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ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันาหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
 

เร่ือง แนวทางการพฒันาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
 
หลกัการและเหตุผล 
  การพฒันาศกัยภาพเป็นการพฒันาบุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยูภ่ายในแต่ละบุคคล         
ซ่ึงสามารถผลกัดนัใหบุ้คคลเหล่านั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือเป็นไปตามเกณฑท่ี์
ก าหนดในงานท่ีตนรับผดิชอบได ้เช่นนั้นเม่ือบุคลากรในองคก์รไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
ดงักล่าว จึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของบุคลากรเอง ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
อาจเห็นไดจ้าก การปฏิบติังาน ผลงาน หรือบรรยากาศและวธีิการท างานท่ีเปล่ียนไป มีความ
กระตือรือร้นและขยนัหมัน่เพียรมากข้ึน การปฏิบติังานผดิพลาดนอ้ยลง ผลผลิตของงาน
เพิ่มข้ึน ประหยดัข้ึน หรือลดค่าใชจ่้าย ความขดัแยง้ในการปฏิบติังานนอ้ยลงหรือหมดส้ินไป 
มีการริเร่ิมคิดคน้เทคนิค วธีิการท างานใหม่ ๆ ท่ีไดผ้ล ปรับปรุงระบบการใหบ้ริการ
ประชาชนใหดี้ข้ึนทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ เป็นตน้  

การท่ีองคก์รประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพยอ่มส่งผลใหอ้งคก์รมี
ความกา้วหนา้และสามารถพฒันาองคก์รไปในทิศทางท่ีตอ้งการได ้ดงันั้น องคก์รจึงควร   
ใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยูเ่สมอ ทั้งน้ี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นอีกหน่ึงองคก์รภาครัฐท่ีควรมีการบริหารจดัการ
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาภายในองคก์ร ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาประเทศในอีก
ทางหน่ึง สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 – 2561   
ท่ีมีเป้าหมายจะสร้างสมดุล และปรับระบบการบริหารจดัการภายในภาครัฐใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า และผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ 
 จากหลกัการดงักล่าว ผูข้อรับการประเมินไดเ้ลง็เห็นวา่บุคลากรในหน่วยงานยงัขาด
ทกัษะ ความรู้ ความช านาญในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ียงัคงมี
ความสามารถซ่อนเร้นอยู ่หากมีการช้ีน าหรือสร้างแรงจูงใจ แรงผลกัดนัต่อบุคลากร          
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จะส่งผลใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สามารถสร้าง
ผลงานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด ผูข้อรับการประเมินจึงใหค้วามสนใจศึกษาการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ    
ของบุคลากรในองคก์รต่อไป 
  
บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 
 บทวเิคราะห์ 
  การปฏิบติังานในองคก์รท่ีมีความหลากหลายหนา้ท่ี ความซบัซอ้นในการ
ปฏิบติังาน ทั้งงานดา้นวชิาการและงานภาคสนาม ลว้นตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะในการปฏิบติังานส่วนบุคคล จะเห็นไดว้า่ เม่ือบุคลากรพบกบัปัญหาหรืออุปสรรค   
ในการท างาน บุคลากรอาจมีวธีิแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัตามประสบการณ์และความสามารถ
ของส่วนบุคคล โดยมากแลว้บุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญ มีประสบการณ์ในการท างาน
นั้น ๆ จะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได้
ดีกวา่บุคคลท่ีขาดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหางานชนิดเดียวกนั ซ่ึงบุคลากรท่ีมี
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพดงักล่าว จะช่วยใหอ้งคก์รมีความกา้วหนา้ 
สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย วสิัยทศัน ์และพนัธกิจขององคก์รได ้ 
 แนวความคดิ  
  ความหมายของ/สมรรถนะ/ขีดความสามารถ  
   Competency มีความหมายตามพจนานุกรมวา่ ความสามารถ หรือสมรรถนะ
ในภาษาองักฤษมีค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัอยูห่ลายค าไดแ้ก่ capability, ability, 
proficiency, expertise, skill, fitness, aptitude โดยสานกังาน ก.พ. ใชภ้าษาไทยวา่ 
“สมรรถนะ” แต่ในบางองคก์ารใชค้  าวา่ “ความสามารถ” การน าความหมายของ 
Competency ไปใชใ้นทางวชิาการ กส็ร้างความสับสนไดเ้ช่นเดียวกนั และก าหนด
ความหมายของ Competency ไวห้ลายความหมาย เช่น McClelland กล่าววา่ competency 



