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ค าน า 

 ในการบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจาก สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืน ที่ท าให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในหน่วยงาน ซึ่งภาครัฐไทยได้ให้ความส าคัญ
และก าหนดเป็นมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ โดยให้ทุกส่วนราชการก าหนดรายละเอียดและระดับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อย่างน้อย 3 รายการ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในช่วงเวลาของการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งหน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ ตามกฎกระทรวงแบ่ง 
ส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการก าหนดสมรรถนะเฉพาะที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งงาน จึงได้ด าเนินการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผ่านการศึกษารวบรวมข้อมูลวิชาการจากหลากหลายแหล่งที่มา เพ่ือวางแนวทางการก าหนด
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานและเป็นไป 
อย่างถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาระบบสมรรถนะของ
ข้าราชการให้สามารถสนับสนุนภารกิจงานของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญ
ส าหรับการด าเนินการทบทวนสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการให้เหมาะสมกับภารกิจและ
เป้าหมายของหน่วยงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  

 

จารุภัทร ขวัญเยื้อง 
   มีนาคม 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการก าหนดรายละเอียดระดับสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย 3 รายการ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง
โดยสามารถพิจารณาเลือกตามโมเดลสมรรถนะที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด หรือเสนอให้  อ.ก.พ.  
กรม พิจารณาก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของส่วนราชการเอง  ซึ่งในคราวแรก 
กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในรูปแบบของส่วนราชการเอง แต่กลับพบ
ปัญหาในการก าหนดสมรรถนะเฉพาะเป็นความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะเฉพาะที่ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดไว้   และยังไม่สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดของส านักงาน ก.พ. ที่มุ่งเน้นให้สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ทั้งนี้ ในการปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 
จึงได้มีการปรับปรุงสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติพร้อมกับการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 
ให้สอดคล้องโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในที่ก าหนดขึ้นใหม่  

งานวิชาการฉบับนี้จึงได้ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะทั้งความส าคัญ ความหมาย ประโยชน์ วิธีการก าหนดและประเมินผลสมรรถนะ การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการศึกษาจากแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีการประยุกต์ใช้สมรรถนะเฉพาะอย่างโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากส านักงาน ก.พ. 
จ านวน 3 หน่วยงาน คือ กรมชลประทาน กรมราชทัณฑ์ และกรมการแพทย์ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบสอบถาม
ส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการทุกคนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานของตนเอง โดยให้พิจารณาเลือกสมรรถนะจ านวน 5 รายการ จากรายการ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ านวน 16 รายการ ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด และจัดเรียงล าดับความ
เหมาะสมโดยใช้รายละเอียดค าอธิบายสมรรถนะเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ เพ่ือสร้างมาตรฐานสมรรถนะเฉพาะ
ของกรมปศุสัตว์ให้เทียบเท่ากับหน่วยงานอ่ืน ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมผลและจัดเรียงล าดับ
สมรรถนะเฉพาะจ านวน 5 รายการ จ าแนกตามต าแหน่ง โดยให้ความส าคัญกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามให้มาก
เพียงพอที่จะสนับสนุนผลการพิจารณาเลือกสมรรถนะเฉพาะแต่ละสายงานมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 45 ของข้าราชการทั้งหมด (ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2558) 

กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงานผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในแต่ละ
ต าแหน่งของข้าราชการ เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณา ซึ่งมีมติให้ด าเนินการปรับปรุงการก าหนดสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยให้จ าแนกตามประเภทแทน ยกเว้นต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอซึ่งมีสายงานทั้ง
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ กรมปศุสัตว์จึงได้ก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ านวน  
3 รายการ ของข้าราชการแต่ละประเภท ดังนี้ 

- ประเภททั่วไป ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน  การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจใน
องค์กรและระบบราชการ  

- ประเภทวิชาการ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน การมองภาพ 
องค์รวม 

- ประเภทอ านวยการ ได้แก่ การมองภาพองค์รวม การคิดวิเคราะห์ การด าเนินการเชิงรุก 
- ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ ได้แก่ ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ การคิดวิเคราะห์ การสั่งการ

ตามอ านาจหน้าที ่



ค 

 

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการเริ่มปรับใช้สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะที่ปฏิบัติในต าแหน่งประเภท
อ านวยการผ่านระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งควรน าสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาปรับใช้กับข้าราชการให้ครบทุกประเภทต าแหน่ง และอาจมีการติดตามประเมินผล 
ผ่านการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการพิจารณาพัฒนา
ระบบสมรรถนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1  

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 48 ก าหนดให้ ก.พ. จัดท ามาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งซึ่งต้องระบุชื่อต าแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ส านักงาน ก.พ. จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งในต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ อ านวยการ และ
บริหาร ตามหนังสือที่ นร 1008/ ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 และหนังสือที่ นร 1008/ ว 7 ลงวันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2553 ซ่ึงสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทางการบริหาร ก าหนดให้ใช้ชื่อและค าจ ากัดความตามมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนด ดังนั้น  ส่วนราชการจะต้อง
ก าหนดรายละเอียด และระดับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย 3 รายการให้เหมาะสม
สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งโดยสามารถพิจารณาเลือกตามโมเดลสมรรถนะ 
ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด หรือเสนอให้ อ.ก.พ.กรมพิจารณาก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของส่วนราชการเอง 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้อ้างอิงแนวคิดของ McClelland (1973) ซึ่งจ ากัดความ “สมรรถนะ” ว่าเป็น
คุณลักษณะที่ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานและได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าผู้ อ่ืน ในการก าหนดนิยาม  
“สมรรถนะ” ของส านักงาน ก.พ. ว่าคือ “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆที่ท าให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์การ” (ส านักงาน ก.พ., 2553) และ 
ใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการจัดท าคู่มือการก าหนดสมรรถนะในข้าราชการพลเรือน โดยให้ค าจ ากัดความ
และอธิบายรายละเอียดของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 16 รายการ เพ่ือให้แต่ละ 
ส่วนราชการได้ศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถน าแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการก าหนด
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ส านักงาน 
ก.พ., 2553)  

อย่างไรก็ตามการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 
ในครั้งแรก อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 มีมติเห็นชอบ 
ให้ใช้รายการสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) จากโครงการจัดท าสมรรถนะเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ จ านวน 33 สายงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานที่
มีผลการปฏิบัติงานสูง (Key Performers) ของแต่ละสายงาน/กลุ่มบทบาท แต่กลับพบปัญหาในการก าหนด
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติว่าเป็นการน าความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน (ตามที่ ก.พ. ก าหนด) มาก าหนดเป็นสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่ งไม่เป็นไปตาม
การจัดกลุ่ม/ประเภทตามมาตรฐานสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้ง 16 รายการ ที่ส านักงาน ก.พ. 
ได้ก าหนดไว้  และยังไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของส านักงาน ก.พ. ที่มุ่งเน้นให้สมรรถนะเป็นคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรม อีกท้ัง ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งเดียวกันอาจมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกันข้ึนอยู่กับการก าหนดของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ประกอบกับกรมปศุสัตว์ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 และ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและการก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือน  
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557  ในการประชุมครั้งที่ 
3/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ในการด าเนินการดังกล่าวจะต้องจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายบุคคล
ทุกต าแหน่ง เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามอ านาจหน้าที่ บทบาทภารกิจ 
ตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์และเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2557 ซึ่งต้องมีการระบุ
รายละเอียดของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการ 
กรมปศุสัตว์ด้วย ท าให้กรมปศุสัตว์ต้องปรับปรุงการก าหนดสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดของต าแหน่งหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจงานของแต่ละต าแหน่งในหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน
ใหม่ โดย อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ มีมติเห็นชอบการด าเนินการปรับปรุงการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่  
19 กันยายน 2559 และ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมติรับทราบในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2559 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการ 
กรมปศุสัตว์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ผู้รับผิดชอบ
โครงการในฐานะผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิ บัติของข้าราชการ 
กรมปศุสัตว์ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการท างาน สร้างความความคุ้มค่า และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.2 วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ให้สอดรับกับ

