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คํานาํ 

 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 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 - 2570) จํานวน    
26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 ของจํานวนตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว            
ซ่ึงมีผลกระทบตอการขาดแคลนกําลังคนท่ีมีศักยภาพดานวิชาการปศุสัตว อันเปนหัวใจหลักของกรมปศุสัตว     
ผูศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ จึงจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงเปนการนํารอง จํานวน 1 ตําแหนง    
เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และสงเสริมองคความรู ความเขาใจของขาราชการในสังกัดกรมปศุสัตว ท้ังยังเปนการ
ดึงดูด 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. 2561 -
2570) 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 
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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  
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  2.4.3 การวางแผนกําลังคนเพ่ือทดแทนการสูญเสียผูบริหารระดับตาง ๆ (เรามีการวางตัว/
วางแผนทดแทนหรือยัง) : การวางแผนการพัฒนาบุคลากรสําหรับตําแหนงท่ีสําคัญ (Succession Plan)      
เพ่ือเตรียมการ 
  2.4.4 การพัฒนากลุมกําลังคนคุณภาพเพ่ือทดแทนการสูญเสียผูบริหารระดับตางๆ (เราควร
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกลุมคนดังกลาวอยางไรให สามารถปฏิบัติงานทดแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ) : 
การพัฒนาระบบการ สอนงานและใหคําแนะนํา (Coaching and Mentoring) ตลอดจนการเรียนรูจากการ  
ลงมือปฏิบัติจริง (Action-Based Learning) โดยเนนท่ีการมอบหมายงานบางอยางท่ีผูบริหารตองรับผิดชอบ
หรือตองตัดสินใจ หรือการทดสอบใหปฏิบัติหนาท่ีหรือทําหนาท่ีรักษาการตําแหนงผูบริหาร เม่ือผูบริหารไมอยู 
เปนตน  
  2.4.5 การรักษาและใชประโยชนกลุมกําลังคนคุณภาพ (ทําอยางไรใหสามารถ ดึงดูด และ  
จูงใจใหคนกลุมนี้ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ) : 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 : คูมือการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ 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

๗ 
 



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 การจัดการอบรมและพัฒนาอยางเปนระบบครบองค 
(Comprehensive) เพ่ือใหขาราชการผูสืบทอดมีความพรอมสําหรับสืบทอดหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง       
นักบริหารระดับสูง ไดรับการพัฒนาเพ่ิมเติมโดยการ 1) มอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย
ในหลากหลายหนางาน 2) เขารับการอบรมในหลักสูตรสําคัญ (Milestone Programs) และโครงการฝกอบรมอ่ืนๆ 
รวมท้ังเนนนโยบายท่ีจะสงเสริมขาราชการผูสืบทอดใหไดรับการพัฒนาความรูและทักษะอยางรอบดานและ
ตอเนื่องดวย (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 เพ่ือใหดํารงตําแหนงหนึ่ง ๆ   
ทันท่ีท่ีตําแหนงนั้น ๆ วางลง  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
การวางแผนสําหรับตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ ท่ีเปนเหมือน “หัวใจ” ขององคกรนั้น ๆ คือ ตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ซ่ึงเปนแกนหลักสําคัญขององคกร ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาการในเรื่องตาง ๆ 
เฉพาะทางอันเปนภารกิจหลักสําคัญขององคกร 
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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 ขั้นตอนของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (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 จากนั้นนําคาคะแนนจากการประเมินดวยเครื่องมือตาง ๆ 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 เปนกระบวนการท่ีสําคัญอยางยิ่งยวด 
ท่ีจะชวยใหเตรียมความพรอมใหผูสืบทอดตําแหนง 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  

 

๑๒ 
 



 
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 ปจจัยสนบัสนุน 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        

๑๓ 
 



เปนตัวอยางท่ีดีในดานการมีสวนรวม ความมุงม่ันจากผูบริหารนี้ ถือเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญมากตอความสําเร็จ
ตามเปาหมายของแผนงานตางๆ ในการบริหารจัดการแผนสืบทอดตําแหนง หากขาดปจจัยนี้แลว               
การนําแผนการบริหารไปปฏิบัติยอมเปนเรื่องยาก 
  2) การบริหารกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนในอนาคตขององคกร          
การบริหารงาน สิ่งตาง ๆ เหลานี้ จําเปนตองมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธของอคกร 
และตองมีการบูรณาการเขากับระบบการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการพัฒนาขีด
ความสามารถและสมรรถนะหลักของอคกรอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหแผนสืบทอดตําแหนงมีความเขาใจ
ท่ีชัดเจนวาพวกเขาไดรับการคาดหวังอะไรจากองคกร รวมถึงเปนการผลักดันใหคนเกงมุงม่ันในการปฏิบัติงาน 
ใหมีผลการทํางานท่ีสอดคลองและบรรลุเปาหมายรวมขององคกรอยางเปนรูปธรรม อีกท้ัง การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) และผลตอบแทนการทํางานให   
สอดรับกับแผนสืบทอดตําแหนง ดวยการกําหนดเปาหมายในการทํางานท่ีมีตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 
สอดคลองกับผลตอบแทนท่ีตองแตกตางจากบุคลากรท่ีมีผลงานธรรมดาถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีแผนสืบอดตําแหนง
ไมควรมองขาม 
  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 การสั่งสมประสบการณ
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 ควบคูกับการเสริมสรางทักษะและสมรรถนะทางการบริหารเปนสําคัญ ในขณะท่ี
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มุงเนนใหมีการพัฒนาความรูและ     
สั่งสมประสบการณในงานดานใดดานหนึ่ง ดังแผนภาพแสดงการพัฒนาสําหรับตําแหนงเปาหมายดวยแนวทาง
เฉพาะท่ีแตกตาง  
 

๑๕ 
 



            ภาพท่ี 3 การพัฒนาสําหรับตําแหนงเปาหมายดวยแนวทางเฉพาะท่ีแตกตาง 
            ท่ีมา : คูมือการจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ ศูนยนักบริหารระดับสูง 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. ประโยชนตอองคกร 
   - 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
งานในลักษณะตาง ๆ ได 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 ความสอดคลองและเชื่อมโยงของนโยบายตอการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงของหนวยงาน 

   
 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 ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)  
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว 

 

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 
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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 แผนภาพแสดงจํานวนและรอยละของผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยระดับชํานาญการพิเศษ

ของกรมปศุสัตวแยกตามชวงอายุของบุคคล 

 จากแผนภาพท่ี 6 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 แผนภาพแสดงจํานวนและรอยละผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษของ    

กรมปศุสัตวแยกตามระยะเวลาการรับราชการดํารงตําแหนงในสายงานนายสัตวแพทย 

 จากแผนภาพท่ี 7 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 แผนภาพแสดงจํานวนและรอยละของผูดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยระดับชํานาญการพิเศษ
ของกรมปศุสัตวแยกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 
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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
ใหคะแนนผลงานท้ัง 2 เรื่อง / โครงการ / ชิ้นงาน ท่ีเก่ียวของกับภารกิจงานดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว 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   

๒๗ 
 



 6) คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ
กรมปศุสัตวประกาศรายชื่อผู ท่ีไดรับการคัดเลือกเป นผู สืบทอดตําแหนงผู เชี่ยวชาญดานยีนและโรค             
ทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว 

 ซ่ึงเม่ือไดตัวบุคคลผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวเรียบรอยแลว 
จะมีการพัฒนาศักยภาพของผูสืบทอดตําแหนงในระยะสั้นและระยะยาว และใชเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร   
ท่ีหลากหลาย รวมถึงมีการประเมินผลการพัฒนา เพ่ือใหไดผูสืบทอดตําแหนงท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะ         
ดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวอยางสมบูรณแบบตอไป 
 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผู สืบทอดตําแหนงผู เ ช่ียวชาญดานยีนและ           
โรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว  
  การพิจารณาคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว  
เปนการเตรียมความพรอมในการสรางบุคคลทดแทนตําแหนงทางวิชาการท่ีสําคัญของกรมปศุสัตว ซ่ึงจะวางลง
จากการเกษียณอายุราชการ พรอมท้ังเปนการสรางบุคลากรท่ีมีความสามารถ เขามาทดแทนในตําแหนงท่ีวาง
ลงอยางเหมาะสมเปนระบบ 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 และแบบแสดงผลงาน 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 

๒๘ 
 



  ซ่ึงการแสดงออกถึงสมรรถนะของบุคคลตองอาศัยบุคคลซ่ึงมีความใกลชิด หรือรวมกัน
ปฏิบัติงานกับผูสมัครมาสักระยะหนึ่ง เปนผูทําการประเมินใหคะแนน เพ่ือใหทราบถึงสมรรถนะท่ีแทจริงของ
ผูสมัคร โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกอง เปนผูทําการประเมินองคประกอบดานคุณลักษณะ
ของบุคคลมีคาคะแนนเทากับ 45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
  3. องคประกอบดานคุณภาพและมาตรฐานของผลงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือวาเปนประเด็นสําคัญ
ของกระบวนการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว เนื่องจากเปนวิธีการ
ท่ีแสดงใหเห็นถึงประสบการณและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว เปนการประเมิน
ความสําเร็จในผลงานท่ีเก่ียวของท้ังปริมาณงาน ความหลากหลาย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เปนงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว หรือยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวหรือไม และยังเปนการ
สะทอนการนําความรูเชิงวิชาการมาใชในการปฏิบัติงาน มีผลงานเชิงประจักษ ผลงานมีความยุงยากซับซอน
ของกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏบิัติ 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 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเช่ียวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว 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 