3 

ควรจะเป็นส่ิงท่ีแยกระหวา่ง superior และ average คือ สามารถบอกไดว้า่ใครเป็นคนท่ีมี
ผลงานโดดเด่นหรือปานกลาง  
   เดชา เดชะวฒันไพศาล (2543, หน้า 12) กล่าววา่ “ขีดความสามารถ” 
หมายถึง ทกัษะ ความรู้และความสามารถหรือพฤติกรรม (Skills, Knowledge and 
Attributes) ของบุคลากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานใดงานหน่ึง กล่าวคือ ในการท างานอยา่ง
หน่ึง เราตอ้งรู้อะไร เม่ือมีความรู้หรือขอ้มูลแลว้เราตอ้งรู้วา่จะท างานนั้น ๆ อยา่งไร และเรา
ควรมีพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะเฉพาะอยา่งไรจึงจะท างานไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ     
ซ่ึงเหล่าน้ีจะช่วยใหอ้งคก์รทราบวา่คุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีดีในการท างานของบุคคล  
ในองคก์ร (Superior Performer) นั้น เป็นอยา่งไร 
    อานนท์ ศักดิ์วรวชิญ์ (2547, หน้า 61) ไดส้รุปค่านิยามของสมรรถนะไวว้า่ 
สมรรถนะ คือ คุณลกัษณะของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณสมบติั
ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลกัษณะทางกายภาพ และอ่ืน ๆ ซ่ึงจ าเป็น
และสอดคลอ้งกบัความเหมาะสมกบัองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งสามารถจ าแนกไดว้า่    
ผูท่ี้จะประสบความส าเร็จในการท างานไดต้อ้งมีคุณลกัษณะเด่น ๆ อะไร หรือลกัษณะ
ส าคญัๆ อะไรบา้ง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ สาเหตุท่ีท างานแลว้ไม่ประสบความส าเร็จ 
เพราะขาดคุณลกัษณะบางประการคืออะไร เป็นตน้ 
 แนวคิด Competency 
  David C. McClelland กล่าววา่ Competency คือ บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่
ภายใตปั้จเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบติังานท่ีดี     
หรือตามเกณฑท่ี์ก าหนดในงานท่ีตนรับผดิชอบ 
    แนวคิดเร่ืองสมรรถนะความสามารถ อธิบายใหเ้ขา้ใจง่ายดว้ยทฤษฎีภูเขา
น ้าแขง็(Iceberg Model of Competency) ซ่ึงอธิบายไดว้า่ คุณลกัษณะของบุคคลเปรียบไดก้บั
ภูเขาน ้าแขง็ท่ีมีทั้งส่วนท่ีมองเห็นไดง่้าย คือส่วนท่ีลอยอยูเ่หนือน ้า ไดแ้ก่ ความรู้
(Knowledge) และทกัษะ (Skill) ซ่ึงง่ายต่อการสังเกตและวดัไดง่้าย และส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ าเป็น
ส่วนท่ียากต่อการสังเกตและวดัไดย้ากกวา่ และเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
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มากกวา่ ไดแ้ก่ การแสดงบทบาทภายนอกต่อสังคม (Social Role) ทศันคติต่อตนเอง (Self-
Image) อุปนิสัย (Traits) และแรงจูงใจ (Motives) ซ่ึงการท่ีบุคคลมีความรู้และทกัษะเพียง      
2 อยา่งนั้นไม่เพียงพอท่ีจะท าใหเ้ขามีผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่นได ้บุคคลตอ้งมีแรงจูงใจ
จากภายใน อุปนิสัย ทศันคติต่อตนเอง และการแสดงออกภายนอกท่ีเหมาะสมดว้ย จึงจะท า
ใหบุ้คคลนั้นปฏิบติังานไดอ้ยา่งโดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 โมเดลภูเขาน ้าแขง็ (Iceberg Model of Competency) 
 