โครงสร้างภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องตามแนวทางและเป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด 

1.2.2 เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกและก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเปูาหมายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติ (Tacit  Knowledge) เกี่ยวกับเทคนิค ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งกรณีตัวอย่างจากประสบการณ์การท างานของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการพิจารณาคัดเลือก
เพ่ือก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1 ด าเนินการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของส่วนราชการ เพ่ือพัฒนา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.3.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลจากข้าราชการกรมปศุสัตว์ จ าแนกตามประเภทต าแหน่งของข้าราชการ 
คือ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหาร 

1.4 ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 โดยครอบคลุมรายละเอียดการก าหนดสมรรถนะเฉพาะ

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เริ่มจากวางแผนด าเนินการ รวบรวมข้อมูล เสนอ อ.ก.พ 
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กรมปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแนว ทางปฏิบัติที่ดีใน 
ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมปศุสัตว์ 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 กรมปศุสัตว์มีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งของข้าราชการ

กรมปศุสัตว์ 
1.5.2 กรมปศุสัตว์มีแนวทางในการด าเนินการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของ

ข้าราชการกรมปศุสัตว์อย่างเป็นระบบ เนื่องจากสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัตินั้นอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหารให้สามารถบรรลุเปูาหมายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปใช้ เป็นแนวทางเพ่ือน าองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติ  
(Tacit Knowledge) เหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ในการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ผู้ศึกษาได้เริ่มต้น
ศึกษาจากแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ ความหมาย ความส าคัญ และทฤษฎีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลาย
แหล่งที่มา พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจน
ประเภทและสายงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
  2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 

2.1.2 ความหมายของสมรรถนะ 
2.1.3 ความส าคัญของสมรรถนะ 
2.1.4 ประโยชน์ของสมรรถนะ 
2.1.5 ประเภทของสมรรถนะ 
2.1.6 การก าหนดสมรรถนะ 
2.1.7 การประเมินผลระดับสมรรถนะ 
2.1.8 การประยุกต์ใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลในประเทศไทย 
2.1.9 การใช้ระบบสมรรถนะในหน่วยงานราชการไทย 

2.2 ประเภทและสายงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 McClelland (1973) ได้น าเสนอ “สมรรถนะ” ผ่านรายงานการวิจัยในบทความเรื่อง Testing for 
Competency Rather Than for “Intelligence” (American Psychologist 28, 1-14) ซึ่งได้รับ 
การกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่าคือ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจาก
การวัดเชาว์ปัญญา (ขจรศักดิ์, 2554) ซึ่งในงานวิจัยดังกล่าวให้ค าจ ากัดความหมายของสมรรถนะว่าเป็น
คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล และสามารถผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบได้สูงกว่าเกณฑ์หรือเปูาหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้ (McClelland, 1973) โดยใช้การวิเคราะห์ 
หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับคะแนนสอบของพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกของหน่วยงาน 
เนื่องจากพบว่าบางคนท่ีท าคะแนนสอบได้สูงกลับมีผลการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ในทางตรงข้ามบางคน
ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานกลับท าคะแนนสอบเข้าไม่สูงมากนัก และจากการสัมภาษณ์  
เชิงพฤติกรรมของพนักงานทั้งสองกลุ่ม ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานวิจัยของ McClelland พบปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่ามาตรฐานซึ่งเป็น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เรียกว่า สมรรถนะ (Competency) (เลิศชัย, 2550) 
 ทั้งนี้ Spencer & Spencer (1993) ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
ของสมรรถนะ โดยแบ่งเป็น 5 ลักษณะ คือ 

1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือองค์ความรู้ซึ่งเป็นสาระส าคัญอย่างเฉพาะเจาะจง
ส าหรับเรื่องต่างๆ ที่แต่ละบุคคลมีอยู่ ซึ่งวัดได้จากความสามารถในการใช้ความรู้นั้นๆ ไม่ใช่เพียงแค่การวัด
ความจ าและการวัดค่าแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ เพราะไม่ได้สะท้อนว่าบุคคลจะใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่
เหล่านั้นในการลงมือปฏิบัติงานจริง 
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2) ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการท างานที่ใช้ความสามารถทางร่างกาย หรือความสามารถ
ในกระบวนการทางความคิด (Mental or Cognitive) ซึ่งเกิดมาจากพ้ืนฐานทางความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติ
ได้อย่างคล่องแคล่วจนเคยชิน (ขจรศักดิ์, 2554) เช่น ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดรวบยอด (Conceptual 
Thinking) เป็นต้น 

3) อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) หมายถึง ทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Values) หรือจินตนาการ 
(Self-Concept)  หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น คนที่เชื่อว่าตนเองสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพในหลายๆ สถานการณ์  มักจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ส่วนค่านิยมจะเป็น 
แรงบันดาลใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ล่วงหน้าได้ เช่น บุคคลที่มีค่านิยม
เป็นผู้น ากจ็ะแสดงพฤติกรรมออกว่าตนเองเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับคนอ่ืนๆ 

4) คุณลักษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ (Physical) และลักษณะนิสัยของ
บุคคลที่ต้องแสดงออกต่อสถานการณ์ต่างๆ เป็นรูปแบบเดิมสม่ าเสมอ เช่น ลักษณะทางกายภาพของนักบิน
จะต้องมีสายตาดีและมีปฏิกิริยาที่รวดเร็ว หรือลักษณะนิสัยเฉพาะของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จมักจะมี
ความสามารถในการควบคุมตนเองและมีความคิดริเริ่ม ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาภายใต้ความกดดันต่างๆ ได้  

5) แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดค านึงถึงหรือต้องการ ซึ่งเป็นแรงขับให้บุคคล 
แสดงพฤติกรรม อีกท้ังยังเป็นแรงส่งเสริมให้เลือกจะท าหรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ที่ต้องการ 
และเป็นสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น คนที่มีลักษณะมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ
สูง (Achievement) ก็จะเป็นคนที่ตั้งเปูาหมายที่ท้าทายใหก้ับตนเอง (ต้องตา, 2556) 
 ซึ่งคุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็งที่ลอยอยู่ในน้ า  โดยมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อย
ลอยอยู่เหนือน้ า สามารถสังเกตและวัดได้ง่าย ได้แก่  

1) ความรู้ (Knowledge) สิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการเป็นแนวคิดเฉพาะด้าน 
2) ทักษะ (Skill) สิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจเป็นอย่างด ี
ส าหรับส่วนของภูเขาน้ าแข็งที่จมอยู่ใต้น้ า ซึ่งเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่านั้นเป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกต

ได้ชัดเจนและวัดได้ยากกว่า แต่คือส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็นอย่างมาก ได้แก่  
1) บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้บุคคลอ่ืนในสังคมเห็นว่าเป็น

บทบาทของบุคคลนั้นต่อสังคม 
2) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (Self-Image) ภาพลักษณ์ที่บุคคลมองตัวเองว่าเป็นอย่างไร 
3) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) สิ่งที่เป็นลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลนั้นซึ่งเป็นพฤติภรรมถาวร 
4) แรงจูงใจ (Motive) พลังขับเคลื่อนจากภายในจิตใจซึ่งส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมหรือการกระท า