แบบแสดงผลงานอยาง
นอย 2 เร่ือง/โครงการ/
ชิ้นงานที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจงานดาน
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว  

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 

(กองแผนงาน, 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 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงผูเช่ียวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวของกรมปศุสัตว 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  
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  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 57 
 
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) องคประกอบดานผลงานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว จํานวน 
2 ผลงาน คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว พิจารณา
ใหคะแนนเปนรายบุคคล และรายผลงาน และนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนของผูสมัครแตละรายได  
 

33 
 



  3.3.2 ฝายเลขานุการดําเนินการสรุปคะแนนของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาสืบทอด
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว ในกระบวนการท่ี 1 โดยผูสมัครท่ีมีคะแนนรวม
มากกวารอยละ 80 จะถือวาผานการเกณฑการพิจารณาในกระบวนการท่ี 2 และใหเขารับการสัมภาษณ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว (i2-Smart) ในลําดับตอไป สําหรับผูสมัครท่ีมีคะแนนในกระบวนการท่ี 

1 ต่ํากวารอยละ 80 ใหถือวาไมผานเกณฑการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูสืบ
ทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวกําหนด 
  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  สามารถดูตัวอยางการประเมินผลการพิจารณาการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง             
อันประกอบดวย  
  กระบวนการท่ี 1 ตัวอยางการประเมินองคประกอบดานคุณสมบัติ และคุณลักษณะ         
สวนบุคคล ในภาคผนวก หนา 70 และการประเมินคุณภาพของผลงานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต  
ปศุสัตว ในภาคผนวก หนา 71 
  กระบวนการท่ี 2 ตัวอยางการสัมภาษณองคประกอบดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค            
(i2-Smart) ดวยการสัมภาษณ ในภาคผนวก หนา 68 

  และตัวอยางการสรุปการพิจารณาคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะสืบทอดตําแหนง ในภาคผนวก 
หนา 73 
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3.4 ข้ันตอนท่ี 4 การจัดทําแผนพัฒนาผูมีศักยภาพท่ีจะทดแทนตําแหนง 

  เม่ือไดบุคคลผูมีศักยภาพและพรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาใหเปนกําลังสําคัญในดานวิชาการ
ของกรมปศุสัตวตอไปในอนาคตนั้น การพัฒนาผูจะสืบทอดตําแหนง จึงตองมีการวิเคราะหความตองการตาม
บทบาทภารกิจงานของตําแหนงเปาหมาย เพ่ือนํามากําหนดทิศทางการพัฒนารายบุคคลใหสอดคลองกับ
ภารกิจงาน โดยอาศัยเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการเชื่อมโยงและสนับสนุนการพัฒนาซ่ึงกัน
และกัน จํานวน 2 เครื่องมือ ไดแก การจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ เพ่ือเปนกรอบใหญ หรือ แนวทางหลัก 
ในการพัฒนาผูสืบทอดใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะ และความสามารถตรงตามตําแหนงเปาหมายท่ีคาดหวัง 
และการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ตามแนวทางท่ีกําหนด คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว จึงมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการพัฒนาศักยภาพผูสืบ
ทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวข้ึน โดยมีผูดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและ 
โรคทางพันธุกรรมสัตวเปนประธานคณะทํางาน หัวหนากลุมงานในสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว ท่ีมี
ภารกิจงานท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับตําแหนงเปาหมาย เชน หัวหนากลุมระบบขอมูลและเครือขายชีวภาพการ
ปศุสัตว หัวหนากลุมวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว หัวหนากลุมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและความหลากหลาย
ทางชีวภาพปศุสัตว หัวหนากลุมวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ําเชื้อ เปนตน พรอมท้ังมีหัวหนากลุมงานของ         
กองการเจาหนาท่ี ผูจะชวยสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาผูจะสืบทอดตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว ไดแก หัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง หัวหนากลุมพัฒนา
ระบบงานและอัตรากําลัง และหัวหนากลุมพัฒนาบุคลากร โดยคณะทํางานการพัฒนาศักยภาพผูสืบทอด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวมีหนาท่ีในการกําหนดกรอบสั่งสมประสบการณ     
(กรอบใหญของการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว) กําหนด แผนพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล รวมถึงดําเนินการ ประสานงาน สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ท่ีสนับสนุน
ใหเกิดการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวตามท่ีกําหนด พรอมกําหนดการ
ติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงฯ และสรุปรายงานผลการดําเนินการ ปญหา 
และอุปสรรค ในการดําเนินการใหคณะกรรมการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสัตวทราบ ทุก 6 เดือน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีมอบหมาย  
  3.4.1 กรอบส่ังสมประสบการณ หรือ Experience Accumulation Framework : EAF 
  การจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ เพ่ือเปนกรอบใหญ หรือแนวทางหลักในการพัฒนาผูจะ
สืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว ซ่ึงการจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ 
คณะทํางานการพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว ไดรวมกัน
พิจารณากําหนดกรอบสั่งสมประสบการณผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว 
โดยพิจารณาจากหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีจําเปนสําหรับ
ตําแหนง (Job Description)  ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด ประกอบดวย 3 มิติ  ดังนี้  
   มิติ ท่ี 1 ดานวิชาการ เปนการกําหนดกรอบการพัฒนาท่ีสอดคลองกับหนาท่ี     
ความรับผิดชอบของตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว ซ่ึงจะตองมีความรูความเขาใจ           
ดานงานวิจัย สามารถคนควา วิเคราะหและพัฒนางานดานเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล และอณูพันธศาสตร
เก่ียวกับยีนและสารพันธุกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรม และโรคทางพันธุกรรมสัตว การบูรณาการ
งานวิจัยดานชีวโมเลกุลกับงานดานอ่ืน ๆ คนหาแหลงทุนตาง ๆ ในการทํางานวิจัยหรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน 
และจะตองไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ดานการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติงาน Animal Molecular 
Laboratory และสามารถใหบริการดานวิชาการ ถายทอดความรู และใหคําปรึกษา ท่ีเก่ียวของกับงานท่ี
รับผิดชอบ แกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกกรมปศุสัตว ตลอดจนเกษตรกรผูเก่ียวของ 

๓๕ 
 



   มิติท่ี 2 ดานการบริหารงาน มุงเนนการพัฒนาแนวคิดในการบริหารในหนาท่ี   
ความรับผิดชอบของตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว โดยกําหนดใหพัฒนาเก่ียวกับงาน
การกําหนดนโยบายและการวางแผน และงบประมาณ เพราะสามารถนําความรูมาใชเก่ียวกับการวางแผนการ
พัฒนางานวิจัยและการบริหารงานวิจัย ประกอบดวย การกําหนดนโยบายและการวางแผนนโยบาย           
เพ่ือกําหนดทิศทางการวิจัยดานชีวโมเลกุล รวมกับงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ยุทธศาสตรชาติ และการวางแผนงานเก่ียวกับหองปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติการในระยะยาว รวมถึง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบงบประมาณ การจัดทําคําของบประมาณ การจัดสรรและติดตามการใช
งบประมาณ เพ่ือสามารถจัดทํางบประมาณเพ่ือขอสนับสนุนงานวิจัยท่ีเก่ียวของในหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   มิติท่ี 3 ดานบุคลิกภาพและการแสดงออก เปนการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรม      
การแสดงออกท่ีสําคัญ ไดแก ทักษะในการนําเสนอและการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ เพ่ือใหสามารถเปนวิทยากร ถายทอดความรู ความชํานาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว 
และความรูดานชีวโมเลกุลและความหลากหลายทางชีวภาพใหแกนักวิชาการ และเกษตรกรไดอยางเหมาะสม 
และสามารถเปนผูแทนกรมปศุสัตวในการประสานงานทางวิชาการ รวมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู
ท้ังในและตางประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีนาเชื่อถือในการปฏิบัติหนาท่ีผูเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว 
  การจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณของผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสัตว เพ่ือวางแผนภาพรวมในการพัฒนาผูจะสืบทอดตําแหนง ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี
ตองพัฒนาสําหรับตําแหนง แบงเปน 3 มิติ ดังกลาวขางตน ไดวางแผนพัฒนาประกอบดวย ความรู / ทักษะท่ี
จะตองไดรับการพัฒนา ความคาดหวังของตําแหนงเปาหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และผูสอนงาน และ
ระดับความคาดหวังของตําแหนงเปาหมาย เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความสามารถปจจุบันของ            
ผูจะสืบทอดตําแหนงกับระดับความคาดหวังของตําแหนงเปาหมาย จะทําใหทราบระดับความคาดหวังท่ี        
ผูสืบทอดตําแหนงจะตองมีพฤติกรรมแสดงออกตามท่ีกําหนด เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยแบงระดับความคาดหวัง ออกเปน 5 ระดับ ไดแก  
    ระดับ 1  หมายถึง  ปรับปรุง 
    ระดับ 2  หมายถึง  พอใช 
    ระดับ 3  หมายถึง  ดี 
    ระดับ 4  หมายถึง  ดีมาก 
    ระดับ 5  หมายถึง  ดีเดน 
  ท้ังนี้ กําหนดระดับความคาดหวังของตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรทางพันธุกรรมสัตว 
ตองมีพฤติกรรมแสดงออก ระดับ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน
ในตําแหนงท่ี ก.พ. และกรมปศุสัตวกําหนด สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และกําหนด
ระยะเวลาของการพัฒนาศักยภาพผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว         
ตามกรอบสั่งสมประสบการณ มีระยะเวลา 1 ป 6 เดือน เพ่ือสามารถดําเนินการพัฒนาใหเสร็จสิ้นสมบูรณกอน
การเกษียณอายุราชการในตําแหนงเปาหมาย ใหสามารถเชื่อม่ันไดวากรมปศุสัตวจะมีบุคลากรท่ีมีความพรอม
ในการทดแทนตําแหนงสําคัญดังกลาวและสามารถสานตอภารกิจท่ีสําคัญตอไปได ท้ังนี้ สามารถดูตัวอยาง
กรอบสั่งสมประสบการณผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว ในภาคผนวก หนา 74 
  3.4.2 แผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลของผูจะสืบทอดตําแหนง เปนกรอบการพัฒนา
รายบุคคล หรือแนวทางการพัฒนาผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว       
ตามกรอบสั่งสมประสบการณ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 

