิคเฉพาะทาง หรือวชิาชีพ จะไม่ค่อยประสบความส าเรจ็ 

การหมุนเวียนงานจะต้องได้รับการยินยอมพร้อมใจทั้งผู้หมุนเวียนงานด้วยกันเอง และระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกหมุนเวียนงาน อีกทั้งยังต้องมีการก าหนดระยะเวลาของการหมุนเวียนงานอย่างชัดเจน 
เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้หมุนเวียนงานด้วย 
  การจับคู่หู (Buddy Working) หมายถึง การจับคู่กับเพ่ือนร่วมงานที่มีขอบข่ายการท างาน
เดียวกับ หรือ มี Competency ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ช่วยกันท างานในหน้าที่ให้สมบูรณ์ 
  วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน
      ระหว่างกัน และเพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน 

รูปแบบ  : การจับคู่หูที่มี Competency เดียวกัน หรือสายงานเดียวกัน และการ 
    จับคู่หูที่มี Competency คล้ายกัน หรือต่างสายงานกัน 
กลุ่มเป้าหมาย  : เหมาะส าหรับหน่วยงานที่มีบุคลากรใหม่เข้ามา 
การจับคู่หู จะต้องสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันก่อนการจับคู่ โดยจะต้องเปิดใจกว้างทั้ง 

2 ฝ่าย ที่ส าคัญคู่หูคนใดคนหนึ่งจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความช านาญในงานนั้น  ๆ และ
ผู้บังคับบัญชาต้องสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ทั้งงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจ และ
บรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน  



๔๑ 
 

  การทบทวนหลั ง กา รปฏิบั ติ  (After Action Reviews – AAR) คื อ  กา รประชุ มกลุ่ ม             
เพ่ือทบทวนการปฏิบัติในภารกิจที่ได้ท าไปแล้วว่ามีผลอย่างไร และมีอะไรที่เป็นความรู้ บทเรียน และสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติในครั้งต่อไป ทั้งของตนเอง และบุคคลอ่ืน 

รูปแบบ  : แบบเป็นทางการ (Formal) มีรูปแบบการจัดและบทบาทในเวทีที่ชัดเจน  
    แบบไม่เป็นทางการ (Informal) มีรูปแบบการจัดที่ไม่เป็นทางการ 
    นอกเวลาไม่ก าหนดบทบาทที่ชัดเจน และการสนทนาไม่เรียงตามวาระ 

ค าถามหลักของการถอดบทเรียน 
 What  หัวข้อเรื่องที่จะถอดบทเรียน  
 Why   เหตุผลที่ต้องมีการถอดบทเรียน (ปัญหาที่เกิดขึ้น)  
 How   ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างไร 
 Who     ใครคือผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ 
Where  หน่วยงาน/เขตพ้ืนที่/สถานที่การด าเนินการ 
When   ระยะเวลาในการด าเนินการ  

กระบวนการของการถอดบทเรียน 
1. จัดเวที / ประชุม / ถอดองค์ความรู้  
2. รวบรวมประเด็นความรู้ / ปัญหาให้เป็นรูปธรรม  
3. สร้างระบบ / พ้ืนที่รองรับความรู้นั้น (คลังความรู้)  
4. สื่อสาร / แจ้ง / เปิดช่องทางในการเข้าหาคลังความรู้นั้น  
5. สร้างระบบรองรับการต่อยอดความรู้นั้นๆให้ทันสมัย 

ข้อดี : บรรยากาศไม่เคร่งเครียด ผ่อนคลายสบายใจที่จะแลกเปลี่ยน ได้ภาคภูมิใจในตนเอง 
    และความส าเร็จของกลุ่ม และคิดเชิงบวก มองอนาคต ช่องทางใหม่ๆร่วมกัน  

  ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ได้ที่ภาคผนวก หน้า 75  

  3) การปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (Apply) เป็นการประเมินผลการพัฒนาว่าสามารถ
ด าเนินการไปตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้จะสืบทอด
ต าแหน่งได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้รับการพัฒนา หรือเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวานจริง เป็นรูปธรรมในการ
ผลิตผลงานให้หน่วยงานได้จริง ซึ่งถือเป็นการประเมินผลความส าเร็จของการพัฒนา ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาของ  
ผู้จะสืบทอดต าแหน่งจะมีบทบาทส าคัญในการวางแผนร่วมกับผู้จะสืบทอดต าแหน่ง ร่วมกันพัฒนา และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาทุก 6 เดือน อันจะท าให้เกิดการปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานที่แท้จริงได้   
 
3.5 ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
  เมื่อมีการพัฒนาผู้มีศักยภาพเป็นรายบุคคล จะต้องมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
รายบุคคล ทุก 6 เดือน โดยให้ปรับใช้แบบประเมินศักยภาพของผู้จะสืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและ
โรคทางพันธุกรรมสัตว์ในการท าการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือให้สามารถพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตามแผนพัฒนารายบุคคลที่ก าหนด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยผู้ติดตามและประเมินผลการพัฒนารายบุคคล จะประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
เจ้าของต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ คณะท างานการพัฒนาศักยภาพผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง ฯ และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น ผู้สอนงาน หรือกรณีที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จะสามารถติดตามการ
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พัฒนาได้จากการประเมินผลของผู้เข้ารับฟังการบรรยาย เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาไดใ้นภาคผนวก หน้า 77 
  การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลของผู้จะสืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีน
และโรคทางพันธุกรรมสัตว์ จะน าผลรวมของการติดตามผลการพัฒนาทั้ง 3 รอบ (รอบละ 6 เดือน) ไปใช้เป็น
เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล โดยคณะท างานการพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่ง 
สามารถก าหนดเกณฑ์การประเมินด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ก็ได้ เช่น การท าข้อสอบ หรือการสัมภาษณ์      
เพ่ือประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ตามกรอบสั่งสมประสบการณ์  และเมื่อคณะท างาน      
การพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่ง ฯ มีมติเห็นชอบผู้สืบทอดต าแหน่งผู้ เชี่ยวชาญด้านยีนและโรค           
ทางพันธุกรรมสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานคณะท างานการพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ    
ด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ จะเสนอรายชื่อให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบในล าดับต่อไป และเสนอ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบผลการด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ     
กรมปศุสัตว์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/
ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว์ และเพ่ือให้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์หรือผู้เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ได้อย่างเหมาะและ
ถูกต้อง จึงได้สรุปรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) “กระบวนการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว์” ที่ได้จากการด าเนินการจัดท าแผนสืบทอด
ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้
เป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งส าคัญหรือต าแหน่ง
เป้าหมายอื่น ๆ ของกรมปศุสัตว์ต่อไป ดังผังกระบวนการต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) กระบวนการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว์ 