ต่างๆ (ขจรศักดิ์, 2554) 
 ส่วนที่อยู่เหนือน้ าเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีความฉลาด

สามารถเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ และทักษะได้นั้น ยังไม่ เพียงพอที่จะท าให้มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น 
จึงจ าเป็นต้องมีแรงผลักดันเบื้องลึกของส่วนที่อยู่ใต้น้ า เช่น คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มี
ต่อตนเอง และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสมด้วย จึงจะท าให้บุคคลกลายเป็นผู้ที่มีผลงาน  
โดดเด่นได้ (ต้องตา, 2556) 
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ภาพที่ 1 ทฤษฎีภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg) ซึ่งแสดงระดับคุณลักษณะต่างๆ ภายในตัวบุคคล 

 ในประเทศไทย ณรงค์วิทย์ (2546) ได้กล่าวถึงสมรรถนะไว้ว่าเป็น ความสามารถที่ผู้ด ารงต าแหน่งงาน
นั้นๆ ต้องการ สมรรถนะจึงไม่ได้หมายถึงเพียงพฤติกรรม แต่ยังลงลึกไปถึงทัศนคติและอุปนิสัยส่วนลึกของ
บุคคลด้วย ดังนั้น สมรรถนะ จึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ความรู้ ทักษะและพฤตินิสัยที่จ าเป็น  
ต่อการท างานในหน่วยงานนั้น ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลหนึ่งประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน
ทั่วไป โดยสามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบหลักได้ ดังนี้ 
 1) ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่หน่วยงานต้องการให้ “รู้” เช่น ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ
ราชการที่น ามาปฏิบัติในหน่วยงาน 
 2) ทักษะ (Skill) สิ่งที่หน่วยงานต้องการให้ “ท า” เช่น ทักษะการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่จะต้อง
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญก่อนน าไปใช้งาน 
 3) พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่หน่วยงานต้องการให้ “เป็น” เช่น ความใฝุรู้ ความซื่อสัตย์ 
และความมุ่งมันในความส าเร็จ (ต้องตา, 2556) 
 และในระบบราชการไทยส านักงาน ก.พ. (2553) ได้น าเสนอ สมรรถนะ ว่าเป็นการรวมส่วนของ
ความรู้ ทักษะ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ภาพลักษณ์ภายใน อุปนิสัย และแรงผลักดันเบื้องลึก โดยอาจ
แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่ท าให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี
ภูเขาน้ าแข็งอันเป็นการแบ่งระดับคุณลักษณะต่างๆ และเป็นที่มาของสมรรถนะของบุคคล 
 จึงอาจสรุปได้ว่า สมรรถนะ เป็นการหลอมรวมของคุณลักษณะต่างๆ ที่อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งไม่ใช่เพียง
แค่ความรู้หรือทักษะซึ่งสามารถสังเกตและมองเห็นได้ง่าย แต่ไม่อาจประกันได้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความรู้ที่มี
ในการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ ดังนั้น สมรรถนะจึงยังเกี่ยวพันกับทัศนคติ ค่านิยม และแรงจูงใจซึ่งสังเกตได้ยาก
และอยู่ลึกภายในจิตใจของบุคคลนั้นด้วย เพราะคือแรงขับและผลักดันให้บุคคลหนึ่งตัดสินใจเลือก 
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นกว่ า
มาตรฐาน หากสมรรถนะที่แสดงออกมาดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการของลักษณะงาน  
ที่ปฏิบัติ 
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2.1.2 ความหมายของสมรรถนะ 
นักวิชาการต่างชาติได้กล่าวถึงความหมายสมรรถนะในเชิงคล้ายคลึงและแตกต่างกันไป ดังนี้ 
Lloyd และ Cook (1993) ได้นิยามของ สมรรถนะ ว่าคือ ความสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

ตามความคาดหวัง 
Davies และ Ellison (1997) ได้กล่าวถึงความหมายของ สมรรถนะ เพ่ิมเติมว่าหมายถึง คุณลักษณะ

ที่ท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้ดีขึ้น หรือเกิดผลผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งสมรรถนะที่กล่าวถึงนี้จะเป็นปัจจัยชี้น าหรือปัจจัย
น าเข้าซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

McClelland (1973) ผู้บุกเบิกรากฐานแนวคิดของสมรรถนะ ได้ให้ค าจ ากัดความ สมรรถนะ ไว้ว่า
คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการ
ปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ์/เปูาหมายที่ก าหนด 

Boyatzis (1982) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไปในแนวทางเดียวกันกับ McClelland เกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันเป็นปัจจัยผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตรฐาน โดยกล่าวว่า 
“Competency is an underlying characteristics of an individual which is causally related to 
effective or superior performance in a job or situation” ซึ่งหมายถึง สมรรถนะ คือคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน (Underlying Characteristics) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) 
จินตภาพส่วนตน (Self-Image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองค์ความรู้ (Body of Knowledge) 
ซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานสูงกว่า/เหนือกว่าเกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนด 

Dubois และ Rotwell (2004) ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะที่บุคคลมีอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้กลายเป็น สมรรถนะ ว่า “characteristics that individuals have and use in 
appropriate, consistent ways in order to achieve desired performance” คือ คุณลักษณะที่ทุกคนมี
และใช้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงาน บรรลุตามเปูาหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ 
ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิด วิธีการคิด 
ความรู้สึก และการกระท า 

Parry (1998) นิยาม Competency เพ่ิมเติมในลักษณะผลกระทบเชิงบวกว่า “A cluster of 
related knowledge, skills, and attitudes (K, S, A) that affects a major part of one’s job (a role 
or responsibility), that correlates with performance on the job, that can be measured against 
well-accepted standards, and that can be improved via training and development” คือ กลุ่ม
ความรู้ (knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อ 
งานหลักของต าแหน่งงาน ซึ่งก็คือบทบาทหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคล โดยกลุ่มความรู้ ทักษะ  
และคุณลักษณะเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งนั้น และสามารถวัดผลแล้วเทียบได้ว่าผ่าน
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อีกท้ังยังเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงหรือเสริมสร้างขึ้นได้ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนา 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมอันประกอบไปด้วย ความรู้ 
ทักษะ บุคลิกภาพ บทบาททางสังคม และแรงจูงใจในตัวบุคคล ซึ่งบุคคลเลือกใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม และส่งผลให้การท างานประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย โดยมีผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่ามาตรฐาน
หรือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถปรับปรุงหรือส่งเสริมให้บุคคลมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการท างานได้ผ่าน 
การพัฒนาและฝึกอบรม 

ส าหรับนักวิชาการไทย ได้ให้นิยามสมรรถนะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่อาจมีการขยายความและ
เพ่ิมเติมไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
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อติชาติ (2547) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้  ทักษะ  
และเจตคติในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ 

อุกฤษณ์ (2543) ได้กล่าวย้ าเพ่ิมเติมอีกว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถความช านาญ  
ด้านต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้บุคคลสามารถกระท าการ หรืองดเว้นการกระท าในกิจการใดๆ 
ให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งความสามารถเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน  
และการปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

วัฒนา (2546) ได้เน้นความหมายของ สมรรถนะ ว่าคือ ระดับความสามารถในการปรับใช้  
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะเพ่ือการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในหน่วยงาน 