๓๖ 
 



  1) การประเมินชองวางในการพัฒนา (Assess) เปนการประเมินความรู ทักษะ สมรรถนะของ
ผูจะสืบทอดตําแหนง เพ่ือประเมินศักยภาพของผูจะสืบทอดตําแหนงแตละรายตามกรอบสั่งสมประสบการณ 
EAF ท่ีกําหนดไว เพ่ือกําหนดเปาหมายในการพัฒนา โดยเปาหมายจะตองสามารถตอบสนองความจําเปนและ
ความตองการของท้ัง 3 ฝาย คือ กรมปศุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว และตัวของผูมีศักยภาพเอง 
ดังนั้น ผูบังคับบัญชาระดังสูง (ผอ.กอง/สํานัก) ผูเชี่ยวชาญเจาของตําแหนงเปาหมาย และผูสืบทอดตําแหนง  
จะเปนผูทําการประเมินศักยภาพ เพ่ือประเมินศักยภาพของผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและ     
โรคทางพันธุกรรมสัตว วิเคราะหระดับความสามารถปจจุบันเปรียบเทียบกับความสามารถท่ีคาดหวังของ
ตําแหนงเปาหมาย เพ่ือใหทราบวาผูจะสืบทอดตําแหนงแตละรายมีความรู ความสามารถ ทักษะ และความ
จําเปนดานใดจะตองไดรับการพัฒนา โดยใหแยกการประเมินศักยภาพตามลักษณะภารกิจงานดานวิชาการและ    
ดานบริหารออกจากกัน ดังนี ้

ตารางท่ี 3 แสดงการประเมินศักยภาพตามลักษณะภารกิจงานดานวิชาการและดานบริหาร 
มิติดานตามกรอบสั่งสมประสบการณ ผูทําการประเมิน 

ผูจะสืบทอด
ตําแหนง 

ผูเช่ียวชาญ ฯ 
เจาของตําแหนง 

ผอ.สทป. 

ดานวิชาการ   - 
ดานการบริหารงาน    

ดานการพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก    

 

เพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลในการ ลดชองวาง (Gap) ท่ีเกิดข้ึนระหวางความสามารถปจจุบัน
กับความสามารถท่ีคาดหวังใหมีสําหรับตําแหนงเปาหมายท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้ สามารถดูตัวอยางการประเมินศักยภาพ
ผูสืบทอดตําแหนงตามกรอบสัง่สมประสบการณ ไดท่ีภาคผนวก หนา 77 
  2) การกําหนดวิธีการพัฒนา (Acquire)  คณะทํางานการพัฒนาศักยภาพ ฯ ผูบังคับบัญชา 
และผูจะสืบทอดตําแหนง รวมกันวิเคราะหเพ่ือใหทราบจุดแข็งและจุดออน ท่ีตองไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง 
เพ่ือนําไปกําหนดแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล และกําหนดวิธีการพัฒนาใหสอดคลองเหมาะสมกับความรู 
ทักษะ ท่ีจะตองไดรับการพัฒนาของแตละบุคคล โดยวิธีการพัฒนาจะมีท้ังการฝกอบรมในหองเรียน (Training) 
และการฝกอบรมแบบไมเปฯทางการ (Non-Training) เชน การสอนงาน การเรียนรูดวยตนเอง การฝกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน การหมุนเวียนงาน พ่ีเลี้ยง การใหคําปรึกษา เปนตน ซ่ึงวิธีการพัฒนาควรตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของ “ความถนัด” หรือ ชอบรูปแบบวิธีการเรียนรู ท่ีมีความแตกตางกัน บางคนชอบการอานหนังสือ           
บางคนชอบการเขาชั้นเรียน  รวมถึง “ความเหมาะสม” ของเนื้อหาท่ีตองการใหเรียนรู เชน การทํางาน        
ในหองปฏิบัติการท่ีตองอาศัยการลงมือปฏิบัติจริง เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือความคุมคาในดานงบประมาณและเวลา 
รวมถึงลดความเสี่ยงของความลมเหลวในการพัฒนา และควรเลือกเพียง 1 หรือ 2 เรื่องท่ีจําเปนในอันดับตน ๆ 
และสามารถเลือกวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายจากคูมือแนะนําแนวทางการพัฒนารายบุคคล ซ่ึงไดแนะนําวิธีการ
พัฒนาอ่ืน ๆ Non Training / On the Job Training ท่ีนอกเหนือจากการฝกอบรมไว  (กองการเจาหนาท่ี, 
2553) ดังนี้  
  การสอนงาน (Coaching) หมายถึง กระบวนการท่ีผูบังคับบัญชาวางแผนการสอนงาน       
ใหผูใตบังคับบัญชาใชในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการสรางปฏิสัมพันธระหวาง 2 ฝาย สวนมากมักเรียก
ผูบังคับบัญชาวา Coach และผูใตบังคับบัญชาวา Coachee ซ่ึงการสอนงานจะกอใหเกิดการเรียนรูจากการ
จําลองสถานการณเพ่ือฝกปฏิบัติ และเนนใหเกิดความรู ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน 

๓๗ 
 



  วัตถุประสงคของการสอนงาน เ พ่ือใหผูบั ง คับบัญชาสามารถบริหารงานท่ีมีอยู ให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  รูปแบบของการสอนงาน มี 2 ลักษณะ 

1. การสอนงานแบบผลัก คือ การสั่งและการสอนใหทํา หรือบอกวิธีการทําอยางชัดเจน     
ซ่ึงรูปแบบนี้จะใชไดในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาเห็นวาผูใตบังคับบัญชาไมมีความรู ไมมีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 
หรือกรณีท่ีตองการใหงานเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

2. การสอนงานแบบดึง คือ การท่ีผูบังคับบัญชาพิจารณาลักษณะเฉพาะตัวของผูใตบังคับ
บัญชา แลวดึงขอดีออกมาใชในการปฏิบัติงาน 

ท้ัง 2 รูปแบบจะตองลดอคติและขอสันนิษฐานสวนตัวท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
และควรจัดทําขอตกลงท้ังคําพูดหรือลายลักษณอักษร เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน  
  ขอดี 

1. ผูบังคับบัญชาสามารถมอบงานไดมากข้ึน 
2. ผูบังคับบัญชาไมตองเสียเวลาในการแกไขงาน 
3. ผูใตบังคับบัญชาไมตองทนรับคําตําหนิ 
4. ผูใตบังคับบัญชาจะไดประโยชนจากท้ังประสบการณของตัวเองและประสบการณของ

ผูบังคับบัญชา และขณะเดียวกันผูบังคับบัญชาก็สามารถรูถึงปญหาของผูใตบังคับบัญชาดวย 
5. เกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

ขอจํากัด 
1. ผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา มักมีอคติ 
2. ผูบังคับบัญชาไมคอยมีเวลาในการสอนงาน 
3. ขาดการประเมินผลของการสอนงานท้ังของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
4. ผูใตบังคับบัญชามักขาดแรงจูงใจในการทํางานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

การทํางาน เปน การปฏิบัติงานอยางถูกวิธีใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพ แตการสอนงาน คือ     
การถายทอดประสบการณจากผูบังคับบัญชาและสิ่งท่ีมีอยูไปสูผูใตบังคับบัญชา ผลลัพธของการสอนงาน คือ 
ความรู ความเขาใจ ทักษะ รวมไปถึงทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีผูสอนงานตองการได แตท้ังนี้ผลลัพธของ
การสอนงานจะตองข้ึนอยูกับผูสอนงาน 
  พ่ีเล้ียง (Mentoring) หมายถึง กระบวนการสอนงาน (Coaching) ท่ีไมจําเปนตองเปน
ผูบังคับบัญชาเปนผูสอนงาน หากแตเปนบุคคลอ่ืนในหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปน “พ่ีเลี้ยง” ซ่ึงหมายถึงการเปน
ผูสนับสนุน เปนกําลังใจ คอยใหความชวยเหลือ เปนผูสอนการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังนี้ ประเด็น
สําคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยระบบพ่ีเลี้ยงนี้ ข้ึนอยูกับการกําหนดตัวพ่ีเลี้ยงใหมีความเหมาะสมกับ           
ผูถูกสอนงานและถูกกับงานท่ีจะสอนดวย  
  คุณสมบัติท่ีสําคัญของผูท่ีจะเปนพ่ีเลี้ยง ไดแก  