ล ำดับท่ี ผังกระบวนกำร รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง/
แบบฟอร์ม 

1.
 ก

าร
กา

รเล
ือก

/ก
 าห

นด
ต า

แห
น่ง

เป
้าห

มา
ย 

          
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ประเภท
วิชาการระดับเช่ียวชาญ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดท าแผน
สืบทอดต าแหน่ง และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดต าแหน่งเป้าหมาย 

- คณะท างานฯ ศึกษา รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนสืบทอดต าแหน่ง เช่น โครงสร้าง อัตราก าลัง สถานการณ์ด้านก าลังคน 
อัตราการเกษียณอายุราชการ ภารกิจงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ. ก าหนด  เป็นต้น 

- คณะท างานฯ ประชุมพิจารณาก าหนดต าแหน่งเป้าหมายและจัดท า
รายละเอียดของต าแหน่งเป้าหมาย ประกอบด้วย ช่ือต าแหน่ง หน่วยงาน
สังกัด หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ความรู้  ทักษะ สมรรถนะ ที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่ง  

- เสนอกรมปศุสัตว์ขอความเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่งเป้าหมาย        
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเช่ียวชาญของกรมปศุสัตว์  ด าเนินการจัดท าแผนสืบทอด
ต าแหน่งต่อไป 

 
 

 

คณะท า ง านจั ดท า
แผนสืบทอดต าแหน่ง  
( Succession Plan) 
ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า ก า ร
ระดับเช่ียวชาญ ของ
กรมปศุสัตว์ 
 
 

- กรอบโครงสร้าง 
  ของหน่วยงาน 
- อัตราก าลัง 
- ข้อมูลการเกษียณ 
  อายุราชการ 
- ภารกิจงาน 
- มาตรฐาน 
  ก าหนดต าแหน่ง 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะ 
  ท างานจัดท าแผน 
  สืบทอดต าแหน่ง

(Succession Plan) 
ประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญของ 

   กรมปศุสัตว ์

แต่งตั้งคณะท างานจดัท า 
แผนสืบทอดต าแหน่ง 

 

ศึกษา รวบรวมข้อมลู 
และรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้อง 

ก าหนดต าแหน่งเปา้หมายและจัดท า
รายละเอียดต าแหน่งเป้าหมาย 

เสนอกรมปศุสตัว์เห็นชอบ 
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ล ำดับท่ี ผังกระบวนกำร รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง/
แบบฟอร์ม 
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- กรมปศุสัตว์แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการระดับเ ช่ียวชาญ ของกรมปศุสัตว์  โดยมอบหมาย
นายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ก ากับดูแล กอง/ส านัก ของต าแหน่ง
เป้าหมาย ผู้อ านวยการ กอง/ส านัก ของต าแหน่งเป้าหมาย ผู้เช่ียวชาญที่
เกี่ยวข้อง ผู้อ านวยการ กองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและอัตราก าลัง หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากรโดยมีนักทรัพยากรบุคคล กองการ-
เจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
ที่จะเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งเป้าหมาย 

- ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ เพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะสืบทอดต าแหน่ง ประกอบด้วย 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขั้นตอน การด าเนินการ และ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

- เสนอกรมปศุสัตว์เห็นชอบ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ และ     
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะสืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ  

 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินการสรรหาผู้สืบ
ทอดต าแหน่งประเภท
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
เ ช่ียวชาญ ของกรม  
ปศุสัตว์ 

-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาผู้สืบ
ทอดต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
ของกรมปศุสัตว ์

- หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลที่จะเป็น
ผู้สืบทอดต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและ
โรคทางพันธุกรรมสัตว ์

- ใบสมัคร 
- แบบประเมินคุณลักษณะ

ของบุคคล 
- แบบแสดงผลงานใด ๆ 
   ที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสตัว ์

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง 

พิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกบุคคล 
 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก 
และรับสมัครบุคคลที่จะสืบทอดต าแหน่ง  

   เห็นชอบ 

ทบทวน/
ปรับปรุง เสนอ
คณะกรรมการ
พิจารณาใหม ่

  ไมเ่ห็นชอบ 
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- เลขานุการการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกในเบื้องต้น และเสนอประธานคณะกรรมการฯ ประกาศรายช่ือผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
และ สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานท่ีในการคัดเลือกที่ก าหนด 

- คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ประกอบด้วย 2 กระบวนการ 

 กระบวนการที่ 1 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ
ของบุคคล ด้านคุณลักษณะของบุคคล และด้านคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากใบสมัคร แบบประเมินคุณลักษณะ
บุคคลจากผู้บังคับบัญชา และผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง/โครงการ/ช้ิน        
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของต าแหน่งเป้าหมาย 

กระบวนการที่ 2 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรมปศุสัตว์ 
พิจาณาจากค่านิยมของกรมปศุสัตว์ I2 - SMART โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

- คณะกรรมการฯ สรุปผลคะแนนของผู้สมัครแต่ละราย โดยผู้ผ่านการ
คัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมแต่ละกระบวนการ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
และเรียงล าดับตามคะแนนสูงสุดจากคะแนนรวมทั้ง  2 กระบวนการ ล าดับ 
1, 2 และ 3 จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสืบทอดต าแหน่ง และ
ประธานคณะกรรมการฯ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้จะสืบ
ทอดต าแหน่ง เพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกสืบทอดต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง ตามกรอบสั่งสม
ประสบการณ์และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล และรายงานเสนออธิบดี    
กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินการสรรผู้สืบ
ท อ ด ต า แ ห น่ ง
ประ เภทวิชาการ
ร ะ ดั บ เ ช่ี ย ว ช า ญ 
ของกรมปศุสัตว์ 

 

- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก 

- ใบสรุปผลการคดัเลือก 
  ในกระบวนการที่ 1 
- กรอบการสัมภาษณ์  
- ใบสรุปผลการคดัเลือก 
  ในกระบวนการที่ 2 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่าน

การคัดเลือกให้เป็น 
   ผู้จะสืบทอดต าแหน่ง 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิ 
เข้ารับการคัดเลือก 