ทั้งนี้ ได้มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวตรงกันว่าสมรรถนะมีความเกี่ยวพันกับความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนคุณลักษณะอื่น อันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการแสดงความสามารถและ
พฤติกรรมของบุคคลซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น 

กานดา (2547) นิยาม สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคล  
ที่มีความส าคัญโดยตรงกับงานที่ปฏิบัติเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ โดยคุณลักษณะดังกล่าวนั้น รวมถึง
พฤติกรรม บุคลิกภาพที่มองเห็นได้ และค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อที่ไม่อาจเห็นได้ แต่จ าเป็นต่องานท่ีปฏิบัติ 

บรรจง (2549) ให้ความหมาย สมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ
ที่จ าเป็นในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมและ  
ผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ส่วนหนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล หรือพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่งๆ 

อังศินันท์ และ ทัศนา (2549) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม และคุณลักษณะต่างๆ ที่บุคคลต้องมี เพ่ือจะได้น ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
ตามต าแหน่งงาน และตามความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของงานได้เป็นอย่างด ี

อีกทั้งยังมีนักวิชาการไทยให้ความหมายของสมรรถนะเพ่ิมเติมในเชิงของคุณลักษณะหรือพฤติกรรม 
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ส่งผลให้หน่วยงานสามารถจ าแนกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานออกจากบุคลากรอ่ืนได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้จะสนับสนุน 
ให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

รัชฎา (2550) นิยาม สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกโดยเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ในการท างานให้ประสบความส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน โดยให้มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือโดดเด่นกว่ามาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งช่วยจ าแนกความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงออกจากบุคคลอ่ืนอย่างสมเหตุสมผล 

อานนท์ (2547) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคล อันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ 
และคุณสมบัติอ่ืน เช่น ค่านิยม จริยธรรมบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคล้อง 
กับงานของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยให้หน่วยงานสามารถจ าแนกผู้ที่ประสบความส าเร็จ 
ในการท างานออกจากผู้ไม่ประสบความส าเร็จในการท างานได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเรียกรวมๆ ว่า KSAOs 
(Knowledge Skill Affective Other Characteristics) 

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงความหมายของสมรรถนะซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของบุคคล  และ 
การพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตามที่หน่วยงานต้องการ ทั้งนี้หน่วยงานเองก็ต้องก าหนดรูปแบบสมรรถนะ 
ที่เหมาะสมกับงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน เช่น 
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เดชา (2543) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้ และความสามารถ หรือพฤติกรรม  
ของบุคลากร ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง กล่าวคือ ในการท างานหนึ่งๆ เราต้องรู้อะไร เมื่อมีความรู้
หรือข้อมูลแล้วเราต้องรู้ว่าจะท างานนั้นๆ อย่างไร และเราควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร 
จึงจะท างานได้อย่างประสบความส าเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้หน่วยงานทราบว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดี
ในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน (Superior Performer) นั้นเป็นอย่างไร 

ฎายิน (2550) สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่หน่วยงานต้องการจาก
ข้าราชการ เพราะเชื่อว่าถ้าข้าราชการมีพฤติกรรมการท างานในแบบที่หน่วยงานก าหนดแล้ว จะส่งผลให้
ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้หน่วยงานบรรลุเปูาประสงค์ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น  
การก าหนดสมรรถนะการบริการที่ดีเพราะหน้าที่หลักของข้าราชการ คือ การให้บริการแก่ประชาชน ท าให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ คือ การสร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน 
 จากค านิยามความหมายของสมรรถนะของนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ อาจท าให้สรุป
ความหมายของสมรรถนะ ได้ว่าคือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม รวมถึงคุณลักษณะอ่ืน (ส านักงาน ก.พ., 2543) โดยจะมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละบุคคล และหากสมรรถนะดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน ก็จะส่งผลให้บุคคล
เหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จและโดดเด่นแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเหล่านี้ให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของหน่วยงานได ้โดยที่หน่วยงานเองก็ต้องก าหนดรูปแบบสมรรถนะที่เหมาะสมกับเปูาหมายของหน่วยงานเอง
ไว้ด้วย 

2.1.3 ความส าคัญของสมรรถนะ 
 ปัจจุบันหลายหน่วยงานมุ่งเน้นเสริมสร้างบุคลากรให้มีความสามารถทางด้านเทคนิคและความเฉพาะ
ด้านทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น และยังผลักดันให้มีการท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นบรรลุเปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หลายหน่วยงานในประเทศไทยจึงให้ความส าคัญกับการน าสมรรถนะมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สมรรถนะจึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่ สุรพงษ์ มาลี (2549) 
กล่าวไว้อยู่ 4 ประการ คือ 
 1) ช่วยให้หน่วยงานมุ่งเน้นความสนใจต่อพฤติกรรมและทักษะของบุคลากรซึ่งมีความส าคัญต่อผลของ
การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  สามารถระบุจุดแข็งของบุคลากรที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ระบุจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือประสิทธิภาพของผลการการปฏิบัติงานที่ดียิ่งข้ึน 

2) สร้างความมั่นใจในการพัฒนาบุคลากรว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานอันจะน ามาซึ่งความส าเร็จในภาพรวม 

3) ช่วยให้สามารถน าทรัพยากรต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น 
การพัฒนาทักษะและพฤติกรรมของบุคลากรที่ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณและเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในกระบวนการพัฒนา
ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

4) ช่วยสร้างกรอบการพัฒนาส าหรับผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ท าหน้าที่สอนงาน ผ่านการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานต่อผู้ใต้บังคบับัญชา ซึ่งกรอบสมรรถนะจะช่วยให้ผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันว่า จะใช้หรือพัฒนาสมรรถนะใดที่จะสามารถน าไปสู่การ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ 
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ทั้งนี้ นิศารัตน์ (2549) ยังอธิบายความส าคัญของสมรรถนะในฐานะปัจจัยแห่งการพัฒนาหน่วยงาน 
โดยจ าแนกเป็นความส าคัญส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ความส าคัญต่อผู้บริหาร 
1.1) ท าให้ทราบถึงทักษะ คุณลักษณะ ที่ต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 
1.2) ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณา สรรหา คัดเลือกบุคลากร ให้ตรงกับคุณสมบัติและ

ต าแหน่งงาน 
1.3) ช่วยให้หน่วยงานสามารถประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อนของศักยภาพของทรัพยากรใน

หน่วยงานเพ่ือใช้ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
1.4) ใช้ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์กับรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน 
1.5) สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2) ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงาน 
2.1) ช่วยก าหนดบทบาท หน้าที่การปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง ให้ตรงตามเปูาหมายและ 

ความคาดหวังของหน่วยงาน 
2.2) สร้างมาตรฐานในการวัดทักษะความสามารถของแต่ละต าแหน่งงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2.3) ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ปฏิบัติงานจากผลการประเมิน ซึ่งบุคลากรสามารถ 

ใช้ผลการประเมินดังกล่าวเชื่อมโยงต่อไปยังการวางแผนพัฒนาตนเองได้ 
2.4) ช่วยให้บุคลากรมองเห็นและเข้าใจถึงเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานของตนเอง 
2.5) ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

 ดังนั้นสมรรถนะจึงมีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระดับหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงาน ในฐานะเครื่องมือหนึ่งซึ่งช่วยก าหนดกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม 
ให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการตามเปูาหมายของหน่วยงาน สนับสนุนการสื่อสารที่ ชัดเจนระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างกรอบแนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานเองสามารถใช้ผลการประเมินในการวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนของตนเองเพ่ือวางแนวทางการพัฒนาความสามารถรายบุคคลให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานที่สอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา 