- มีความพรอม มีความเต็มใจ ท่ีจะเปนพ่ีเลี้ยง 
- มีความคิดในเชิงบวก และมีอารมณท่ีม่ันคง 
- มีความอดทน เสียสละและรับผิดชอบสูง 
- มีความรอบรูในเนื้องาน หรือ มีอายุงานท่ีมากกวา  
- มีการสื่อสารท่ีดี และเปนผูรับฟงท่ีดี  

๓๘ 
 



  นอกเหนือจากการเลือกพ่ีเลี้ยงใหเหมาะสมแลว พ่ีเลี้ยงควรไดรับการพัฒนาความรู  
ความสามารถ โดยอาจจะใชการฝกอบรม (Training) หรือเทคนิคอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากการฝกอบรม (Non-
Training) ในการพัฒนา เพ่ือใหการสอนงานท่ีประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรตอไป 
  การเพ่ิมคุณคาในงาน (Job Enrichment) หมายถึง กระบวนการท่ีผูบังคับบัญชาออกแบบ
ลักษณะงานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานแตกตางไปจากเดิม โดยเนนใหเกิดความชํานาญในงานท่ีหลากหลาย
มากข้ึน 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหเกิดความแปลกใหม และเปลี่ยนมุมมองใหม ในการทํางาน 
2. เพ่ือพัฒนาและแสวงหาความชํานาญท่ีมากข้ึนจากงานใหม ๆ 
3. เพ่ือพัฒนาการบริหารเชิงลึกและทาทายมากยิ่งข้ึน 

รูปแบบ 
1. การเพ่ิมคุณคาใหกับคางานเชนเดียวกัน คือ ทํางานในระดับเดียวกัน 
2. การเพ่ิมคุณคาในงานท่ีมีคางานสูงกวางานท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงรูปแบบนี้ 

จะสงผลใหบุคลากรมีโอกาสในการตัดสินใจ และสงเสริมใหมีความพรอมท่ี
จะรับผิดชอบงานในตําแหนงท่ีสูงข้ึนตอไปได 

กลุมเปาหมาย  : เหมาะสําหรับบุคลากรท่ีทํางานเดิม ๆ ซํ้า ๆ ใชทักษะในการปฏิบัติงานซํ้า ๆ  
การเพ่ิมคุณคาในงานนั้น ผูบังคับบัญชาจะตองสํารวจขอบเขตความรับผิดชอบงานของ

ผูใตบังคับบัญชาอยางละเอียด รอบคอบ เพ่ือพิจารณามอบหมายงานท่ียากข้ึนใหเหมาะสมกับบุคคล           
โดยจะตองคอยแนะนําแนวทางการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลจากงานท่ีมอบหมายดวย 
  การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) หมายถึง กระบวนการท่ีผูบังคับบัญชาออกแบบ
เพ่ือเพ่ิมปริมาณงานใหผูใตบังคับบัญชาดวยลักษณะงานท่ีมีมูลคาไมแตกตางไปจากขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ   
ในปจจุบัน  
  วัตถุประสงค : เพ่ือเพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการแกผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือเพ่ิม 
      ความรูและประสบการณใหมในงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมข้ึน 

รูปแบบ   : จะเนนท่ีการเพ่ิมปริมาณงานท่ีมีมูลคาไมตางไปจากงานท่ีรับผิดชอบ  
              เปนการเพ่ิมท่ีปริมาณของงานเทานั้น 

  กลุมเปาหมาย  : เหมาะสําหรับบุคลากรท่ีไมมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
  ขอดี   : ประหยัดเวลา และงบประมาณ 

ขอจํากัด  : ผูใตบังคับบัญชามักเกิดอคติไดงาย 
การเพ่ิมปริมาณงานนั้น จะตองพิจารณาความสามารถของบุคลากรเปนหลักสําคัญ หากมี

ปริมาณงานมากอยูแลว การพัฒนาในรูปแบบนี้จะไมเหมาะสม ท้ังนี้  จะตองมีการวางแผนระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน กําหนดเปาหมายหรือตัวชี้วัดผลการทํางาน 
(KPI : Key Performance Indicators) ใหเปนตัวเลขท่ีจับตองได เพ่ือแกปญหาขอของใจท่ีอาจเกิดข้ึนได 
  การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) หมายถึง กระบวนการท่ีผูบังคับบัญชา
ออกแบบเพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยการมอบหมายโครงการใหกับบุคคลหรือกลุม เปนผูดําเนินการ ซ่ึงจะเปน
โครงการท่ีมีขอบเขตไมกวางมาก โดยผูบังคับบัญชากําหนดชวงเวลาท่ีชัดเจนใหผูใตบังคับบัญชาบริหาร
โครงการใหประสบความสําเร็จ 
 

๓๙ 
 



  วัตถุประสงค  : เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของบุคลากร ฝกทักษะ
      ในการทํางานเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับโครงการนั้น ๆ ฝกทักษะในการ
      บริหารจัดการของผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเลื่อน
      ระดับ สรรหาบุคลากรดีเดน หรือผูสืบทอดทายาทตําแหนงงานได  
  รูปแบบ   : การมอบหมายโครงการ จะเนนท่ีการมอบโครงการใหรับผิดชอบตั้งแต 
     ตนจนเสร็จสิ้นโครงการ และตองมีการวางแผน กําหนดชวงเวลา มีกิจกรรม  
     งบประมาณ ผลลัพธ รวมท้ังการติดตามประเมินผลโครงการดวย 
  กลุมเปาหมาย  : เหมาะสําหรับบุคลากรท่ีมีความเบื่อหนายในงานเดิม 
  ขอดี   : ประหยัดเวลาและงบประมาณ และสามารถลงมือปฏิบัติจริง 
  ขอจํากัด  : กอใหเกิดอคติไดงาย และมักเลือกโครงการท่ีไมเหมาะสมกับบุคคล 

ขอควรระวังในการมอบหมายโครงการ คือ การคัดเลือกโครงการท่ีสามารถตอบสนองตอ
เปาหมายขององคกร และเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูรับมอบหมายโครงการ ท้ังนี้ ควรเปดโอกาส
ใหบุคลากรไดสอบถาม และปรึกษาผูบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาบุคลากรตามท่ีมุงหวังไว 
  การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หมายถึง กระบวนการท่ีผูบังคับบัญชาวางแผนสับ/
เปลี่ยน/หมุนเวียนงาน ท่ีอยูในขอบขายงานเดียวกัน เพ่ือการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเปนกลุม/ทีม โดยเนนการ
เพ่ิมมูลคางาน และเนนการเปลี่ยนงาน ไมใช การเปลี่ยนตําแหนง  
  วัตถุประสงค  : เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความชํานาญในขอบเขตงานท่ีกวางข้ึน 
      กอใหเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน และเพ่ือเตรียม
      ความพรอมของบุคลากรใหหนวยงาน กรณีท่ีมีการขาดงาน ลาออก  
      โอน โยกยาย ฯลฯ 

รูปแบบ   : การหมุนเวียนงานระหวางสายงานเดียวกัน และการหมุนเวียนงาน 
    ตางสายงานกัน 
กลุมเปาหมาย  : เหมาะสําหรับบุคลากรท่ีมีความเบื่อหนายในการทํางานท่ีซํ้า ๆ จําเจ  
    และกลุม/ทีม ท่ีมีการลาออก โอน โยกยาย เพ่ือท่ีจะสามารถทํางานแทนได 

  ขอดี  : ประหยัดเวลาและงบประมาณ ลงมือปฏิบัติไดจริง และมีทักษะการทํางาน
      ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ขอจํากัด  : กอใหเกิดอคติไดงาย การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานไมเหมาะสม และ 
     ลักษณะงานเชิงเทคนิคเฉพาะทาง หรือวชิาชีพ จะไมคอยประสบความสําเรจ็ 

การหมุนเวียนงานจะตองไดรับการยินยอมพรอมใจท้ังผูหมุนเวียนงานดวยกันเอง และระหวาง
ผูบังคับบัญชาของผูถูกหมุนเวียนงาน อีกท้ังยังตองมีการกําหนดระยะเวลาของการหมุนเวียนงานอยางชัดเจน 
เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน รวมไปถึงผูบังคับบัญชาจะตองเปนพ่ีเลี้ยงใหกับผูหมุนเวียนงานดวย 
  การจับคูหู (Buddy Working) หมายถึง การจับคูกับเพ่ือนรวมงานท่ีมีขอบขายการทํางาน
เดียวกับ หรือ มี Competency ในระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ชวยกันทํางานในหนาท่ีใหสมบูรณ 
  วัตถุประสงค  : เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือเก้ือกูลกัน แลกเปลีย่นประสบการณในการทํางาน
      ระหวางกัน และเพ่ือใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

รูปแบบ  : การจับคูหูท่ีมี Competency เดียวกัน หรือสายงานเดียวกัน และการ 
    จับคูหูท่ีมี Competency คลายกัน หรือตางสายงานกัน 
กลุมเปาหมาย  : เหมาะสําหรับหนวยงานท่ีมีบุคลากรใหมเขามา 