พิจารณาคัดเลือก 
บุคคลผู้มีศักยภาพ 

ที่จะสืบทอดต าแหน่ง 
 

   ได้รับคัดเลือก 

  ไม่ได้รับคัดเลือก 

สิ้นสุด 
การด าเนินการ 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก 
ให้เป็นผู้จะสืบทอดต าแหน่ง 
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 - ประธานคณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อด าเนินการจัดท ากรอบสั่งสมประสบการณ์ผู้จะสืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (กรอบใหญ่) 
จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่งรายบุคคล และก าหนดการติดตามและประเมินผล 
ผู้สืบทอดต าแหน่ง  

- คณะท างานฯ ร่วมกันพิจารณาก าหนดกรอบสั่งสมประสบการณ์ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ( Job 
Description) เพื่อวางแผนภาพรวมในการพัฒนาผู้จะสืบทอดต าแหน่งให้มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ต้องพัฒนาส าหรับต าแหน่ง โดยกรอบสั่งสมประสบการณ์ ประกอบด้วย ความรู้/
ทักษะ ที่จะต้องได้รับการพัฒนา ความคาดหวังของต าแหน่งเป้าหมาย ระดับความคาดหวัง 
วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และผู้สอนงาน 

- คณะท างานฯ จัดท าแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งรายบุคคล ตามแนวทางกรอบสั่งสม
ประสบการณ์ส าหรับต าแหน่ง (กรอบใหญ่) ตามที่ได้ก าหนด โดยวิธี ดังนี้ 

              1) การประเมินช่องว่างในการพัฒนา เป็นการประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะของ   ผู้
จะสืบทอดต าแหน่ง โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูง (ผอ.กอง/ส านัก) ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) และการประเมินตนเอง เพื่อวิเคราะห์และประเมิน จุดแข็งและจุดอ่อน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานปัจจุบันของผู้จะสืบทอดต าแหน่งกับระดับความคาดหวัง
ของต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่ก าหนด เพื่อจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลในการลดช่องว่าง (Gap)       
ที่เกิดขึ้นระหว่างความสามารถปัจจุบันกับความสามารถที่คาดหวังให้มีส าหรับต าแหน่งเป้าหมาย
ที่สูงขึ้น 
            2) คณะท างานฯ ผู้บังคับบัญชา และผู้จะสืบทอดต าแหน่ง ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อให้
ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ที่ต้องได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง โดยจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล
และก าหนดวิธีการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ ทักษะ ที่จะต้องได้รับการพัฒนาของ
แต่ละบุคคล วิธีการพัฒนามีทั้งการฝึกอบรมในห้องเรียน (Training) และการอบรมแบบไม่เป็น
ทางการ (Non-Training) เช่น การสอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน พี่เลี้ยง การให้ค าปรึกษา การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เป็นต้น 
             3) การปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (Apply) เป็นการประเมินผลการพัฒนาว่า
สามารถด าเนินการไปตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งยังเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้ผู้จะสืบทอดต าแหน่งได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้รับการพัฒนา หรือเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง เป็นรูปธรรมในการผลิตผลงานให้หน่วยงานได้จริง ซ่ึงถือเป็นการประเมินผล
ความส าเร็จของการพัฒนา 

 

- คณะท างานการ
พัฒนาศักยภาพ 

   ผู้จะสืบทอด
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสตัว ์

- ผู้จะสืบทอดต าแหน่ง 
- ผู้บังคับบัญชา 
  ระดับต้น และ

ผู้อ านวยการส านัก 
 

- กรอบสั่งสม
ประสบการณ์ผูส้ืบ 

   ทอดต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและ
โรคทางพันธุกรรมสัตว ์

- แบบประเมินศักยภาพ 
   ผู้สืบทอดต าแหน่ง 
-  แผนพัฒนาศักยภาพ

รายบุคคล 
- แบบติดตามผลการ

พัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล 

แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 

จัดท ากรอบสั่งสมประสบการณ ์
ผู้จะสืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 

 (กรอบใหญ่) 

จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 
ของผู้จะสืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ  
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- การประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะของผู้จะสืบทอดต าแหน่ง เพื่อประเมินศักยภาพของผู้จะสืบ
ทอดต าแหน่งแต่ละรายตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ EAF ที่ก าหนดไว้ เพื่อก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนา โดยเป้าหมายจะต้องสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของทั้ง 3 ฝ่าย 
คือ กรมปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และตัวของผู้มีศักยภาพเอง ดังนั้น 
ผู้บังคับบัญชาระดังสูง (ผอ.กอง/ส านัก) ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของต าแหน่งเป้าหมาย และผู้สืบทอด
ต าแหน่ง จะเป็นผู้ท าการประเมินศักยภาพ เพื่อประเมินศักยภาพของผู้จะสืบทอดต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ วิเคราะห์ระดับความสามารถปัจจุบันเปรียบเทียบ
กับความสามารถที่คาดหวังของต าแหน่งเป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่าผู้จะสืบทอดต าแหน่งแตล่ะราย
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความจ าเป็นด้านใดจะต้องได้รับการพัฒนา โดยให้แยกการ
ประเมินศักยภาพตามลักษณะภารกิจงานด้านวิชาการและด้านบริหารออกจากกัน เพื่อน าไป
จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลในการ ลดช่องว่าง (Gap) ที่เกิดขึ้นระหว่างความสามารถ
ปัจจุบันกับความสามารถที่คาดหวังให้มีส าหรับต าแหน่งเป้าหมายที่สูงขึ้น โดยวิธีการพัฒนาจะมี
ทั้งการฝึกอบรมในห้องเรียน (Training) และการฝึกอบรมแบบไม่เป้ฯทางการ (Non-Training) 
เช่น การสอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน การหมุนเวียนงาน พี่
เลี้ยง การให้ค าปรึกษา เป็นต้น ซ่ึงวิธีการพัฒนาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ความถนัด” หรือ 
ชอบรูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกัน บางคนชอบการอ่านหนังสือ บางคนชอบการเข้า
ชั้นเรียน  รวมถึง “ความเหมาะสม” ของเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เช่น การท างานใน
ห้องปฏิบัติการที่ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติจริง เป็นต้น  

-  คณะท างาน ฯ สามารถก าหนดเกณฑ์การประเมินด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การท าข้อสอบ หรือการ
สัมภาษณ์ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ตามกรอบสั่งสมประสบการณ์
ผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ก าหนด (กรอบใหญ่) และเมื่อ
คณะท างานการพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่ง ฯ มีมติเห็นชอบผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานคณะท างานการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ จะเสนอรายชื่อให้ประธาน
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุ
สัตว์ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบในล าดับต่อไป และเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบผลการด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่งเสนอกรมปศุสัตว์ทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่อไป  

คณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหา 
ผู้ สื บ ทอดต า แ หน่ ง
ผู้เชี่ยวชาญ 

- แบบฟอร์มการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา 
 

การติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 
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บทที่ 4 
 

สรุปผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  บทสรุปผลงานวิชาการฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้สรุปผลการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี ่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว์ และชี ้แจงปัญหา อุปสรรคของการจัดท า ตลอดจนจัดท า
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินการที่น าเสนอไว้ในบทก่อนแล้ว เพื่อให้ผู ้อ่าน
พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งอื่น ๆ ที่ส าคัญของกรมปศุสัตว์   
ในอนาคตได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
 
4.1 สรุปผลการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว์  

  ผู้ศึกษาได้ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี ่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ คณะท างานการพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่งผู ้เชี ่ยวชาญด้านยีนและ      
โรคทางพันธุกรรมสัตว์ จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี ่ยวชาญของกรมปศุสัตว์      
เป็นการน าร่อง 1 ต าแหน่ง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมวางแผนการสรรหาและคัดเลือกผู้มีศักยภาพ
พร้อมที่จะเข้ามาทดแทนในต าแหน่งส าคัญอื่น  ๆ ที่ว่างลงได้อย่างเหมาะสม โดยแนวทางการจัดท าแผน   
สืบทอดต าแหน่งผู ้เชี ่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ ประกอบด้วย 1. การก าหนดต าแหน่ง
เป้าหมายในการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 2. การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีศักยภาพใน
การสืบทอดต าแหน่ง  3. การคัดเลือกผู ้มีศักยภาพ 4. การวางแผนพัฒนาผู ้มีศักยภาพ (กรอบสั ่งสม
ประสบการณ์ และแผนพัฒนารายบุคคล) และ 5. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู ้มีศักยภาพ      
ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการตามแผนสืบทอดต าแหน่งครบทุกกระบวนการแล้ว ท าให้มั่นใจได้ว่ากรมปศุสัตว์จะมี
บุคลากรที่มีศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสบการณ์พร้อมที่จะด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  โดยจะสามารถ
สานต่อภารกิจงานส าคัญของกรมปศุสัตว์ต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุด แต่ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ หรือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ทุกท่านจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด ดังนั้น แผนสืบทอดต าแหน่ง จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะช่วยให้         
กรมปศุสัตว์สรรหา และพัฒนาบุคลากรในเชิงรุกที่ได้มาตรฐาน ช่วยและสนับสนุนให้บุคลากรผู้มีศักยภาพ       
มีทักษะ สมรรถนะ ความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง เป็นการเตรียมความพร้อมการบริหารทรัพยากรบุคคล       
เพ่ือสร้างแนวทางในการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งอ่ืนๆ ต่อไป “เราไม่สามารถท าให้ทุกคน
เข้ามาด ารงต าแหน่งได้ แต่เราสามารถท าให้คนดี คนเก่งเข้าด ารงต าแหน่งอย่างเหมาะสมได้ ” 
 
4.2 ปัญหาและอุปสรรค 

  ในการด าเนินการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ 
ของกรมปศุสัตว์ ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัญหา หรือข้อควรระวัง และอุปสรรคที่พบ ดังนี้  
  4.2.1. ไม่มีระบบการบริหารและประเมินผลงานที่ชัดเจน 
  การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง หรือ Succession Plan เป็นกระบวนการสรรหาผู้มีศักยภาพ
ที่มีความเหมาะสม โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นด้านประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน 
ศักยภาพความสามารถ ปัญหาที่พบ คือ  ขาดระบบการบริหารและประเมินผลงานที่ชัดเจน หรือการให้คะแนน
ผลงานแบบกลาง ๆ บัวไม่ช้ าน้ าไม่ขุ่น ท าให้ไม่มีข้อมูลผู้ที่มีผลงานที่เด่นชัด  
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  4.2.2 วัฒนธรรมการท างานท่ียึดติดกับ Comfort Zone 
  หลายหน่วยงานไม่เคยมีการหมุนเวียนงาน ท าให้ทุกคนท างานตามหน้างานที่ที่ตัวเองถนัด   
ไม่มีความคิดและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง และผู้บริหารไม่กล้าเสี่ยงที่จะให้มีการหมุนเวียนงาน           
ซึ่งเกรงจะเกิดผลกระทบต่องานที่รับผิดชอบอยู่นั้น การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร และผู้ครองต าแหน่ง
เป้าหมาย รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับผู้สืบทอดต าแหน่ง และบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงเป็นเรื่องส าคัญ  
ที่จะช่วยสนับสนุนให้ การหมุนเวียนงาน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาที่จะช่วยให้มีบุคลากรมีความ
หลากหลายในอาชีพ สามารถบูรณาการและประยุกต์ปรับปรุงกระบวนงานที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันได้ 
การพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง          
ต้องปรับตัวต่อการมอบหมายงานใหม่ ๆ มิใช่ยึดติดอยู่กับงานเดิม ๆ หรือ Comfort Zone 
    