2.1.4 ประโยชน์ของสมรรถนะ 
จากที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะไว้ข้างต้นแล้ว สามารถขยายความเพ่ิมเติมไปถึงประโยชน์

ของสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความส าคัญส าหรับหน่วยงานตามที่ ณรงค์วิทย์ (2547)  ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
1) ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยสมรรถนะหลักจะช่วยสร้าง  

กรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคนในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยสมรรถนะหลักนี้ เปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้  
การด าเนินงานต่างๆ สามารถบรรลุเปูาหมายได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) หากหน่วยงานใดไม่ได้ออกแบบวัฒนธรรม
โดยรวมของหน่วยงานไว้ เมื่อเวลาผ่านไปเป็นระยะพอสมควรผู้ปฏิบัติงานจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาเอง
โดยธรรมชาติซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้  อาจมีบางอย่างที่สนับสนุนหรือเอ้ือต่อ  
การด าเนินงานของหน่วยงาน แต่วัฒนธรรมบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเติบโตของหน่วยงานได้
ในอนาคต ดังนั้น สมรรถนะจึงมีประโยชน์ต่อการก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพราะจะช่วยสร้างกรอบ 
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การแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นการช่วยสนับสนุน  
การด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม และยังช่วยปูองกันไม่ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามธรรมชาติที่หน่วยงานไม่พึงประสงค์ได้ 

3) เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.1) การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) สมรรถนะมีประโยชน์ในการคัดเลือกบุคลากร 

ได้แก่ ช่วยให้การคัดเลือกคนเข้าท างานถูกต้องมากขึ้น เพราะบางคนเก่ง มีความรู้ความสามารถสูง 
ประสบการณ์ดี แต่อาจไม่เหมาะสมกับลักษณะการท างานในบางต าแหน่ง หรืออาจไม่เหมาะสมกับลักษณะ
ของวัฒนธรรมองค์กรเลยก็ได้ โดยสามารถน าไปใช้ในการออกแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ เพ่ื อลด 
การสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน ช่วยลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่มีความสามารถไม่สอดคล้องกับความต้องการของต าแหน่งงาน และยังช่วยปูองกัน
ความผิดพลาดในการคัดเลือก เพราะหลายครั้งที่ผู้ท าหน้าที่คัดเลือกมีประสบการณ์น้อยส าหรับการคัดเลือก
ผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริง 

3.2) การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development) สมรรถนะมีประโยชน์ในการ
พัฒนาและฝึกอบรม เช่น ใช้ในการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรส าหรับการพัฒนาและฝึกอบรม 
(Training Road Map) ช่วยให้ทราบว่าผู้ด ารงต าแหน่งนั้นจะต้องมีความสามารถเรื่องอะไร และช่องว่าง 
(Training Gap) ระหว่างความสามารถที่ต าแหน่งต้องการกับความสามารถที่บุคคลนั้นมีอยู่ห่างกันมากน้อย
เพียงใด เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล ( Individual Development Plan) 
เพ่ือเติมเต็มความสามารถให้เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่งต่อไป หรือการวางแผนการพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่ง
ให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยการน าเอาสมรรถนะของต าแหน่งงานที่สูงขึ้นไปมาพัฒนา
บุคลากรในขณะที่เข้ายังด ารงต าแหน่งที่ต่ ากว่า 

3.3) การเลื่อนระดับและปรับต าแหน่ง (Promotion) กล่าวคือ สามารถใช้สมรรถนะใน 
การพิจารณาความเหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้นไป โดยพิจารณาทั้งเรื่อง  
ของความสามารถในงาน (Technical Competencies) และความสามารถทั่วไป (General Competencies) 
เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ด้านระบบการคิด และยังช่วยปูองกันความผิดพลาด
ในการเลื่อนระดับและปรับต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร ดังค ากล่าวที่ว่า “ได้หัวหน้า
แย่ๆ มาหนึ่งคน และสูญเสียผู้ปฏิบัติงานเก่งๆ ไปอีกหนึ่งคน” ซึ่งหมายถึง การที่หน่วยงานพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งจากคุณสมบัติที่ว่า คนๆ นั้นท างานเก่งในต าแหน่งเดิมอยู่มานาน ผลงานดีตลอด ซื่อสัตย์สุจริตและ
ตอบแทนเขาโดยการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น ทั้งท่ีคนดังกล่าวนั้นไม่มีความสามารถในการบริหารคนเลย 

4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ดังนี้ 
4.1) ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะเรื่องใดที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้สูงกว่า

มาตรฐานทั่วไป 
4.2) ช่วยในการก าหนดแผนพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลเพ่ือสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี

ยิ่งขึ้น 
5) การบริหารผลตอบแทน (Compensation) ดังนี้ 

5.1) ช่วยในการก าหนดอัตราว่าจ้างพนักงานใหม่ว่าควรจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถไม่ใช่เพียงแค่ก าหนดอัตราจ้างเริ่มต้นด้วยวุฒิการศึกษา 

5.2) ช่วยในการจ่ายผลตอบแทนตามระดับความสามารถที่เพ่ิมขึ้น ไม่ใช่จ่ายผลตอบแทน  
ตามอายุงาน หรือจ านวนปีที่เพ่ิมข้ึน ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
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กับความต้องการของหน่วยงาน ส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนมีความรู้ความสามารถในแบบที่องค์กรต้องการ  
ซึ่งช่วยให้การบริหารงานบุคคลสอดคล้องต่อเปูาประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย การคัดเลือกคน  
ให้ตรงกับภารกิจ การประเมินผล ความก้าวหน้าในอาชีพ และการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาบุคคล 

ทั้งนี้ การน าระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานย่อมเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากร ผู้บริหารระดับหน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูง และฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1) บุคลากร 
1.1) ช่วยให้บุคลากรทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ)  

ว่าอยู่ในระดับใด มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง และจะต้องพัฒนาสมรรถนะเรื่องใด 
1.2) ช่วยให้บุคลากรทราบกรอบพฤติกรรมมาตรฐาน หรือพฤติกรรมที่หน่วยงานคาดหวัง  

ให้ตนแสดงพฤติกรรมในต าแหน่งนั้นอย่างไรบ้าง และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน 

1.3 )  ช่ วย ให้บุ คลากรทราบถึ ง เส้นทางความเจริญ เติบ โตในสายอาชีพ (Career 
Development) ของตนเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างชัดเจน 

2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
2.1) ช่วยให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานทราบถึงสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ)  

ที่บุคลากรในหน่วยงานของตนเองจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งประสบความส าเร็จและบรรลุ
เปูาหมาย 

2.2) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
2.3) ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานให้ตรงกับ

คุณสมบัติของต าแหน่งงาน 
3) ผู้บริหารระดับสูง 

3.1) สามารถเชื่อมโยงหรือแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน 

3.2) ใช้สมรรถนะเป็นตัวผลักดัน (Driver) ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรหรือยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานบรรลุเปูาหมายในการด าเนินงาน 

3.3) ช่วยให้หน่วยงานสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในศักยภาพของบุคลากร และ
สามารถน าไปใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3.4) สามารถน าไปใช้วัดผลการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
4) ฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.1) เห็นภาพรวมของสมรรถนะหน่วยงาน สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามกลุ่มงาน/ 
สายวิชาชีพ ของบุคลากรทุกต าแหน่งงาน 

4.2) สามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานได้ตรง
ตามความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน 

4.3) น าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน เช่น การสรรหาและ
คัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลรักษาบุคลากร และการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. (2553) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะต่อหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) หน่วยงาน 