๔๐ 
 



การจับคูหู จะตองสรางใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันกอนการจับคู โดยจะตองเปดใจกวางท้ัง 
2 ฝาย ท่ีสําคัญคูหูคนใดคนหนึ่งจะตองมีความรู ความสามารถ ทักษะและความชํานาญในงานนั้น ๆ และ
ผูบังคับบัญชาตองสนับสนุนในดานตาง ๆ ท้ังงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจ และ
บรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน  
  การทบทวนหลั งการปฏิ บัติ  (After Action Reviews – AAR) คื อ  การประชุมกลุ ม             
เพ่ือทบทวนการปฏิบัติในภารกิจท่ีไดทําไปแลววามีผลอยางไร และมีอะไรท่ีเปนความรู บทเรียน และสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติในครั้งตอไป ท้ังของตนเอง และบุคคลอ่ืน 

รูปแบบ  : แบบเปนทางการ (Formal) มีรูปแบบการจัดและบทบาทในเวทีท่ีชัดเจน  
    แบบไมเปนทางการ (Informal) มีรูปแบบการจดัท่ีไมเปนทางการ 
    นอกเวลาไมกําหนดบทบาทท่ีชัดเจน และการสนทนาไมเรียงตามวาระ 

คําถามหลักของการถอดบทเรียน 
 What  หัวขอเรื่องท่ีจะถอดบทเรียน  
 Why   เหตุผลท่ีตองมีการถอดบทเรียน (ปญหาท่ีเกิดข้ึน)  
 How   ดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางไร 
 Who     ใครคือผูเก่ียวของกับการดําเนินการ 
Where  หนวยงาน/เขตพ้ืนท่ี/สถานท่ีการดําเนินการ 
When   ระยะเวลาในการดําเนินการ  

กระบวนการของการถอดบทเรียน 
1. จัดเวที / ประชุม / ถอดองคความรู  
2. รวบรวมประเด็นความรู / ปญหาใหเปนรูปธรรม  
3. สรางระบบ / พ้ืนท่ีรองรับความรูนั้น (คลังความรู)  
4. สื่อสาร / แจง / เปดชองทางในการเขาหาคลังความรูนั้น  
5. สรางระบบรองรับการตอยอดความรูนั้นๆใหทันสมัย 

ขอดี : บรรยากาศไมเครงเครียด ผอนคลายสบายใจท่ีจะแลกเปลี่ยน ไดภาคภูมิใจในตนเอง 
    และความสาํเร็จของกลุม และคิดเชิงบวก มองอนาคต ชองทางใหมๆรวมกัน  

  ท้ังนี้ สามารถดูตัวอยางแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลตามกรอบสั่งสมประสบการณ ไดท่ี
ภาคผนวก หนา 79  

  3) การปรับใชในการปฏิบัติงานจริง (Apply) เปนการประเมินผลการพัฒนาวาสามารถ
ดําเนินการไปตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลท่ีกําหนดไวหรือไม ท้ังยังเปนการเพ่ิมโอกาสใหผูจะสืบทอด
ตําแหนงไดประยุกตใชสิ่งท่ีไดรับการพัฒนา หรือเรียนรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติวานจริง เปนรูปธรรมในการ
ผลิตผลงานใหหนวยงานไดจริง ซ่ึงถือเปนการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนา ดังนั้น ผูบังคับบัญชาของ  
ผูจะสืบทอดตําแหนงจะมีบทบาทสําคัญในการวางแผนรวมกับผูจะสืบทอดตําแหนง รวมกันพัฒนา และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาทุก 6 เดือน อันจะทําใหเกิดการปรับใชในการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานท่ีแทจริงได   
 
3.5 ข้ันตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
  เม่ือมีการพัฒนาผูมีศักยภาพเปนรายบุคคล จะตองมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
รายบุคคล ทุก 6 เดือน โดยใหปรับใชแบบประเมินศักยภาพของผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและ
โรคทางพันธุกรรมสัตวในการทําการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือใหสามารถพัฒนาความรู 
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ความสามารถ และทักษะตามแผนพัฒนารายบุคคลท่ีกําหนด รวมท้ังการปรับเปลี่ยนวิธีในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยผูติดตามและประเมินผลการพัฒนารายบุคคล จะประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ
เจาของตําแหนง ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว คณะทํางานการพัฒนาศักยภาพผูสืบ
ทอดตําแหนง ฯ และผูเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน ผูสอนงาน หรือกรณีท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากร จะสามารถติดตามการ
พัฒนาไดจากการประเมินผลของผูเขารับฟงการบรรยาย เปนตน ท้ังนี้ สามารถดูตัวอยางการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลไดในภาคผนวก หนา 81 
  การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลของผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีน
และโรคทางพันธุกรรมสัตว จะนําผลรวมของการติดตามผลการพัฒนาตลอดระยะเวลา 1 ป 6 เดือน ไปใชเปน
เกณฑการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล โดยคณะทํางานการพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนง 
สามารถกําหนดเกณฑการประเมินดานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไมก็ได เชน การทําขอสอบ หรือการสัมภาษณ      
เพ่ือประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ตามกรอบสั่งสมประสบการณ และเม่ือคณะทํางาน      
การพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนง ฯ มีมติเห็นชอบผูสืบทอดตําแหนงผู เชี่ยวชาญดานยีนและโรค           
ทางพันธุกรรมสัตวเปนท่ีเรียบรอยแลว ประธานคณะทํางานการพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ    
ดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว จะเสนอรายชื่อใหประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอด
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวเปนผูพิจารณาเห็นชอบในลําดับตอไป และเสนอ
อธิบดีกรมปศุสัตวทราบผลการดําเนินการตามแผนสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ     
กรมปศุสัตว เพ่ือใชประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดในหนังสือสาํนักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/
ว 16 ลงวนัท่ี 29 กันยายน 2538 ตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจข้ันตอนหรือกระบวนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว และเพ่ือใหปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตวหรือผูเก่ียวของ สามารถดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง ไดอยางเหมาะและ
ถูกตอง จึงไดสรุปรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) “กระบวนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว” ท่ีไดจากการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอด
ตําแหนง สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว เพ่ือเปนประโยชนในการนําไปใช
เปนแนวทางหรือประยุกตใชในการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงสําคัญหรือตําแหนง
เปาหมายอ่ืน ๆ ของกรมปศุสัตวตอไป ดังผังกระบวนการตอไปนี ้
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ตารางท่ี 4 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) กระบวนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ของกรมปศุสัตว 

ลําดบัท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ/

แบบฟอรม 
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- แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ประเภท
วิชาการระดับเช่ียวชาญ ของกรมปศุสัตว เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดทําแผน
สืบทอดตําแหนง และวิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดตําแหนงเปาหมาย 

- คณะทํางานฯ ศึกษา รวบรวมขอมูลและรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา
แผนสืบทอดตําแหนง เชน โครงสราง อัตรากําลัง สถานการณดานกําลังคน 
อัตราการเกษียณอายุราชการ ภารกิจงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ มาตรฐาน
กําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด  เปนตน 

- คณะทํางานฯ ประชุมพิจารณากําหนดตําแหนงเปาหมายและจัดทํา
รายละเอียดของตําแหนงเปาหมาย ประกอบดวย ช่ือตําแหนง หนวยงาน
สังกัด หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ความรู ทักษะ สมรรถนะ ท่ีจําเปน
สําหรับตําแหนง  

- เสนอกรมปศุสัตวขอความเห็นชอบในการกําหนดตําแหนงเปาหมาย        
เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเช่ียวชาญของกรมปศุสัตว ดําเนินการจัดทําแผนสืบทอด
ตําแหนงตอไป 

 
 

 

คณะ ทํา ง านจั ด ทํ า
แผนสืบทอดตําแหนง  
( Succession Plan) 
ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า ก า ร
ระดับเช่ียวชาญ ของ
กรมปศุสัตว 

 
 

- กรอบโครงสราง 
  ของหนวยงาน 
- อัตรากําลัง 
- ขอมูลการเกษียณ 
  อายุราชการ 
- ภารกิจงาน 
- มาตรฐาน 
  กําหนดตําแหนง 
- คําสั่งแตงตั้งคณะ 
  ทํางานจัดทําแผน 
  สืบทอดตําแหนง

(Succession Plan) 
ประเภทวิชาการระดับ
เช่ียวชาญของ 

   กรมปศุสัตว 

แตงตั้งคณะทํางานจดัทํา 
แผนสืบทอดตําแหนง 

 

ศึกษา รวบรวมขอมลู 
และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 

กําหนดตําแหนงเปาหมายและจัดทํา
รายละเอียดตําแหนงเปาหมาย 

เสนอกรมปศุสตัวเห็นชอบ 
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ลําดบัท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ/

แบบฟอรม 
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- กรมปศุสัตวแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง 
ประเภทวิชาการระดับเ ช่ียวชาญ ของกรมปศุสัตว โดยมอบหมาย
นายสัตวแพทยทรงคุณวุฒิเปนประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ประกอบดวย รองอธิบดีกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแล กอง/สํานัก ของตําแหนง
เปาหมาย ผูอํานวยการ กอง/สํานัก ของตําแหนงเปาหมาย ผูเช่ียวชาญท่ี
เก่ียวของ ผูอํานวยการ กองการเจาหนาท่ี หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หัวหนากลุมพัฒนาระบบและอัตรากําลัง หัวหนากลุมสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง และหัวหนากลุมพัฒนาบุคลากรโดยมีนักทรัพยากรบุคคล กองการ-
เจาหนาท่ี เปนเลขานุการ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล
ท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงเปาหมาย 

- ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกผูมีศักยภาพท่ีจะสืบทอดตําแหนง ประกอบดวย 
คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือก ข้ันตอน การดําเนินการ และ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

- เสนอกรมปศุสัตวเห็นชอบ และประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
บุคคลท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ และ     
รับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะสืบทอดตําแหนงผูเช่ียวชาญ  

 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการสรรหาผูสืบ
ทอดตําแหนงประเภท
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
เ ช่ียวชาญ ของกรม  
ปศุสัตว 

-คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาผูสืบ
ทอดตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเช่ียวชาญ 
ของกรมปศุสัตว 

- หลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกบุคคลท่ีจะเปน
ผูสืบทอดตําแหนง
ผูเช่ียวชาญดานยีนและ
โรคทางพันธุกรรมสัตว 

- ใบสมัคร 
- แบบประเมินคุณลักษณะ

ของบุคคล 
- แบบแสดงผลงาน 
   ท่ีเก่ียวของกับ

เทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสตัว 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

ดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง 

พิจารณากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ

คัดเลือกบุคคล 
 

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการคดัเลือก 
และรับสมัครบุคคลท่ีจะสืบทอดตาํแหนง  

   เห็นชอบ 

ทบทวน/
ปรับปรุง เสนอ
คณะกรรมการ
พิจารณาใหม 

  ไมเห็นชอบ 
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ลําดบัท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ/

แบบฟอรม 
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- เลขานุการการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการ
คัดเลือกในเบ้ืองตน และเสนอประธานคณะกรรมการฯ ประกาศรายช่ือผูมี
คุณสมบัติถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด เปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
และ สอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา และสถานท่ีในการคัดเลือกท่ีกําหนด 

- คณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด ประกอบดวย 2 กระบวนการ 

 กระบวนการท่ี 1 ประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติ
ของบุคคล ดานคุณลักษณะของบุคคล และดานคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลงานท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาจากใบสมัคร แบบประเมินคุณลักษณะ
บุคคลจากผูบังคับบัญชา และผลงานอยางนอย 2 เรื่อง/โครงการ/ช้ิน        
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของตําแหนงเปาหมาย 

กระบวนการท่ี 2 องคประกอบดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกรมปศุสัตว 
พิจาณาจากคานิยมของกรมปศุสัตว I2 - SMART โดยวิธีการสัมภาษณ 

- คณะกรรมการฯ สรุปผลคะแนนของผูสมัครแตละราย โดยผูผานการ
คัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมแตละกระบวนการ ไมต่ํากวา รอยละ 80 
และเรียงลําดับตามคะแนนสูงสุดจากคะแนนรวมท้ัง  2 กระบวนการ ลําดับ 
1, 2 และ 3 จะเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเปนสืบทอดตําแหนง และ
ประธานคณะกรรมการฯ ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนผูจะสืบ
ทอดตําแหนง เพ่ือใหผูไดรับการคัดเลือกสืบทอดตําแหนงไดรับการพัฒนา
ทักษะ ความรู ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนง ตามกรอบสั่งสม
ประสบการณและจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และรายงานเสนออธิบดี   
กรมปศุสัตวทราบตอไป 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการสรรผูสืบ
ท อ ด ตํ า แ ห น ง
ประ เภทวิชาการ
ร ะ ดั บ เ ช่ี ย ว ช า ญ 
ของกรมปศุสัตว 

 

- ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ
เขารับการคัดเลือก 

- ใบสรุปผลการคดัเลือก 
  ในกระบวนการท่ี 1 
- กรอบการสัมภาษณ  
- ใบสรุปผลการคดัเลือก 
  ในกระบวนการท่ี 2 
- ประกาศรายช่ือผูผาน

การคัดเลือกใหเปน 
   ผูจะสืบทอดตําแหนง 

ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิ 
เขารับการคัดเลือก 

พิจารณาคัดเลือก 
บุคคลผูมีศักยภาพ 

ที่จะสืบทอดตําแหนง 

 

   ไดรับคัดเลือก 

  ไมไดรับคัดเลือก 

ส้ินสุด 
การดําเนินการ 

ประกาศรายช่ือผูผานการคดัเลือก 
ใหเปนผูจะสืบทอดตาํแหนง 
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 - ประธานคณะกรรมการฯ แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ 
เพ่ือดําเนินการจัดทํากรอบส่ังสมประสบการณผูจะสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ (กรอบใหญ) 
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนงรายบุคคล และกําหนดการติดตามและประเมินผล 
ผูสืบทอดตําแหนง  

- คณะทํางานฯ รวมกันพิจารณากําหนดกรอบส่ังสมประสบการณ โดยพิจารณาจากหนาที่ความ
รับผิดชอบหลัก ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง (Job 
Description) เพ่ือวางแผนภาพรวมในการพัฒนาผูจะสืบทอดตําแหนงใหมีความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่ตองพัฒนาสําหรับตําแหนง โดยกรอบส่ังสมประสบการณ ประกอบดวย ความรู/
ทักษะ ที่จะตองไดรับการพัฒนา ความคาดหวังของตําแหนงเปาหมาย ระดับความคาดหวัง 
วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และผูสอนงาน 

- คณะทํางานฯ จัดทําแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงรายบุคคล ตามแนวทางกรอบส่ังสม
ประสบการณสําหรับตําแหนง (กรอบใหญ) ตามที่ไดกําหนด โดยวิธี ดังนี้ 

              1) การประเมินชองวางในการพัฒนา เปนการประเมินความรู ทักษะ สมรรถนะของ   ผู
จะสืบทอดตําแหนง โดยผูบังคับบัญชาระดับสูง (ผอ.กอง/สํานัก) ผูบังคับบัญชาระดับตน 
(หัวหนากลุมงาน) และการประเมินตนเอง เพ่ือวิเคราะหและประเมิน จุดแข็งและจุดออน ความรู 
ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานปจจุบันของผูจะสืบทอดตําแหนงกับระดับความคาดหวัง
ของตําแหนงผูเชี่ยวชาญที่กําหนด เพ่ือจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลในการลดชองวาง (Gap)       
ที่เกิดขึ้นระหวางความสามารถปจจุบันกับความสามารถที่คาดหวังใหมีสําหรับตําแหนงเปาหมาย
ที่สูงขึ้น 
            2) คณะทํางานฯ ผูบังคับบัญชา และผูจะสืบทอดตําแหนง รวมกันวิเคราะหเพ่ือให
ทราบถึงจุดแข็งและจุดออน ที่ตองไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง โดยจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
และกําหนดวิธีการพัฒนาใหสอดคลองเหมาะสมกับความรู ทักษะ ที่จะตองไดรับการพัฒนาของ
แตละบุคคล วิธีการพัฒนามีทั้งการฝกอบรมในหองเรียน (Training) และการอบรมแบบไมเปน
ทางการ (Non-Training) เชน การสอนงาน การเรียนรูดวยตนเอง การฝกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน พ่ีเล้ียง การใหคําปรึกษา การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน เปนตน 
             3) การปรับใชในการปฏิบัติงานจริง (Apply) เปนการประเมินผลการพัฒนาวา
สามารถดําเนินการไปตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลที่กําหนดไวหรือไม ทั้งยังเปนการเพ่ิม
โอกาสใหผูจะสืบทอดตําแหนงไดประยุกตใชส่ิงที่ไดรับการพัฒนา หรือเรียนรูมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานจริง เปนรูปธรรมในการผลิตผลงานใหหนวยงานไดจริง ซ่ึงถือเปนการประเมินผล
ความสําเร็จของการพัฒนา 

 

- คณะทํางานการ
พัฒนาศักยภาพ 

   ผูจะสืบทอด
ตําแหนงผูเช่ียวชาญ
ดานยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสตัว 

- ผูจะสืบทอดตําแหนง 
- ผูบังคับบัญชา 
  ระดับตน และ

ผูอํานวยการสํานัก 
 

- กรอบสั่งสม
ประสบการณผูสืบ 

   ทอดตําแหนง
ผูเช่ียวชาญดานยีนและ
โรคทางพันธุกรรมสัตว 

- แบบประเมินศักยภาพ 
   ผูสืบทอดตําแหนง 
-  แผนพัฒนาศักยภาพ

รายบุคคล 
- แบบติดตามผลการ

พัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล 

แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาศักยภาพ
ผูสืบทอดตําแหนงผูเช่ียวชาญ 

จัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ 
ผูจะสืบทอดตําแหนงผูเช่ียวชาญ 

 (กรอบใหญ) 

จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 
ของผูจะสืบทอดตําแหนงผูเช่ียวชาญ  
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- การประเมินความรู ทักษะ สมรรถนะของผูจะสืบทอดตําแหนง เพ่ือประเมินศักยภาพของผูจะสืบ