4.3 ข้อเสนอแนะ 
  ผู้ศึกษา มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่พบในการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ดังนี้ 
  4.3.1  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องมีความโปร่งใสและยุติธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลงานเชิงประจักษ์  และสามารถน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอ่ืนๆต่อไปได้  
  4.3.2 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องมีความเข้าใจการการหมุนเวียนงานว่าเป็นการ       
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้ทั้งความรู้ ทักษะ ขั้นตอน / กระบวนการท างานที่แตกต่างไปจากเดิม 
รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานหรือลักษณะงานใหม่ๆ ที่หมุนเวียนไป ซึ่งในช่วงแรก ผู้ถูกการ
หมุนเวียนงาน  และผู้บังคับบัญชา จะพบปัญหา และข้อจ ากัดจากการที่ท างานในลักษณะเดิม รูปแบบเดิมมานาน 
หากแต่ได้ด าเนินการหมุนเวียนไปสักระยะ จะท าให้เกิดทักษะ และการประยุกต์ภารกิจงานในรูปแบบใหม่ขึ้น 
อันจะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว ดังนั้น การหมุนเวียนงานจึงไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นเรื่อง
ที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะต้องไม่ยึดติดอยู่กับงานเดิม ๆ นั่นเอง 
  ทั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในต าแหน่งเป้าหมายอ่ืนที่ส าคัญของ      
กรมปศุสัตว์ ดังนี้ 
  1) การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง หรือ Succession Plan เป็นการสร้างความต่อเนื่อง      
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ตั้งแต่การสรรหาและการพัฒนา และใช้เครื่องมือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน หรือ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PM) เข้ามามีส่วนส าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อน
การพัฒนา โดยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและผู้สืบทอดต าแหน่ง ร่วมกันวางแผน พัฒนา 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ครบทั้งกระบวนการอย่างสมบูรณ์แบบ จึงจะสามารถท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
เชิงประจักษ์ในผลงานและสมรรถนะ อันน ามาซึ่งผลส าเร็จขององค์กรได้ท้ังทางตรงและทางอ้อมได ้ 
  2) การพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง เป็นเรื่องส าคัญหลักใหญ่ของแผนสืบทอดต าแหน่ง ซึ่งการ
พัฒนาจะต้องเป็นแบบเข้มข้น เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรและผู้สืบทอดต าแหน่งในการได้รับความ
ไว้วางใจให้ขึ้นมาด ารงต าแหน่งในระดับสูงได้  ดังนั้น การพัฒนาผู้สืบทอดต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้   
ในงาน ทักษะการบริหารจัดการ และพฤติกรรมที่ดีในการบริหารจัดการ หรือเรียกได้ว่า จะต้องพร้อมทั้ง      
ด้าน Hard Skill และ Soft Skill เพ่ือสร้างผู้สืบทอดต าแหน่งนั้นได้จริง 
   3) การลาออกเป็นเรื่องธรรมดาทุกหน่วยงาน แต่การลาออกอย่างฉับพลันมีจ านวนเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้นในทุกปี หากไม่สามารถเตรียมคนขึ้นด ารงต าแหน่งหรือสานต่อภารกิจงานได้อย่างทันท่วงทีก็จะกระทบ
ต่อภารกิจงานขององค์กร ดังนั้น การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง จึงเป็นกระบวนการของการบริหารทรัพยากร
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บุคคลที่จะสามารถเตรียมความพร้อมของผู้มีศักยภาพที่จะมาทดแทนผู้ลาออกได้ อีกทั้ง ยังเป็นการแก้ปัญหา
การขาดแคละบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในระยะยาว  
  4) แผนสืบทอดต าแหน่ง จะมีกระบวนการวางแผนการพัฒนารายบุคคล ซึ่งจะประกอบไป
ด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย จึงจะมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้นนอกเหนือจากภารงานปกติที่มีอยู่ ดังนั้น เพ่ือเป็น
การดึงดูดบุคคลผู้มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรและพร้อมเข้าด ารงต าแหน่งที่ส าคัญต่อไป จึงมีความจ าเป็นในการ
ก าหนดสิ่งตอบแทนพิเศษ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากงานประจ า 
  5) แผนสืบทอดต าแหน่ง เป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บังคับบัญชาในสายงานหรือต าแหน่งงานหลัก 
มากกว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายบุคคล โดยจะต้องเชื่อมั่นและใส่ใจ รวมถึงสนับสนุนผลักดันให้เป็นไปตาม
แผนสืบทอดต าแหน่งที่ร่วมกันวางแนวทางไว้ 
  6) องค์กรควรมีฐานข้อมูลของบุคลากร เป็นคลังข้อมูลบุคลากร ที่สอดคล้องกันทุกระบบ       
งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่สรรหา การแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อนระดับ และการพัฒนา เพ่ือที่จะ
สามารถน าข้อมูลด้านบุคลากรไปวิเคราะห์ และพยากรณ์สถานการณ์ด้านบุคลากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต       
เพ่ือวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
  7) ผู้บริหารจะต้องเชื่อ และท าตามระบบที่วางไว้ ซึ่งประเด็นที่ส าคัญที่สุดส าหรับระบบการ
วางแผนสืบทอดต าแหน่งก็คือ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องท าตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ระบบ
ก าหนดไว้ โดยห้ามมีข้อยกเว้น ซึ่งกระบวนการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง กองการเจ้าหน้าที่ หรือ HR ได้      
วางแนวทางไว้เป็นอย่างดี แต่ผู้บริหารไม่ท าตามระบบที่วางไว้ ก็จะท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
เกิดความครหา และไม่มีความยุติธรรม โปร่งใส บุคลากรในองค์กรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงา น     
เพ่ือองค์กรต่อไป และอาจจะเสียคนดี คนเก่ง ที่องค์กรได้สร้างขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงควรก าหนดเป็นตัวชี้วัดของ
ผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและสนับสนุนการพัฒนาผู้สืบทอด เช่น ร้อยละของ
จ านวนคนภายในองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อมีต าแหน่งว่าง หรือร้อยละของคนที่ได้รับการพัฒนาตามแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น จึงจะท าให้แผนสืบทอดต าแหน่งจะมี        
ส่วนส าคัญในการก าหนดอนาคตขององค์กรได้  
  8) ชื่อกระบวนการ ควรมีการเปลี่ยนชื่อจากแผนสืบทอดต าแหน่ง ( Succession Plan ) 
เป็น การสร้างและพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง ( Succession Development ) เพราะค าว่า “ แผน ” ไม่ได้
เป็นการพัฒนาคน แต่ “การพัฒนา” ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ส่งผลสะท้อนให้เห็นว่าคนนั้นได้รับการพัฒนา      
ในด้านต่าง ๆ ทั้ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่เหมาะสมในการสืบทอดต าแหน่งอย่างแท้จริง 
  9) ถ้าองค์กรใดมีการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง แต่ไม่มีระบบเกษียณอายุที่ชัดเจน หรือมีการ     
ต่ออายุราชการไปเรื่อย ๆ ซึ่งการกระท าแบบนี้ จะเกิดความรู้สึกในเชิงลบกับองค์กร ในด้านขวัญและก าลังใจ
ของบุคลากร แผนสืบทอดต าแหน่งจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อองค์กรมีระบบการเกษียณอายุที่ชัดเจน
แน่นอน สามารถวางแผนได้ว่าในแต่ละปีจะมีข้าราชการกี่คนที่เกษียณ ต าแหน่งอะไรบ้าง ระดับใดบ้าง ซึ่งจะ  
ท าให้เราสามารถวางแผนสืบทอดต าแหน่งได้อย่างดี 
   10) นอกจากการรายงานผลการด าเนินการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งแก่ผู้บริหารของ
องค์กรแล้ว ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อแนวทางการหรือแผนการสืบทอดต าแหน่งที่ได้ด าเนินการ       
โดยจะต้องประเมินผลทั้ง ผู้บังคับบัญชา ผู้ครองต าแหน่งเป้าหมาย ผู้จะสืบทอดต าแหน่ง ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากร
ภายในองค์กร หรือท าประชาพิจารณ์ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับใช้ในการด าเนินการต าแหน่งเป้าหมายอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
  11) การด าเนินการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เป็นการเตรียมความพร้อมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการที่มีความโปร่งใส ทันต่อยุคสมัย และมีระบบการ