1.1) สร้างกรอบแนวคิดท่ีมีคุณภาพต่อการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2) สร้างความเหมาะสมระหว่างงานและผู้ด ารงต าแหน่ง ท าให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นและอาจ

ส่งผลให้อัตราการลาออกลดลง 
2) ผู้บังคับบัญชา 

2.1) มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการสรรหาบุคลากรเข้าสู่หน่วยงาน 
2.2) มีมาตรฐานในการประเมินผลงาน และสามารถเข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละบุคคล

ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน 
2.3) ช่วยผู้บังคับบัญชาในการประเมินและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

3) ผู้ปฏิบัติงาน 
3.1) สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่หน่วยงานคาดหวังและแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิด

ความส าเร็จ 
3.2) ช่วยสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการหาความเหมาะสมระหว่างสมรรถนะส่วนบุคคล

กับต าแหน่งงาน 
3.3) ช่วยให้แต่ละบุคคลเข้าใจความแตกต่างของแต่ละงาน และเร่งพัฒนาตนเองเพ่ือโยกย้าย

สู่ต าแหน่งงานใหม ่
 อาจกล่าวได้ว่าการใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลย่อมเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในหลากหลายด้าน เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม  
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนระดับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบั ติงาน การพัฒนาและ
ฝึกอบรม การบริหารผลตอบแทน ตลอดจนการวางแผนความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ซึ่งสนับสนุน  
ขีดความสามารถของหน่วยงานได้ท้ังระบบตั้งแต่ผู้ปฏิบัติไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง  

2.1.5 ประเภทของสมรรถนะ 
จิรประภา (2549) ได้กล่าวถึงประเภทของสมรรถนะว่า ประกอบด้วย 
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในหน่วยงานต้องมี เพ่ือแสดงถึง

วัฒนธรรมและหลักนิยมของหน่วยงาน 
2) สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) คือ คุณสมบัติความสามารถด้านการบริหาร 

ที่บุคลากรในหน่วยงานทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างาน เพ่ือให้งานส าเร็จ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

3) สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพที่จ าเป็นในการน าไป
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน โดยสามารถจ าแนกได้ 2 ส่วนย่อย ได้แก่ 
สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core Technical Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific 
Technical Competency)  

ณรงค์วิทย์ (2547) กล่าวว่าหากพิจารณาสมรรถนะตามแหล่งที่มา สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ บุคลิกลักษณะของคนที่อาจสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ 

ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของคนในหน่วยงานโดยรวม ที่จะช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 
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2) สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Job Competency) คือ บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัย ที่จะช่วยส่งเสริมให้คนนั้นมีความสามารถในการท า สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ได้โดดเด่นกว่าคนอื่นท่ัวไป 

3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) คือ บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยที่ท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดดเด่น
กว่าคนอ่ืนทั่วไป 

สุกัญญา (2549) จ าแนก สมรรถนะ ออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละบุคคลมีซึ่งเป็น

ความสามารถเฉพาะบุคคลที่บุคคลอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ซึ่งยากที่จะเลียนแบบหรืออาจต้องใช้  
ความพยายามสูงมากในการเลียนแบบได้ เช่น ความสามารถด้านการแสดงของดารา ความสามารถของ  
นักดนตรี นักกายกรรมและนักกีฬา เป็นต้น 

2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการท างาน 
ในต าแหน่ง หรือบทบาทหน้าที่เฉพาะ เช่น อาชีพนักสถิติต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิด
ค านวณ และการท าบัญชี 

3) สมรรถนะองค์การ (Organisational Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะ
หน่วยงานเท่านั้น เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟูา การผลิตรถยนต์ การผลิตน้ ามัน เป็นต้น 

4) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคลต้องมีหรือต้องท า
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ของหน่วยงานได้ เช่น การมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีในหน่วยงานประเภทโรงแรม 
การท างานเป็นทีมในหน่วยงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายบุคคลในการท างานชิ้นใดชิ้นหนึ่งร่วมกัน 
เป็นต้น 

5) สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ต าแหน่งอาจเหมือนกันแต่ความสามารถต่างกันก็ได้ 
 ตามการจ าแนกประเภทสมรรถนะของนักวิชาการหลายท่าน จึงอาจสรุปการจ าแนกสมรรถนะ 
อย่างกว้างไดด้ังนี้ 

1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ พฤติกรรมหรือความสามารถที่คนในหน่วยงานต้องมี 
อันเป็นคุณลักษณะร่วมกันของทุกคนในหน่วยงานซึ่งจะสอดคล้องกับวัฒนธรรม เปูาหมาย และวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน 

2) สมรรถนะเฉพาะส าหรับการปฏิบัติงาน (Functional Competency) คือ ความสามารถเฉพาะ
ของบุคลากรที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนให้ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบเหล่านั้น 

2.1.6 การก าหนดสมรรถนะ 
 อานนท์ (2547) ได้แนะแนวทางการก าหนดสมรรถนะ โดยเริ่มจากการน าวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ 
(mission) ค่านิยม (values) ของหน่วยงานมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดสมรรถนะ ซึ่งต้องด าเนินการ 
ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางที่ต่อเนื่องกัน และน าไปสู่เปูาหมายของหน่วยงานมาก าหนดเป็นกลยุทธ์ จากนั้น
จึงน ามาใช้พิจารณาถึงสมรรถนะหลักที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายของหน่วยงานว่ามีอะไรบ้าง ต้องใช้ความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันให้ประสบความส าเร็จ และน าสมรรถนะหลักที่ได้ไปใช้พิจารณาต่อถึง
สมรรถนะของหน้าที่ของบุคลากรและสมรรถนะส่วนบุคคลในต าแหน่งต่างๆ ซึ่งต้องสอดคล้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องเป็นไปตามเปูาหมายของหน่วยงาน 
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อเนก (2552) ได้สรุปผลการวิจัยถึงแนวทางในการก าหนดระดับของสมรรถนะหรือ Proficiency 
Scales และ Behavioral Indicators ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพส าหรับประเทศ
ไทยว่ามีด้วยกันหลายวิธี แต่แนวทางในการก าหนดระดับสมรรถนะ (Competency) ที่นิยมใช้กันอยู่มี 3 วิธี 
โดยทั่วไปมักน าหลักการแบ่งสเกลออกเป็น 5 ระดับ มาเป็นแนวทางในการก าหนดระดับสมรรถนะแต่ละแบบ 
ได้แก่ 

1) ก าหนดตามบทบาทสายบังคับบัญชา ได้แก่  
1.1) ระดับพนักงาน (Support Staff) เป็นระดับที่หน่วยงานคาดหวังให้พนักงานกลุ่มนี้เกิดทักษะ

และความช านาญในงานที่รับผิดชอบ 
1.2) ระดับหัวหน้างาน (Supervisor) เป็นระดับที่หน่วยงานคาดหวังให้พนักงานในระดับนี้ 

สามารถสอนงานได้ เป็นระดับที่มีความรู้ ทักษะและความช านาญในงานเป็นอย่างดี จนสามารถสอนงาน
พนักงานอ่ืน (โดยเฉพาะพนักงานระดับสนับสนุน) ได้ 

1.3) ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Professional) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ในงานดีเลิศ แต่อาจจะขาดทักษะในด้านการบริหาร ดังนั้น สมรรถนะของพนักงานในกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นที่
ความสามารถในการน าความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของตนมาสร้าง หรือปรับปรุงวิธีการท างาน 

1.4) ระดับผู้บริหาร (Manager) เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่หน่วยงานคาดหวังให้มีความสามารถ
ในการวางแผนและจัดระบบงาน 