 องค์ประกอบของ Competency ตามแนวคิดของ David C. McClelland มี 5 ส่วนคือ  
  1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็น
สาระส าคญั เช่น ความรู้ดา้นเคร่ืองยนต ์เป็นตน้  
  2. ทกัษะ (Skill) คือ ส่ิงท่ีตอ้งการใหท้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทกัษะท่ีเกิดไดน้ั้นมาจากพื้นฐานทาง
ความรู้ และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งแคล่วคล่องวอ่งไว  
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  3. ความคดิเห็นเกีย่วกบัตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนเองเป็น เช่น ความมัน่ใจในตนเอง 
เป็นตน้  
  4. บุคลกิลกัษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น    
คนท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะเป็นผูน้  า เป็นตน้  
  5. แรงจูงใจ / เจตคต ิ(Motives / attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบัภายใน ซ่ึงท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นตน้  
 
  Competency สามารถแบ่งออกตามประเภทต่างๆ ไดแ้ก่  
 1. ขดีความสามารถหลกั (Core Competency ) ขีดความสามารถชนิดน้ีจะถูก
ก าหนดจากวสิัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายหลกั หรือกลยทุธ์ขององคก์าร ซ่ึงบุคคลจะ
แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสัย
ของคนในองคก์ารโดยรวม  พนกังานทุกคนในองคก์ารท่ีมีขีดความสามารถประเภทน้ีจะมี
ส่วนท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศันไ์ด ้ยกตวัอยา่ง เช่น องคก์ร
ก าหนดวสิัยทศันเ์อาไวว้า่จะตอ้งเป็นองคก์รท่ีเป็นเลิศ ในดา้นการใหบ้ริการทั้งในดา้น
จ าหน่าย ระบบปฏิบติัการ ระบบบริการลูกคา้ ดา้นการดูแลพนกังาน การเงิน ฝ่ายทรัพยากร
มนุษยจ์ะตอ้งหาวธีิด าเนินการจดัท าขีดความสามารถหลกัของพนกังานเพื่อก าหนดให้
พนกังานทุกคนมีขีดความสามารถหลกัท่ีสอดรับกบัวสิัยทศันแ์ละวฒันธรรมองคก์รดงักล่าว
ขา้งตน้ เช่น การพฒันาพนกังานในดา้นความใฝ่รู้และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง, พฒันาใน
ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค,์ ความมุ่งมัน่ในการใหบ้ริการใหไ้ปสู่ความเป็นเลิศ, ความเป็น
เลิศในการใหบ้ริการ, การท างานเป็นทีม เป็นตน้ 
  2. ขดีความสามารถด้านการบริหาร (Managerial Competency) คือ ความรู้ 
ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ โดยจะแตกต่างกนัตามบทบาทและหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ (Role – Based) ตามต าแหน่งทางการบริหาร งานท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงบุคลากรใน
องคก์รทุกคนจ าเป็นตอ้งมีเพื่อใหง้านส าเร็จ และตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ วสิัยทศัน ์
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พนัธกิจขององคก์าร เช่น การวางแผนการท างาน การก าหนดเป้าหมาย การบริหารการ
เปล่ียนแปลง การท างานเป็นทีม การติดต่อส่ือสาร การแกปั้ญหาและตดัสินใจ ภาวะผูน้  า 
ความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
  3. ขดีความสามารถตามต าแหน่งหน้าที ่(Functional Competency) คือ ความรู้ 
ความสามารถในงานซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ (Job – Based) เป็นขีด
ความสามารถเฉพาะบุคคลซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้ ทกัษะ พฤติกรรม และคุณลกัษณะ
ของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจริงตามหนา้ท่ีหรืองานท่ีรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย แมว้า่หนา้ท่ีงาน
เหมือนกนัไม่จ าเป็นวา่คนท่ีปฏิบติังานในหนา้ท่ีนั้นจะตอ้งมีความสามารถเหมือนกนั เช่น 
ต าแหน่งวศิวกรไฟฟ้า ควรตอ้งมีความรู้ทางดา้นวศิวกรรม นกับญัชี ควรตอ้งมีความรู้
ทางดา้นการบญัชี เป็นตน้ 
  4. ความสามารถทีม่าจากคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal attribute) เป็นทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะส่วนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคล เช่น แรงจูงใจ ทศันคติ ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อทศันคติต่อการท างานและประสิทธิภาพการท างาน 
 
 แนวคิดการพฒันาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)  
  เป็นการใชก้ารฝึกอบรม (training) การพฒันาองคก์าร (Organization 
Development) และการพฒันาอาชีพ (Career Development) อยา่งบูรณาการ เพื่อท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิผลของบุคลากร กลุ่มงานและองคก์ร การพฒันาบุคลากรจะช่วยพฒันาสมรรถนะ
ส าคญั (Key Competency) ท่ีจะท าใหบุ้คลากรในองคก์รสามารถปฏิบติังานในปัจจุบนัและ
อนาคตได ้โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้ (Planned Learning 
Activities) ช่วยท าใหก้ลุ่มงานในองคก์รสามารถริเร่ิมและจดัการเปล่ียนแปลง และท าใหเ้กิด
การประสานกนัระหวา่งความตอ้งการขององคก์รกบับุคลากร 
  การพฒันาบุคลากร อาจท าโดยใชเ้คร่ืองมือการพฒันา กล่าวคือ วธีิการท่ีใช้
พฒันาขีดความสามารถของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยท าใหเ้กิดการ
ปรับเปล่ียน ปรับปรุงและเปล่ียนแปลง การปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิผลมาก



7 

ข้ึนตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ตามความเหมาะสมของลกัษณะงานและเป้าหมายของ
องคก์ร 
  เคร่ืองมือท่ีมกัใชเ้พื่อการพฒันา มี 10 วธีิ ดงัน้ี 
  1. การฝึกอบรม (Training) กระบวนการท่ีจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ
และความสามารถในการท างานของพนกังานใหส้ามารถปฏิบติังานไดดี้ข้ึน  
  2. การฝึกอบรมในขณะท างาน (OJT: On The Job Training) การเพิ่มพนูทกัษะ   
ในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผลและเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนโดยทนัที ในขณะท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยกนั  
  3. การสอนงาน (Coaching) การดึงศกัยภาพของทีมงานโดยการใชค้  าถามและ
กระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดว้ยตวัเอง มีวธีิการปฏิบติัดว้ยตวัเอง ตาม Style ของตวัเอง  
  4. การเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentioning) มุ่งเนน้ท่ีเส้นทางในสายอาชีพ โดยพี่เล้ียงจะเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในสายงานนั้น คอยช้ีแนะและก าหนดแนวทางการพฒันาใหก้บัพนกังาน 
   5. การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) การสร้างแนวคิดและวธีิการท่ีเหมาะสมใน
ฐานะท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆ มาก่อน เพื่อใหง่้ายและรวดเร็วในการน าไปปรับใชไ้ด้
ทนัที โดยไม่ตอ้งทดลองดว้ยตวัเอง 
  6. การหมุนเวยีนเปลีย่นงาน (Job Rotation) การพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ
ในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติมท าใหส้ามารถทดแทนกนัไดใ้นทีมงานของตวัเอง อีกทั้งเตรียมตวัใน
การเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนไดใ้นอนาคต  
  7. การเพิม่คุณค่าในงาน (Job Enrichment) การเนน้ใหก้ารปฏิบติังานมีคุณภาพท่ี
สูงข้ึน มีคุณค่ามากกวา่การส่งมอบหมายตามปกติ เป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานพฒันาขีด
ความสามารถของตวัเองเพิ่มข้ึน 
  8. การเพิม่ปริมาณงาน (Job Enlargement) การทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานในดา้นปริมาณและระยะเวลาท่ีจ  ากดั เพื่อพฒันาความสามารถดา้นความเร็ว
และการรองรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน จากงานท่ีเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยแค่ไหน  
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  9. การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เช่ียวชาญ (Counterpart) กระตุน้ใหเ้กิดการ
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง ในการใชผู้เ้ช่ียวชาญเป็นตวัอยา่ง สร้างความคุน้เคยกบัการท างานท่ีมี
คุณภาพ ใหส้ามารถปรับเปล่ียนตวัเองตามแบบอยา่งท่ียดึถือไดง่้ายข้ึน  
  10. การให้ดูงานนอกสถานที ่(Visiting) การเรียนรู้กบัความส าเร็จของผูอ่ื้น ท าให้
พนกังานเห็นภาพท่ีชดัเจนมีแรงบนัดาลใจในการท ามาปรับปรุงกบัท่ีท างานของตวัเอง     
เกิดความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน 
 