51 
 

บริหารจัดการที่ดีเป็นที่ยอมรับ รวมถึงท าให้ข้าราชการสามารถวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน 
เป็นการดึงดูด รักษา และจูงใจ คนเก่ง คนดี มีผลงาน ให้อยู่กับกรมปศุสัตว์ต่อไปได้ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอ    
น าแผนสืบทอดต าแหน่ง ไปเชื ่อมโยงกับการด าเน ินการบร ิหารจ ัดการก าล ังคนคุณภาพ ( Talent 
Management) เพื่อเป็นการบริหารก าลังคนคุณภาพในระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่เข้าบรรจุรับราชการด้วย  
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู ้มีศักยภาพสูงที ่ก าลังศึกษาอยู ่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate 
Intelligence Scholarship Program (UiS) และเมื่อนักเรียนทุนอยู่ในระบบราชการและพัฒนาตามระบบ
ทุนเรียบร้อยแล้ว จะมีระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System – 
HiPPS) เป็นเครื่องมือในการบริหารก าลังคนคุณภาพที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และเสริมด้วย
กลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจะส าเร็จสมบูรณ์     
เมื่อข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ และแผนสืบทอด
ต าแหน่ง จะเป็นบันไดขั ้นต่อไปที่จะรักษา “คนที่ใช่” ขององค์กร “คนที่ช่วย” ฝ่ายบริหารขับเคลื ่อน
ความส าเร็จ และ “คนที่ชอบ” งานท้าทายอันจะเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ก าลังคนคุณภาพ เพื่อให้    
คงอยู่ในกรมปศุสัตว์ต่อไป เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมปศุสัตว์ และเป็นการเตรียมพร้อมในการเป็น
ผู้น าที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์ 
 
4.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 

   การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) บุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้อง  
มีความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย “เข้าใจ” หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
วิธีการ และเครื่องมือการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ตลอดจนต้องมีความมุ่งมั่นในการบริหารแผนการ    
สืบทอดต าแหน่งให้บรรจุผลส าเร็จ รวมทั้งต้องมีทีมงานที่ “เข้าถึง” หมายถึง ผู้บริหารและทีมงานต้อง
สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมมั่นให้แก่บุคลากรผู้มีศักยภาพและบุคลากรภายใน
องค์กรได้ ตลอดจนสามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและเหมาะสมกับบริบทของ
องค์กร โครงการสร้างและวัฒนธรรมองค์กร และ “พัฒนา” หมายถึง การติดตามและประเมินผลความ
คืบหน้าในการพัฒนารายบุคคลตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ของต าแหน่งเป้าหมายที่วางไว้ การวางแผน  
สืบทอดต าแหน่ง จึงเป็นการคาดการณ์ถึงต าแหน่งที่จะว่างลง มีการเตรียมคน และวางแนวทางการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่งตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ  
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ตัวอยาง 
 

การจัดทํารายละเอียดตําแหนงเปาหมาย 

การจัดทํารายละเอียดตําแหนงเปาหมาย 
ช่ือตําแหนงเปาหมาย  :  ผูเช่ียวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว (นายสัตวแพทยเช่ียวชาญ) 
ช่ือหนวยงาน  :  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

         ปฎิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความเชี่ยวชาญทางวิชาการสัตวแพทยดานยืนและโรคทางพันธุกรรมสัตว ในการตัดสินใจและแกปญหา
ทางวิชาการท่ียากและซัซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวางของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
และกรมปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวมีประสิทธิภาพและ
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประเทศและเกษตรกร 

         ดานการปฏิบัติการ 
         1. พัฒนารูปแบบและนโยบายการวิจัยดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวเก่ียวกับการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือใหสามารถนําผลงานวิจัยมาใชประโยชนได 
         2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล และอณูพันธศาสตร 
โดยศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับยีน สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเด ลายพิมพดีเอ็นเอ เครื่องหมายโมเลกุล 
เครื่องหมายดีเอ็นเอ ความหลากหลายางชีวโมเลกุล รวมถึงโรคทางพันธุกรรม เพ่ือพัฒนาพันธุสัตว 
ขยายพันธุสัตว และอนุรักษสัตวพ้ืนเมืองและสัตวท่ีใกลสูญพันธุ 
         3. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานเทคนิค ชีวโมเลกุล อณุพันธศาสตร ในระดับยีน ดีเอ็นเอ 
และโรคทางพันธุกรรมสัตว เพ่ือใหวิธีการเปนท่ียอมรับในระดับชาติและสากล 
         4. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรมปศุสัตวในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน 
โครงการ กรอบการศึกษาวิจัยและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเก่ียวกับยีนและโรคทางพันธุกรรม
สัตว ตลอดจนอนุรักษความหลากหลายทางชีวโมเลกุลในสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยี
ชีวภาพการผลิตปศุสัตวสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยทุธ ยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวและสอดคลอง
กับนโยบายรฐับาล และยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
         5. ใหคําปรึกษา แนะนํา การดําเนินงานทางวิชาการ งานวิจัย การวิเคราะหตรวจสอบดานยีนและ
โรคทางพันธุกรรมสัตวแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และนักวิชาการท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชอยางถูกตอง 
          6. เปนวิทยากรในการฝกอบรมและถายทอดเทคนิคความรูดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวใหแก
นักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชอยางถูกตอง และสามารถ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดตามสถานการณท่ีเปนจริง    
          7. เปนผูแทนกรมปศุสัตวในการประสานงาน รวมประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู
กับหนวยงานทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันและบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
          8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จ
ตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

๕๔ 
 



 

ตัวอยาง 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

          ดานการวางแผน           
          วางแผนหรือรวมดําเนนการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ดานยีนและโรค
ทางพันธุกรรมสัตว ในระดับกลยุทธของกรมปศุสัตว มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