1.5) ระดับผู้บริหารสูงสุด (Top Executive) เป็นกลุ่มผู้บริหารสูงสุดที่ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

2) ก าหนดตามความเชี่ยวชาญ (Expert Model) ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดระดับ
พฤติกรรม โดยทั่วไปมักมี 5 ระดับ จากระดับต่ าสุดถึงระดับสูง ซึ่งบางต าราอาจแบ่งถึง 6 ระดับ โดยระดับ
สูงสุด คือ ปรมาจารย์ผู้รู้จริง ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าขั้นเชี่ยวชาญ 

3) ก าหนดตามเกณฑ์คุณภาพ/มาตรฐานคุณภาพสากล (Global Scale) โดยการแบ่งระดับสมรรถนะ
จะคล้ายๆ กับก าหนดความเชี่ยวชาญข้างต้น โดยเริ่มต้นจากระดับต่ าสุดไปถึงสูงสุด ดังนี้ คือ 

3.1) ยังท าไม่ได้ตามมาตรฐาน (Not Meet Standard) 
3.2) ท าได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดบางส่วน (Partially Meet Standard) 
3.3) ท าได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด (Meet Standard) 
3.4) ท าได้สูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนด (Exceeds Standard) 
3.5) ท าได้สูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนดมาก (Substantially Exceeds Standard) 

การก าหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะจึงมีหลากหลายวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม  
การก าหนดสมรรถนะจ าเป็นต้องสอดคล้องกับเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือเป็น  
การก าหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนการก าหนดระดับสมรรถนะอาจแบ่งได้เป็น  
5 ระดับ โดยส่วนใหญ่จะเป็นตามระดับความสามารถเทียบกับมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดไว้ ซึ่งจะสอดคล้อง
กับการก าหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะของส านักงาน ก.พ. (2553) ที่แบ่งระดับสมรรถนะเป็น 5 ระดับ 
ตามระดับความความสามารถและความเชี่ยวชาญของสมรรถนะนั้น 
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2.1.7 การประเมินผลระดับสมรรถนะ 
 ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการประเมินระดับสมรรถนะ โดยกล่าวถึงวิธีการประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากรมี 3 วิธี ดังนี้ 

1) วิธีผู้ประเมินคนเดียว เช่น ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา  
2) วิธีให้ผู้รับการประเมินท าการประเมินตนเองก่อน และสรุปผลการประเมินร่วมกับ ผู้ประเมิน  
3) วิธีผู้ประเมินหลายคน เช่น 360 องศา  

อีกท้ังยังกล่าวถึงมาตรวัดระดับสมรรถนะซ่ึงแบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่ 
1) มาตรวัดแบบ BAR Scale คือ การพิจารณาสมรรถนะของผู้ถูกประเมินว่าท าได้ตามที่ระบุในนิยาม

สมรรถนะอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และ สม่ าเสมอ สูงสุด ณ ระดับใด และน าสมรรถนะที่ประเมินผลได้ดังกล่าว
ไปเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวังว่า สูงกว่า เท่ากับ หรือ ต่ ากว่า เพียงใดและให้คะแนน 

2) มาตรวัดแบบ Rating Scale คือ การพิจารณาสัดส่วนของพฤติกรรมที่แสดงออกเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมที่คาดหวังเป็นฐานอ้างอิง และประเมินว่าการแสดงออกของพฤติกรรมดังกล่าวมีมากหรือน้อยอยู่ใน
ระดับใด  

3) มาตรวัดแบบ Hybrid Scale คือ การผสมผสานการใช้พฤติกรรมสมรรถนะเป็นมาตรวัดเบื้องต้น 
เมื่อประเมินได้ระดับสมรรถนะแล้วจึงใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale กล่าวคือพิจารณาสมรรถนะของผู้ถูก
ประเมินว่าท าได้ตามที่ระบุในนิยามสมรรถนะ ณ ระดับใด และพิจารณาต่อไปถึงความถี่ของการปรากฏ
สมรรถนะที่ประเมินได้ดังกล่าวว่าเกิดข้ึนสม่ าเสมอเพียงใด แล้วน าไปเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

ทั้งนี้ วลัยลักษณ์ (2559) ได้เสนอแนะหลักการประเมินสมรรถนะโดยให้ผู้ประเมินใช้การสังเกต
พฤติกรรมหรือวิธีการท างานของผู้ถูกประเมินเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่อธิบายรายละเอียดพฤติกรรมในแต่ละ
สมรรถนะและแต่ละระดับเพ่ือใช้ในการประเมินผล อีกทั้งยังได้กล่าวถึงลักษณะของเครื่องมือประเมินที่ดีต้อง
ประกอบไปด้วย 

1) มีความตรงสามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้ (Validity) 
2) มีความเท่ียงได้ผลใกล้เคียงกันเมื่อมีการวัดซ้ า (Reliability) 
3) ความเป็นปรนัยใช้เกณฑ์เดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ (Objective) 
4) มีอ านาจจ าแนกแยกความแตกต่างได้ (Discrimination) 
5) มีความสะดวกแก่การน าไปใช้ได้จริง ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป (Practical) 

 ส าหรับกรมปศุสัตว์ได้ใช้ระบบ Rating Scale ในการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร โดยพิจารณา
พฤติกรรมที่แสดงออกเปรียบเทียบสัดส่วนกับพฤติกรรมตามระดับสมรรถนะที่คาดหวัง และประเมินระดับ
คะแนนว่ามีการแสดงออกตามพฤติกรรมตามท่ีก าหนดมากน้อยเพียงใด 

2.1.8 การประยุกต์ใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลในประเทศไทย 
เมื่อมีการค้นพบว่าสมรรถนะอาจส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของบุคคลซึ่งในบางครั้ง 

อาจไม่สัมพันธ์กับความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ส่งผลให้หน่วยงานเอกชนหลายแห่งในประเทศไทยได้ตื่นตัว
และน าระบบสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทเอไอเอส จ ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (เลิศชัย, 2550) โดยการประยุกต์ใช้ 
ทัง้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ภาคราชการของไทยเองก็เห็นความส าคัญและให้ความสนใจในการน าระบบสมรรถนะมาใช้  
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้จ้างบริษัท  
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Hay Group มาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น โดยจัดต าแหน่งต่างๆ ใน
ภาคราชการเป็น 18 กลุ่มงาน (Job Family) และก าหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องมีสมรรถนะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือนเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน  
ซึ่งมีหลักการในการสร้างต้นแบบสมรรถนะ  (Competency Model) ของส านักงาน ก.พ. มีดังนี้ 

1) การก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องไม่ซ้ ากับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทางการบริหาร 

2) จ านวนตัวความรู้ ทักษะและสมรรถนะจะต้องมีจ านวนไม่มากจนท าให้จ าไม่ได้ ต้องมีจ านวน  
ที่เหมาะสมกับความสามารถในการจดจ าของบุคคลเพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้หรือปฏิบัติงานได้จริง  
ในงานประจ าวัน 

3) ระดับสมรรถนะที่ก าหนดต้องไม่ต่ ากว่าระดับสมรรถนะขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 และตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2553 เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการด าเนินงาน จะต้องมีการก าหนดระดับความซับซ้อนของแต่ละ
รายการของความรู้ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรม หรือสมรรถนะที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
ทุกส่วนราชการมีมาตรฐานที่เท่าเทียมในการก าหนดระดับความซับซ้อนของงานในแต่ละประเภทต าแหน่งใน
แต่ละระดับชั้นงาน 