 แนวคิดการพฒันาบุคคลภาครัฐ 
  ส าหรับการพฒันาภาครัฐ ขา้ราชการเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีสุดของรัฐบาล       
ในการบริหารราชการและการพฒันาประเทศ ซ่ึงภารกิจส าคญัดงักล่าวจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จถา้ปราศจากขา้ราชการท่ีดีมีความสามารถเหมาะสมแก่ต าแหน่งหนา้ท่ี ดว้ยเหตุน้ี
รัฐบาลทุกรัฐบาลจึงถือเป็นนโยบายส าคญัในอนัท่ีจะตอ้งหาทางส่งเสริม และพฒันาให้
ขา้ราชการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบติัราชการใหม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้รวมทั้งการพฒันาทศันคติท่ีถูกตอ้งในการท างานของขา้ราชการดว้ย 
  ส านกังาน ก.พ. ในฐานะองคก์รกลางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบในภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้าง
สมดุลและปรับระบบบริหารจดัการภายในภาครัฐ (Internal Process)  ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะ
สร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการภายในภาครัฐใหเ้กิดประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า  
และผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ โดยระบุแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคญัดา้น “การพฒันา
และบริหารกาลงัคนภาครัฐ” 2 ประการ คือ 1) การบริหารก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบับทบาท
ภารกิจท่ีมีในปัจจุบนั และเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต และ 2) การพฒันาทกัษะและ
ศกัยภาพของก าลงัคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน     
ซ่ึงน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายของการยกระดบัขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ          
เป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี 
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   1) บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี ภารกิจท่ีรับผดิชอบในปัจจุบนั 
   2) บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบติังานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
   3) บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบติังานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
    ทั้งน้ี โดยมุ่งหวงัใหบุ้คลากรภาครัฐมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 
   1) มคีวามเป็นมอือาชีพ (Professional) โดยมีสมรรถนะในการท างาน ดงัน้ี 
   - มุ่งผลสัมฤทธ์ิ เนน้การท างานแบบบูรณาการ โดยท างานทั้งเชิงรุก และ    
เชิงรับ โดยจดัท ายทุธศาสตร์ร่วมของหน่วยงาน รักษาสมดุล รักษาประโยชนข์องภูมิภาค 
   - ท างานเป็นทีม เนน้การท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน แลกเปล่ียนขอ้มูล
เพื่อติดตามสถานการณ์ของหน่วยงานตลอดเวลา 
   - มีความรู้เชิงลึกในภารกิจท่ีตนเองปฏิบติั รู้เขา รู้เรา ในประชาคมอาเซียน 
รวมไปถึง ส่ิงท่ีควรท า ไม่ควรท าในวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้น รู้ในแง่ยทุธศาสตร์
องคก์ร ผลกระทบจากนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียน และรู้ทกัษะต่างๆ เช่น การเจรจา     
การประชุมต่างๆ และมีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการท างาน เขา้ใจและปรับใชว้ธีิการ
ท างาน ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากลระดบัภูมิภาค 
   2) มคีวามเป็นนานาชาติ (International) 
   - มีความเป็นกวา้งทางความคิด คิดเชิงบวกกบับริบทนานาชาติ ตวัอยา่งคือ 
การเห็นประโยชนจ์ากการเปิดการคา้เสรี รู้หลกัสากลนิยมมากพอท่ีจะสามารถสร้างสมดุล 
ระหวา่งผลประโยชนข์องประเทศ และผลประโยชนภู์มิภาค 
   - มีความคิดเชิงบวก เห็นประโยชนใ์นการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน 
สร้างสมดุลในการรักษาความสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิก และประเทศมหาอ านาจ เคารพ  
ในความแตกต่าง และความหลากหลายของประชาคม 
   - มีทกัษะในการท างานในบริบทสากล พดู เขียน อ่าน ภาษาองักฤษ และ
ภาษาประเทศเพื่อนบา้น เขา้ใจวฒันธรรม ธรรมเนียม การเจรจากบัประเทศสมาชิก มีความ
ยนืหยดัในผลประโยชนข์องประเทศ ขณะเดียวกนักย็ดืหยุน่ตามเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์  
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   3) มคีวามเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) 
   - มีภาวะผูน้  าเชิงรุก มียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนในการน าภาคส่วนอ่ืนๆ ของสังคม 
ตระหนกัและเขา้ถึงผลประโยชนจ์ากประชาคมอาเซียนอยา่งเท่าเทียม เพื่อใหทุ้กภาคส่วน
ท างานร่วมกนัเพื่อประโยชนข์องประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการแข่งขนั 
   - การบริการท่ีเป็นเลิศ มีมาตรฐานในการใหบ้ริการในระดบัมาตรฐานสากล 
โปร่งใส ลดอุปสรรค เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้รั้บบริการ 
    4) เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง (Change Agent) 