          ดานการประสานงาน 
          1. ประสานการทํางานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ   
จูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือ และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
          2. ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานของสํานักเทคโนโลยีขีวภาพการผลิตปศุสัตว และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในประเทศและตางประเทศ เพอใหเกิดประโยชนและความรวมมือ
ในการดําเนินการรวมกัน 

          ดานการบริการ 
          ใหคําปรึกษา แนะนําและ/หรือเผยแพรใหความรู ความเขาใจในการฝกอบรม ท้ังในเชิงทักษะ 
เฉพาะดานและทักษะท่ัวไปในดานยีนและโรคทางพัธุกรรมสัตวแกบุคลากรในสายงาน เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการในการปฏิบัติหนาท่ี 

ผลสัมฤทธิ์หลัก 
(Key Result Areas : KRAs)   

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก 
(Key Performance Indicators : KPIs) 

1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตวพันธุดี 
2. การเพ่ิมข้ึนของสัตวพันธุดี 
3. การลดลงของปญหาดานระบบสืบพันธุสัตว 
4. ระบบการจัดการขอมูลการผลิตปศุสัตวท่ีมี 
    คุณภาพ 
5. การผลิตน้ําเชื้อผสมเทียมไดมาตรฐานและ 
    เพียงพอตอความตองการ 
6. การเพ่ิมมาตรฐานของการบริการดานผสมเทียม 
7. การคงอยูของพันธุสัตว 
8. การพัฒนาพอแมพันธุกรรมสัตว 
 

•    
•  

•   

•  

•  

•    
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ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย  
(Knowledge) 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
เปาหมาย  
(Skills) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competency) 
ช่ือสมรรถนะ  ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

(Competency Name) (Proficiency Level) 

1. ความรูเก่ียวกับการปศุสัตว 
2. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย 
3. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว 
4. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน 

1. การคํานวณ 
2. การจัดการขอมูล 
3. การใชภาษาอังกฤษ 
4. การใชคอมพิวเตอร 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 
2. การบริการท่ีด ี
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม 
    และจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 
6. ความใฝรูรอบดาน 
7. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะทางการบริหาร 
1. วิสัยทัศน 
2. การวางกลยุทธภาครัฐ 
3. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 
4. การควบคุมตนเอง 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
1. การคิดวิเคราะห 
2. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน 
3. การมองภาพองครวม 
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 ตัวอยาง 
 

 

ประกาศกรมปศุสัตว 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนง  

ผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว 
 
  ตามคําสั่ งกรมปศุสัตว ท่ี  361/2563 ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563 เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว           
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการสรางบุคคลทดแทนตําแหนงทางวิชาการท่ีสําคัญของกรมปศุสัตว          
ซ่ึงจะวางลงจากการเกษียณอายุราชการ พรอมท้ังเปนการสรางบุคลากรท่ีมีความสามารถ เขามาทดแทน       
ในตําแหนงท่ีวางลงอยางเหมาะสมเปนระบบ โดยบูรณาการกระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเขาดวยกัน 
เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงและความตอเนื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล อันจะทําใหกรมปศุสัตวไดมาและ
รักษาไวซ่ึง “คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ” เขาสูกรมปศุสัตวตอไป กรมปศุสัตวจึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว ดังนี้ 
  1. รายละเอียดเกี่ยวกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงผูเช่ียวชาญดานยีนและ      
โรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว  
  สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและ      
โรคทางพันธุกรรมสัตวไดจากแบบบรรยายลักษณะงาน ( Job Description ) ของกรมปศุสัตว ( เอกสารแนบ 1 ) 
  2. คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก 
  1. เปนผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันปดรับสมัคร 
  2. ปฏิบัติราชการมาแลวไมนอยกวา 10 ป นับตั้งแตดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในสายงาน
นายสัตวแพทย 
  3. ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวไมนอยกวา 2 ป 
โดยมีผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ใหการรับรองประสบการณการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
  4. ไดรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาระดับดีมาก ติดตอกันอยางนอย     
2 รอบการประเมินในปท่ีรับสมัคร  
  5. เปนผูมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณของการ
เปนขาราชการท่ีดีจนเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป และไมเคยถูกรองเรียน กลาวหา วากระทําผิดวินัย หรืออยู
ระหวางสอบสวนวินยั ในชวง 2 ปท่ีผานมา 
  6. มีความรูและทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับท่ีใชในการปฏิบัติงานได 
  7. มีความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับท่ีใชในการปฏิบัติงานได 
  3. ข้ันตอนการดําเนินการ 

 1. กรมปศุสัตวประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีน
และโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 2. ผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบ
ทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว จัดทําเอกสารประกอบการ
คัดเลือก ประกอบดวย 

 

๕๕ 
 



 

 ตัวอยาง 
 

  2.1 ใบสมัคร ท่ีผานความเห็นชอบของผูอํานวยการ สํานัก/กอง/ปศุสัตวเขต/      
ปศุสัตวจังหวัด ( เอกสารแนบ 2 ) 

  2.2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล โดยผูอํานวยการ สํานัก/กอง/ปศุสัตวเขต/
ปศุสัตวจังหวัด เปนผูประเมิน ( เอกสารแนบ 3 ) 

  2.3 แบบแสดงผลงานใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ       
การผลิตปศุสัตว อยางนอย 2 เรื่อง/โครงการ/ชิ้นงาน ( เอกสารแนบ 4 ) 

 โดยเอกสารการสมัครคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ  เ ม่ือผูสมัครสงหนังสือทางราชการ              
ตามระบบงานสารบรรณถึงกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ      
โดยถือวันท่ีประทับตราลงทะเบียนรับหนังสือของกรมปศุสัตววันสุดทายเปนวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563          
( รับสมัครทางไปรษณีย หรือยืน่เอกสารท่ีครบถวนพรอมประทับตราลงทะเบียนรับของกรมปศุสัตวเรียบรอยแลว )               
ท้ังนี้ หากจัดสงเอกสารการสมัครไมครบถวน หรือเกินกําหนดเวลาการรับสมัคร จะไมไดรับการพิจารณา 