ทอดตําแหนงแตละรายตามกรอบส่ังสมประสบการณ EAF ที่กําหนดไว เพ่ือกําหนดเปาหมายใน
การพัฒนา โดยเปาหมายจะตองสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของทั้ง 3 ฝาย 
คือ กรมปศุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว และตัวของผูมีศักยภาพเอง ดังนั้น 
ผูบังคับบัญชาระดังสูง (ผอ.กอง/สํานัก) ผูเชี่ยวชาญเจาของตําแหนงเปาหมาย และผูสืบทอด
ตําแหนง จะเปนผูทําการประเมินศักยภาพ เพ่ือประเมินศักยภาพของผูจะสืบทอดตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว วิเคราะหระดับความสามารถปจจุบันเปรียบเทียบ
กับความสามารถที่คาดหวังของตําแหนงเปาหมาย เพ่ือใหทราบวาผูจะสืบทอดตําแหนงแตละราย
มีความรู ความสามารถ ทักษะ และความจําเปนดานใดจะตองไดรับการพัฒนา โดยใหแยกการ
ประเมินศักยภาพตามลักษณะภารกิจงานดานวิชาการและดานบริหารออกจากกัน เพ่ือนําไป
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลในการ ลดชองวาง (Gap) ที่เกิดขึ้นระหวางความสามารถ
ปจจุบันกับความสามารถที่คาดหวังใหมีสําหรับตําแหนงเปาหมายที่สูงขึ้น โดยวิธีการพัฒนาจะมี
ทั้งการฝกอบรมในหองเรียน (Training) และการฝกอบรมแบบไมเปฯทางการ (Non-Training) 
เชน การสอนงาน การเรียนรูดวยตนเอง การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน การหมุนเวียนงาน พ่ี
เล้ียง การใหคําปรึกษา เปนตน ซ่ึงวิธีการพัฒนาควรตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ “ความถนัด” หรือ 
ชอบรูปแบบวิธีการเรียนรูที่มีความแตกตางกัน บางคนชอบการอานหนังสือ บางคนชอบการเขา
ชั้นเรียน  รวมถึง “ความเหมาะสม” ของเนื้อหาที่ตองการใหเรียนรู เชน การทํางานใน
หองปฏิบัติการที่ตองอาศัยการลงมือปฏิบัติจริง เปนตน  

-  คณะทํางาน ฯ สามารถกําหนดเกณฑการประเมินดานอื่นๆ เพ่ิมเติม เชน การทําขอสอบ หรือการ
สัมภาษณ เพ่ือประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ตามกรอบส่ังสมประสบการณ
ผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวกําหนด (กรอบใหญ) และเมื่อ
คณะทํางานการพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนง ฯ มีมติเห็นชอบผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตวเปนที่เรียบรอยแลว ประธานคณะทํางานการพัฒนาศักยภาพ
ผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว จะเสนอรายชื่อใหประธาน
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุ
สัตว เปนผูพิจารณาเห็นชอบในลําดับตอไป และเสนออธิบดีกรมปศุสัตวทราบผลการดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนงเสนอกรมปศุสัตวทราบ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญตอไป  

คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหา 
ผู สื บ ทอ ดตํ า แ หน ง
ผูเช่ียวชาญ 

- แบบฟอรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา 

 

การติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 
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บทท่ี 4 
 

สรุปผล ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

  บทสรุปผลงานวิชาการฉบับนี้ ผูศึกษาไดสรุปผลการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเชี ่ยวชาญ ของกรมปศุสัตว และชี ้แจงปญหา อุปสรรคของการจัดทํา ตลอดจนจัดทํา
ขอเสนอแนะจากการศึกษาและวิเคราะหผลการดําเนินการที่นําเสนอไวในบทกอนแลว เพื่อใหผู อาน
พิจารณาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงอื่น ๆ ที่สําคัญของกรมปศุสัตว  
ในอนาคตไดอยางมีแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสมตอไป 
 
4.1 สรุปผลการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ของกรมปศุสัตว 

  ผูศึกษาไดรวมกับคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
เชี ่ยวชาญของกรมปศุสัตว คณะทํางานการพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนงผู เชี ่ยวชาญดานยีนและ      
โรคทางพันธุกรรมสัตว จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี ่ยวชาญของกรมปศุสัตว      
เปนการนํารอง 1 ตําแหนง เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมวางแผนการสรรหาและคัดเลือกผูมีศักยภาพ
พรอมที่จะเขามาทดแทนในตําแหนงสําคัญอื่น ๆ ที่วางลงไดอยางเหมาะสม โดยแนวทางการจัดทําแผน   
สืบทอดตําแหนงผูเชี ่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว ประกอบดวย 1. การกําหนดตําแหนง
เปาหมายในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 2. การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูมีศักยภาพใน
การสืบทอดตําแหนง  3. การคัดเลือกผู มีศักยภาพ 4. การวางแผนพัฒนาผู มีศักยภาพ (กรอบสั ่งสม
ประสบการณ และแผนพัฒนารายบุคคล) และ 5. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู มีศักยภาพ      
ซ่ึงเม่ือผานกระบวนการตามแผนสืบทอดตําแหนงครบทุกกระบวนการแลว ทําใหม่ันใจไดวากรมปศุสัตวจะมี
บุคลากรที่มีศักยภาพที่ไดรับการพัฒนาใหมีประสบการณพรอมที่จะดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น โดยจะสามารถ
สานตอภารกิจงานสําคัญของกรมปศุสัตวตอไปไดอยางไมมีสะดุด แตทั้งนี้ ในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ทุกทานจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด ดังนั้น แผนสืบทอดตําแหนง จึงเปนเครื่องมือหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีจะชวยให        
กรมปศุสัตวสรรหา และพัฒนาบุคลากรในเชิงรุกท่ีไดมาตรฐาน ชวยและสนับสนุนใหบุคลากรผูมีศักยภาพ       
มีทักษะ สมรรถนะ ความรูเหมาะสมกับตําแหนง เปนการเตรียมความพรอมการบริหารทรัพยากรบุคคล       
เพ่ือสรางแนวทางในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง สําหรับตําแหนงอ่ืนๆ ตอไป “เราไมสามารถทําใหทุกคน
เขามาดํารงตําแหนงได แตเราสามารถทําใหคนดี คนเกงเขาดํารงตําแหนงอยางเหมาะสมได ” 
 
4.2 ปญหาและอุปสรรค 

  ในการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว 
ของกรมปศุสัตว ผูศึกษาไดรวบรวมปญหา หรือขอควรระวัง และอุปสรรคท่ีพบ คือ  

  1. การไมมีระบบการบริหารและประเมินผลงานท่ีชัดเจน การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 
หรือ Succession Plan เปนกระบวนการสรรหาผูมีศักยภาพท่ีมีความเหมาะสม โดยมีการกําหนดเกณฑในการ
คัดเลือก ไมวาจะเปนดานประสบการณ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพความสามารถ ปญหาท่ีพบ คือ  ขาดระบบ
การบริหารและประเมินผลงานท่ีชัดเจน หรือการใหคะแนนผลงานแบบกลาง ๆ บัวไมช้ําน้ําไมขุน ทําใหไมมี
ขอมูลผูท่ีมีผลงานท่ีเดนชัด  
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  2. ผูสืบทอดตําแหนง มีความวิตกกังวลในการดําเนินการพัฒนาตามกรอบสั่งสมประสบการณ 
และยังมองวาเปนการเพ่ิมภาระงานท่ีมากข้ึน ทําใหเกิดความทอแท และไมอยากเขาสูระบบการพัฒนาผู       
สืบทอดตําแหนง  
   