- มีการต่ืนตวัในการรับรู้เก่ียวกบัอาเซียนทั้งในวงกวา้งและในเชิงลึก 
   - สามารถคิด ริเร่ิม และมีความพร้อมท่ีจะเผชิญหนา้กบัความเปล่ียนแปลง  
ในรูปแบบต่างๆ 
   - ยอมรับในการเปล่ียนแปลงและสามารถท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจในการปรับเปล่ียน
ท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเส่ียงได ้
 
 ข้อเสนอ 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่      
มีบุคลากรจ านวนมาก ซ่ึงมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั รวมถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีในสาย
งานท่ีหลากหลาย ท าใหบุ้คลากรมีความตอ้งการในการพฒันาแตกต่างกนัไป และเพื่อใหเ้กิด
การพฒันาไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ผูข้อรับการประเมินจึงขอเสนอแนวทางการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร ดงัน้ี 
  1) ศึกษา ทบทวน พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ต่อบุคลากรในองคก์ร และ
ก าหนดสมรรถนะหลกั (Core Competency) เพื่อยดึถือเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร
ใหมี้ ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสัย เป็นองคก์รเดียวกนั สามารถปฏิบติังาน
เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศันแ์ละพนัธกิจขององคไ์ด ้
  2) ก าหนดสมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Function Competency) เพื่อยดึถือ
เป็นหลกัในการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้น มีความเช่ียวชาญ 



11 

ช านาญในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ ลดปัญหาและ
ขอ้ผดิพลาดในการท างาน  
  3) จดัท าองคค์วามรู้ส าหรับส่วนงานต่าง ๆ และจดัใหมี้การอบรม สัมมนาเชิง
วชิาการ เพื่อทบทวนและแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์การท างาน น าไปสู่การพฒันา
เทคนิคการท างาน และส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถแกไ้ขปัญหาและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
  4) ก าหนดตวัช้ีวดัแบ่งตามลกัษณะของแต่ละสายงาน ก าหนดรายละเอียด
ตวัช้ีวดัโดยใหค้  าจ  ากดัความแต่ละตวัช้ีวดัเพื่อสร้างความเขา้ใจและเป็นขอ้ตกลงระหวา่ง
ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะใชเ้ป็นมาตรฐานในการวดัผลการปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ผูป้ฏิบติังานควรท าความเขา้ใจเกณฑก์ารวดัผลและพฒันาประสิทธิภาพในการท างานใหอ้ยู่
ในเกณฑท่ี์ก าหนด 
  5) ติดตามผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดั ทบทวนการปฏิบติังานและส่งเสริม
การพฒันาศกัยภาพตามความเหมาะสม 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
             1) บุคลากรภายในองคก์ร มีความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสัย
พื้นฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
             2) บุคลากรมีการพฒันาความสามารถเฉพาะดา้นใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่ง
หนา้ท่ีของตนเอง สามารถสร้างผลงานไดต้ามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                      3) บุคลากรไดท้บทวนความรู้ในการปฏิบติังานและไดมี้ส่วนร่วมในการ
พฒันาเทคนิคการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ 
            4) สามารถวดัผลการปฏิบติังานของบุคลากรในต าแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ ซ่ึงจะ
ท าใหเ้ห็นความสามารถของบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
            5) สามารถส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรแต่ละท่านไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 การพฒันาบุคลกร และการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการด าเนินงานเก่ียวกบัการส่งเสริมใหบุ้คลากร
ไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีในการท างาน อนัจะ
เป็นผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ห็น
ถึงผลส าเร็จของการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดงักล่าว ผูข้อรับการประเมินจึงขอเสนอ
ตวัช้ีวดัยอ่ย แบ่งออกเป็น 6 ตวัช้ีวดั ดงัต่อไปน้ี  
 1) บุคลากรมีการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และพฒันางานของ
ตนเองอยูเ่สมอ 
 2) บุคลากรสามารถจดัท าองคค์วามรู้ (KM) และหรือคู่มือการปฏิบติังาน ในสายงาน
ของตนเองได ้
 3) จ านวนองคค์วามรู้หรือนวตักรรมท่ีบุคลากรสร้างข้ึน 
 4) ร้อยละของปริมาณผลงานท่ีน าเสนอ ไดรั้บความเห็นชอบ หรือไดรั้บการอนุมติั
จากผูบ้ริหาร 
 5) ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันา การเขา้ร่วมอบรม ตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6) บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