3. กองการเจาหนาท่ี ตรวจสอบคุณสมบัติ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวพิจารณา
ใหคะแนนผลงานใด ๆ ท้ัง 2 เรื่อง/โครงการ/ชิ้นงาน ท่ีเก่ียวของกับภารกิจงานดานเทคโนโลยีชีวภาพการ 
ผลิตปศุสัตว ในแบบแสดงผลงานของผูขอรับการคัดเลือกฯ และเรียงลําดับผูท่ีมีคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 
80 เสนอคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว 
ดําเนินการนัดสัมภาษณคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว (i2-Smart) โดยทําการสัมภาษณท่ี       
กองการเจาหนาท่ี หรือ VDO Conference 

4. คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ
กรมปศุสัตว ทําการสัมภาษณตามประเด็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว (i2-Smart)  

5. คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ
กรมปศุสัตวพิจารณาคัดเลือกบุคคล ฯ และรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก ตามขอ 4 ขางตน พรอมเหตุผล    
ในการพิจารณาเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีปญหาใหถือวาผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญถือเปนท่ีสุด   

 6. กรมปศุสัตวประกาศรายชื่อผู ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผู สืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ        
ดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว 

 4. วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 
 กระบวนการท่ี 1 การพิจารณาใหคะแนน ดังนี ้
 1. ใบสมัคร ท่ีผานความเห็นชอบของผูอํานวยการ สํานัก/กอง/ปศุสัตวเขต/ปศุสัตวจังหวัด 
 2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล โดยผูอํานวยการ สํานัก/กอง/ปศุสัตวเขต/ปศุสัตว

จังหวัด เปนผูประเมิน 
3. แบบแสดงผลงานใด ๆ อยางนอย 2 เรื่อง/โครงการ/ชิ้นงาน ท่ีเก่ียวของกับภารกิจงาน   

ดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว  
กระบวนการท่ี 2 ผูท่ีไดรับคะแนนรวมในกระบวนการท่ี 1 ไมต่ํากวารอยละ 80 จะไดเขารับ

การสัมภาษณเพ่ือประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว (i2-Smart) ท่ีกองการเจาหนาท่ี หรือ 
VDO Conference จากคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ของกรมปศุสัตว 
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วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 

 
 
 

วิธีการ องคประกอบ เครื่องมือ ผูทําการ
ประเมนิ 

 เกณฑการใหคะแนน คะแน
นเต็ม 

กร
ะบ

วน
กา

รที่
 1

 
 

1.องคประกอบดาน
คุณสมบัติของบุคคล 

ใบสมัคร คณะกรรมการ
ดําเนนิการสรร
หา    
ผูสืบทอด
ตําแหนงฯ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 3 คะแนน 

ปริญญาโท 4 คะแนน 

ปริญญาเอก 5 คะแนน 

คะแนนรวม 5 คะแนน 

ระยะเวลาการ 

ดํารงตําแหนง 

ประเภทวิชาการ  

ในสายงานนายสตัวแพทย 

ต้ังแต 10-14ป 3 คะแนน 

มากกวา 14-20 ป 4 คะแนน 

มากกวา 20 ปข้ึนไป 5 คะแนน 

คะแนนรวม 5 คะแนน 
 

10 

2.องคประกอบดาน
คุณลักษณะของ
บุคคล 
 

แบบประเมนิ
คุณลักษณะของ
บุคคล (ตาม Job 
Description ของ
ตําแหนง
เปาหมาย) 

ผูบังคับบัญชา
ระดับ สํานกั/
กอง/ปศข./
ปศจ.  

สมรรถนะทางการบริหาร   
 - วิสัยทัศน 5 คะแนน 
 - การวางกลยุทธภาครัฐ 5 คะแนน 
 - ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปล่ียน 5 คะแนน 
 - การควบคุมตนเอง 5 คะแนน 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ   
 - การคิดวิเคราะห 5 คะแนน 
 - การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน 5 คะแนน 
 - การมองภาพองครวม 5 คะแนน 
ทกัษะทีจ่ําเปนในงาน   
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 5 คะแนน 
ทักษะการใชคอมพิวเตอร 5 คะแนน 

คะแนนรวม 45 คะแนน 
 

45 

3.องคประกอบดาน
คุณภาพและ
มาตรฐานของผลงาน
ที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว 

แบบแสดงผลงาน
ใดๆอยางนอย 2 
เรื่อง/โครงการ/
ชิ้นงานที่เกี่ยวของ
กับภารกิจงานดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว  

คณะกรรมการ
ดําเนนิการสรร
หาผูสืบทอด
ตําแหนงฯ 

1.หลักการและแนวคิดของผลงาน 10 คะแนน 
2.ความยุงยากของผลงานในการดําเนินการ 10 คะแนน 
3.ประโยชนของผลงานที่มีตอกรมปศุสัตว 25 คะแนน 

คะแนนรวม 45 คะแนน 
 

45 

การคัดเลือกกระบวนการที ่1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผูสมัครไดคะแนน  

กร
ะบ

วน
กา

รที่
 2

 

4.องคประกอบดาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของกรมปศุ
สัตว คือ i2-Smart   

การสัมภาษณที่
กองการเจาหนาที่ 
หรือ VDO 
Conference 

คณะกรรมการ
ดําเนนิการสรร
หาผูสืบทอด
ตําแหนง 

I = innovation 10 คะแนน 
I = integration 10 คะแนน 
S = standard 10 คะแนน 
M = mastery 10 คะแนน 
A = agility 10 คะแนน 
R = responsibility 10 คะแนน 
T = teamwork 10 คะแนน 
วิสัยทัศนหรือแนวคิดตอตําแหนงผูเช่ียวชาญ 

ดานยีนและโรคทางพนัธุกรรมสัตว 

30 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน 
 

100 

การคัดเลือกระบวนการที่ 2 คะแนนเตม็ 100 คะแนน ผูสมัครไดคะแนน  
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การคัดเลือก คะแนนเต็ม ผูสมัครไดคะแนน 

กระบวนการท่ี 1 100   
กระบวนการท่ี 2 100  

คะแนนรวม 200  
 
เกณฑการตัดสิน 
  ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว
ของกรมปศุสัตว คือ ผูท่ีมีคะแนนรวมแตละกระบวนการ ไมต่ํากวารอยละ 80 โดยเรียงคะแนนสูงสุดจาก
คะแนนรวมท้ัง 2 กระบวนการ เรียงลําดับสูงสุด 1 , 2  และ 3 (จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน) หากมีกรณีท่ี 
ผูขอรับการคัดเลือกไดรับคะแนนรวมเทากัน ใหถือวาผลการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการสรรหา  
ผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญถือเปนท่ีสุด     
       

       ประกาศ ณ วันท่ี       มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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เอกสารแนบ 1 
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