4.3 ขอเสนอแนะ 
  ผูศึกษา มีขอเสนอแนะในการแกปญหาท่ีพบในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง ดังนี ้
  4.3.1  ผูบริหารและผูบังคับบัญชา ตองมีความโปรงใสและยุติธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลงานเชิงประจักษ และสามารถนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช
เปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลดานอ่ืนๆตอไปได  
  4.3.2 ผูบริหารและผูบังคับบัญชา ตองมีความเขาใจการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง พรอมสราง
ทัศนคติท่ีดีในการพัฒนาตนเองใหมีความศักยภาพและความสามารถ พรอมท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน ซ่ึงการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงอาจใหวิธีการหมุนเวียนงานเพ่ือเปนการเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูท้ังความรู ทักษะ ข้ันตอน / กระบวนการทํางานท่ีแตกตางไปจากเดิม รวมถึงไดเรียนรู
วัฒนธรรมของหนวยงานหรือลักษณะงานใหม ๆ ท่ีหมุนเวียนไป ซ่ึงในชวงแรก ผูถูกหมุนเวียนงาน  และ
ผูบังคับบัญชา จะพบปญหา และขอจํากัดจากการท่ีทํางานในลักษณะเดิม รูปแบบเดิมมานาน หากแตไดดําเนินการ
หมุนเวียนไปสักระยะ จะทําใหเกิดทักษะ และการประยุกตภารกิจงานในรูปแบบใหมข้ึน อันจะสงผลดีตอ
องคกรในระยะยาว ดังนั้น การหมุนเวียนงานจึงไมใชเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตเปนเรื่องท่ีผูบริหารและ
บุคลากรทุกคนจะตองไมยึดติดอยูกับงานเดิม ๆ นอกจากผูบริหารจะตองเขาใจแลว ผูถูกหมุนเวียนงานจะตอง
ออกจาก Comfort Zone หรือการยึดหนาท่ีงานท่ีตนรับผิดชอบ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเรงพัฒนา
ตนเองใหมีศักยภาพมากกวาท่ีเปนอยูดวย 
  ท้ังนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในตําแหนงเปาหมายอ่ืนท่ีสําคัญของ      
กรมปศุสัตว ดังนี้ 
  1) การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง หรือ Succession Plan เปนการสรางความตอเนื่อง      
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร ต้ังแตการสรรหาและการพัฒนา และใชเครื่องมือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน หรือ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PM) เขามามีสวนสําคัญในการผลักดันและขับเคลื่อน
การพัฒนา โดยตองอาศัยการมีสวนรวมของผูบังคับบัญชาและผูสืบทอดตําแหนง รวมกันวางแผน พัฒนา 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ครบท้ังกระบวนการอยางสมบูรณแบบ จึงจะสามารถทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์  
เชิงประจักษในผลงานและสมรรถนะ อันนํามาซ่ึงผลสําเร็จขององคกรไดท้ังทางตรงและทางออมได สิ่งสําคัญ
ท่ีสุด คือ ผูบริหารจะตองเชื่อ และทําตามระบบ หรือ ข้ันตอน วิธีการท่ีกําหนดไว โดยหามมีขอยกเวน           
ซ่ึงกระบวนการตามแผนสืบทอดตําแหนง กองการเจาหนาท่ี หรือ HR ไดวางแนวทางไวเปนอยางดี แตผูบริหาร
ไมทําตามระบบท่ีวางไว ก็จะทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร เกิดความครหา และไมมีความ
ยุติธรรม โปรงใส บุคลากรในองคกรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือองคกรตอไป และอาจจะเสียคนดี 
คนเกง ท่ีองคกรไดสรางข้ึนมาได ดังนั้น จึงควรกําหนดเปนตัวชี้วัดของผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารมีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายและสนับสนุนการพัฒนาผูสืบทอด เชน รอยละของจํานวนคนภายในองคกรท่ีไดรับการแตงต้ัง
เม่ือมีตําแหนงวาง หรือรอยละของคนท่ีไดรับการพัฒนาตามแผนสืบทอดตําแหนง ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน เปนตน จึงจะทําใหแผนสืบทอดตําแหนงจะมีสวนสําคัญในการกําหนดอนาคตขององคกรได 
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  2) การพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง เปนเรื่องสําคัญหลักใหญของแผนสืบทอดตําแหนง ซ่ึงการ
พัฒนาจะตองเปนแบบเขมขน เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับองคกรและผูสืบทอดตําแหนงในการไดรับความ
ไววางใจใหข้ึนมาดํารงตําแหนงในระดับสูงได  ดังนั้น การพัฒนาผูสืบทอดตองไดรับการพัฒนาท้ังดานความรู   
ในงาน ทักษะการบริหารจัดการ และพฤติกรรมท่ีดีในการบริหารจัดการ หรือเรียกไดวา จะตองพรอมท้ัง      
ดาน Hard Skill และ Soft Skill ซ่ึงจะประกอบไปดวยวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย จึงจะมีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน
นอกเหนือจากภารงานปกติท่ีมีอยู ดังนั้น เพ่ือเปนการดึงดูดบุคคลผูมีศักยภาพใหอยูกับองคกรและพรอมเขา
ดํารงตําแหนงท่ีสําคัญตอไป จึงมีความจําเปนในการกําหนดสิ่งตอบแทนพิเศษ เพ่ือเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจการปฏิบัติงานท่ีนอกเหนือจากงานประจํา  
   3) การลาออกเปนเรื่องธรรมดาทุกหนวยงาน แตการลาออกอยางฉับพลันมีจํานวนเพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึนในทุกป หากไมสามารถเตรียมคนข้ึนดํารงตําแหนงหรือสานตอภารกิจงานไดอยางทันทวงทีก็จะกระทบ
ตอภารกิจงานขององคกร ดังนั้น การวางแผนสืบทอดตําแหนง จึงเปนกระบวนการของการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีจะสามารถเตรียมความพรอมของผูมีศักยภาพท่ีจะมาทดแทนผูลาออกได อีกท้ัง ยังเปนการแกปญหา
การขาดแคละบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในระยะยาว  
   4) องคกรควรมีฐานขอมูลของบุคลากร เปนคลังขอมูลบุคลากร ท่ีสอดคลองกันทุกระบบ       
งานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแตสรรหา การแตงตั้งโยกยาย การเลื่อนระดับ และการพัฒนา เพ่ือท่ีจะ
สามารถนําขอมูลดานบุคลากรไปวิเคราะห และพยากรณสถานการณดานบุคลากรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต       
เพ่ือวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  
  5) ชื่อกระบวนการ ควรมีการเปลี่ยนชื่อจากแผนสืบทอดตําแหนง ( Succession Plan ) 
เปน การสรางและพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง ( Succession Development ) เพราะคําวา “ แผน ” ไมได
เปนการพัฒนาคน แต “การพัฒนา” ตางหากที่เปนสิ่งที่สงผลสะทอนใหเห็นวาคนนั้นไดรับการพัฒนา      
ในดานตาง ๆ ท้ัง ความรู ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีเหมาะสมในการสืบทอดตําแหนงอยางแทจริง 
  6) ถาองคกรใดมีการวางแผนสืบทอดตําแหนง แตไมมีระบบเกษียณอายุท่ีชัดเจน หรือมีการ     
ตออายุราชการไปเรื่อย ๆ ซ่ึงการกระทําแบบนี้ จะเกิดความรูสึกในเชิงลบกับองคกร ในดานขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากร แผนสืบทอดตําแหนงจะประสบผลสําเร็จไดก็ตอเม่ือองคกรมีระบบการเกษียณอายุท่ีชัดเจน
แนนอน สามารถวางแผนไดวาในแตละปจะมีขาราชการก่ีคนท่ีเกษียณ ตําแหนงอะไรบาง ระดับใดบาง ซ่ึงจะ  
ทําใหเราสามารถวางแผนสืบทอดตําแหนงไดอยางดี 
   7) นอกจากการรายงานผลการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงแกผู บริหารของ
องคกรแลว ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจตอแนวทางการหรือแผนการสืบทอดตําแหนงท่ีไดดําเนินการ       
โดยจะตองประเมินผลท้ัง ผูบังคับบัญชา ผูครองตําแหนงเปาหมาย ผูจะสืบทอดตําแหนง ผูเก่ียวของ รวมถึงบุคลากร
ภายในองคกร หรือทําประชาพิจารณ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับใชในการดําเนินการตําแหนงเปาหมายอ่ืน ๆ 
ตอไป 
  8) การดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง เปนการเตรียมความพรอมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สรางความตอเนื่องในการบริหารราชการท่ีมีความโปรงใส ทันตอยุคสมัย และมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดีเปนท่ียอมรับ รวมถึงทําใหขาราชการสามารถวางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตน 
เปนการดึงดูด รักษา และจูงใจ คนเกง คนดี มีผลงาน ใหอยูกับกรมปศุสัตวตอไปได ผูศึกษาจึงขอเสนอ   
นําแผนสืบทอดตําแหนง ไปเชื ่อมโยงกับการดําเน ินการบร ิหารจ ัดการกําล ังคนคุณภาพ (Talent 
Management) เพื่อเปนการบริหารกําลังคนคุณภาพในระยะยาว โดยเริ่มตั้งแตเขาบรรจุรับราชการดวย 
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate 
Intelligence Scholarship Program (UiS) และเม่ือนักเรียนทุนอยูในระบบราชการและพัฒนาตามระบบ
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ทุนเรียบรอยแลว จะมีระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System – 
HiPPS) เปนเครื่องมือในการบริหารกําลังคนคุณภาพที่เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง และเสริมดวย
กลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรูผานการฝกอบรม ซึ่งจะสําเร็จสมบูรณ     
เม่ือขาราชการท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และแผนสืบทอด
ตําแหนง จะเปนบันไดขั้นตอไปที่จะรักษา “คนที่ใช” ขององคกร “คนที่ชวย” ฝายบริหารขับเคลื ่อน
ความสําเร็จ และ “คนที่ชอบ” งานทาทายอันจะเปนการสรางความพรอมใหแกกําลังคนคุณภาพ เพื่อให   
คงอยูในกรมปศุสัตวตอไป เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของกรมปศุสัตว และเปนการเตรียมพรอมในการเปน
ผูนําท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ 
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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 
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ตัวอยาง 
 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

          ดานการวางแผน           
          วางแผนหรือรวมดําเนนการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ดานยนีและโรค
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 
 

•    
•  

•   

•  

•  

•    

 
 
 
 

๕๕ 
 



 

ตัวอยาง 
 

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 

 
ระดับ 4 
ระดับ 4 
ระดับ 4 
ระดับ 4 
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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 

๕๗ 
 



 

 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 ตรวจสอบคุณสมบัต ิแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล และคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตวพิจารณาใหคะแนนผลงานใด ๆ 
ท้ัง 2 เรื่อง/โครงการ/ชิ้นงาน ท่ีเก่ียวของกับภารกิจงานดานเทคโนโลยีชีวภาพการ ผลิตปศุสัตว ในแบบแสดงผลงาน
ของผูขอรับการคัดเลือกฯ และเรียงลําดับผูท่ีมีคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 80 เสนอคณะกรรมการดําเนินการสรร
หาผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว ดําเนินการนัดสัมภาษณคุณลักษณะท่ี       
พึงประสงคของกรมปศุสัตว (i2-Smart) โดยทําการสมัภาษณท่ีกองการเจาหนาท่ี 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 

๕๘ 
 



 

 ตัวอยาง 
 

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
อยางนอย 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
ประสงคของกรม 
ปศุสัตว 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  

59 
 



 

 ตัวอยาง 
 

 
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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 ตัวอยาง 
 

   

เอกสารแนบ 1 
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