รายละเอียดตวัช้ีวดั น ้าหนกั 
ระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. บุคลากรมีการสั่งสม
ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ และพฒันา
งานของตนเองอยูเ่สมอ 

5 วเิคราะห์
ขอ้มูลเพื่อ
ใชก้ าหนด
รายละเอียด
งาน 

จดัท า
ขอ้เสนอ
รายละเอียด
งาน 

พฒันาผงั
เส้นทาง
ความกา้ว    
หนา้ใน
สายงาน 

เสนอผงั
เส้นทาง
ความกา้ว   
หนา้ให้
ผูบ้ริหาร
เห็นชอบ 

ผูบ้ริหาร
เห็นชอบ
ผงัความ  
กา้วหนา้
ในสาย
งาน 



13 

 

รายละเอียดตวัช้ีวดั น ้าหนกั 
ระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 
2. บุคลากรสามารถจดัท าองค์
ความรู้ (KM) และหรือคู่มือ
การปฏิบติังาน ในสายงาน
ของตนเองได้ 

5 วเิคราะห์
แผนงาน
ระบบการ
ท างานตาม
ต าแหน่ง
หนา้ท่ี 

ร่าง
แผนการ
ด าเนินงาน
และ
หลกัการ
ปฏิบติั 

จดัท าองค์
ความรู้ 
(KM) และ
หรือคู่มือ
การ
ปฏิบติังาน 

น าเสนอ
องค์
ความรู้ 
(KM) และ
หรือคู่มือ
การ
ปฏิบติังาน 

ผูบ้ริหาร
เห็นชอบให้
จดัท าเป็น
เอกสาร
เผยแพร่ 

3. จ านวนองคค์วามรู้หรือ
นวตักรรมท่ีบุคลากรสร้างข้ึน 

3 คดัเลือก
ประเด็น
องคค์วามรู้ 

จดัท า
แผนการ
ด าเนินงาน 
ก ากบั 
ติดตาม 

ไดอ้งค์
ความรู้ 1 
เร่ือง 

ไดอ้งค์
ความรู้ 2 
เร่ือง 

ไดอ้งค์
ความรู้ 3 
เร่ือง 

4. ร้อยละของปริมาณผลงาน
ท่ีน าเสนอ ไดรั้บความ
เห็นชอบ หรือไดรั้บการ
อนุมติัจากผูบ้ริหาร 

3 < 80% 80 < 85% 85 < 90% 90 < 95% 95% ข้ึนไป 

5. ร้อยละของบุคลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันา การเขา้ร่วม
อบรม ตามสายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2 < 60% 60 < 70% 70 < 80% 80 < 90% 90% ข้ึนไป 

6. บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

2 ไม่พอใจ ไม่ค่อย
พอใจ 

พอใจ พอใจมาก พอใจมาก
ท่ีสุด 
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         คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินควรน ามาพิจารณาร่วมกบับุคลากรในหน่วยงานแต่ละ
สายงานของตนเองเพื่อค  านวณหาค่ากลางฐานนิยมซ่ึงมีความถ่ีสูงสุด ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บคะแนน
การประเมินสูงกวา่ค่ากลางฐานนิยม ควรเป็นผูท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรหรือเป็นผูท่ี้มีการพฒันาศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ 
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