โดยข้าราชการในแต่ละประเภทต าแหน่งและระดับชั้นงานจะต้องมีการก าหนด  (Mapping) ระดับ
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ต้องการขั้นต่ า โดยจะต้องก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งขั้นต่ าที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการก าหนดรายละเอียด และระดับสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย 3 สมรรถนะให้เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง โดยส่วนราชการสามารถเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในค าอธิบาย
รายละเอียด ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะส าหรับต าแหน่งในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 หรือเสนอให้ อ.ก.พ. กรม พิจารณาก าหนดสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของส่วนราชการก็ได้ ส่วนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนดหรืออาจปรับแต่งเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

โดยผลของการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งจะสัมพันธ์
กับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) การสรรหา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตร 42 เรื่องการรับ
บุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล  
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติด้วย 

2) การบริหารผลงานและการให้ผลตอบแทน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 
3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นรายบุคคล โดยใช้สมรรถนะ
ประกอบการประเมิน ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนั้ น ต้นแบบ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นจะมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของข้าราชการแต่ละราย รวมถึงหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 28 ลงวันที่  
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22 ตุลาคม 2552 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ซึ่งก าหนดให้น าผลของการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใช้ประกอบการคิดร้อยละของการขึ้นเงินเดือนจาก
ฐานในการค านวณในแต่ละระดับชั้นงาน ดังนั้น สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ส่วนราชการ
ก าหนดขึ้นจะมีผลต่อการข้ึนเงินเดือนด้วย 

3) การฝึกฝนและการพัฒนา ตามหลักการพัฒนาข้าราชการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ยึดหลักส าคัญประการหนึ่งคือ หลักสมรรถนะ กล่าวคือ  
การพัฒนาข้าราชการทุกประเภทต าแหน่ง ทุกระดับ จะต้องเน้นการพัฒนาที่จะเสริมสร้างสมรรถนะหลัก  
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้น สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นจะมีผลต่อการก าหนดหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาของ
ข้าราชการในส่วนราชการ 

4) การคัดสรร ในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญได้ก าหนดให้ใช้
กระบวนการประเมินสมรรถนะประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับต าแหน่งในแต่ละระดับชั้นงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัจจุบันได้น าระบบสมรรถนะมาใช้ในการประเมินเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหาร ซึ่งจะมีผลต่อ  
การเลื่อนระดับและการคัดสรรข้าราชการเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ 

5) การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ จากหลักการในการคัดสรรและการพัฒนาซึ่งก าหนดให้
สมรรถนะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณานั้น จึงมีผลให้ระบบการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ข้าราชการทุกรายต้องค านึงถึงสมรรถนะส่วนบุคคลด้วย 
 ดังนั้น การก าหนดต้นแบบสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต่างๆในส่วนราชการจะมีผลต่อ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดต้นแบบสมรรถนะที่มีความชัดเจนเพ่ือสนับสนุนระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

2.1.9 การใช้ระบบสมรรถนะในหน่วยงานราชการไทย 
จากการที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการก าหนดรายละเอียด และระดับสมรรถนะ

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย 3 รายการให้เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ส่งผลมีหลายหน่วยงานได้ด าเนินการพัฒนาระบบสมรรถนะซึ่งสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น 

1) กรมชลประทาน ได้ประยุกต์สมรรถนะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินระดับความสามารถของ
บุคคลที่สนับสนุนผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น โดยการน า
ระบบสมรรถนะเข้าไปใช้ในระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ผ่านการพัฒนาระบบ EPP+ (Employee 
Performance Portfolio) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการทั้งหมด เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผน การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ การติดตามผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนารายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด และการน าผลการประเมินไปใช้เลื่อนเงินเดือน นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากร(Training Need Analysis) เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทั้งใน
ระยะยาวและประจ าปี ซึ่งมีท้ังแนวทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2) กรมราชทัณฑ์ ในการวางแนวทางกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ “การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลบนรายการสมรรถนะ” ซ่ึงมีการเชื่อมโยงการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรเข้ากับเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และใช้ระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับขีดความสามารถของ
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บุคลากรให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยน าผลการประเมินพฤติกรรมชี้วัดของข้าราชการ
มาจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคล (Individual Performance Improvement Plan: IPIP) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ อีกทั้งสามารถสร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
หน่วยงานได้จากการด าเนินการประยุกต์ใช้ระบบสมรรถนะในการประเมินพฤติกรรมของข้าราชการในครั้งนี้  
อีกด้วย 

3) กรมการแพทย์ เริ่มจากการจัดท าสมรรถนะโดยใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจภายในหน่วยงาน การวางรูปแบบการน าระบบสมรรถนะไปปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญให้ได้มากที่สุดส าหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดท าระบบการประเมินสมรรถนะผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ (Competency Assessment On-line) เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินไปใช้ต่อยอดในการออกแบบ
หรือก าหนดรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเห็นภาพสมรรถนะที่สนับสนุนกับ
ความส าเร็จของงานตนเองได้อย่างชัดเจน น าไปสู่ความสามารถในการก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะที่ตรงกับงานในปัจจุบันได้มากท่ีสุด 

2.2 ประเภทและต าแหน่งของข้าราชการกรมปศุสัตว์  
 กรมปศุสัตว์มีข้าราชการตามประเภทและต าแหน่ง (ข้อมูล กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ เดือนมกราคม 2563) ดังนี้ 

2.2.1 ประเภททั่วไป 13 ต าแหน่ง ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการ  
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นายช่างเครื่องกล นายช่างเทคนิค นายช่างภาพ นายช่างโยธา นายช่างศิลป์ และ
สัตวแพทย ์

2.2.2 ประเภทวิชาการ 18 ต าแหน่ง ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการ
เผยแพร่ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
นักวิเทศสัมพันธ์ นายสัตวแพทย์ นิติกร บรรณารักษ ์เภสัชกร และเศรษฐกร 
 2.2.3 ประเภทอ านวยการ จ าแนกเป็นอ านวยการ และอ านวยการเฉพาะด้าน จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 
นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงานสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานสัตวบาล นิติการ และวิชาการเงินและ
บัญชี 
 ส าหรับต าแหน่งที่มีชื่อต าแหน่งทางการบริหารเป็นปศุสัตว์อ าเภอจะมีชื่อต าแหน่งในสายงาน
ครอบคลุมทั้งประเภททั่วไปและวิชาการ ซึ่งมีจ านวน 4 สายงาน คือ สัตวแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
นักวิชาการสัตวบาล และนายสัตวแพทย์ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานในแต่ละพ้ืนที่อ าเภอ 

 

 

 

 

 



20 
 

บทที่ 3  

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 ในการจัดท าสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ได้น าเสนอขั้นตอน 
การด าเนินการแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ การศึกษาข้อมูลเพ่ือประกอบการด าเนินการ การก าหนดรูปแบบ 
การด าเนินการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินการ ตลอดจนการเสนอ อ.ก.พ.  
กรมปศุสัตว์พิจารณา เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในการด าเนินการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 การศึกษาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการด าเนินการ 

3.2 การก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินการ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 3.5 ผลการด าเนินการ 3.6 การเสนอ อ.ก.พ.  
กรมปศุสัตว์พิจารณา 

3.1.1 ศึกษาข้อมูลแนวทางการ
ก าหนดสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ส านักงาน ก.พ.  

3.1.2 ศึกษาข้อมูลแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practices) ของส่วน
ราชการอ่ืน ประกอบด้วย กรม
ชลประทาน กรมราชทัณฑ์ และ
กรมการแพทย์ 

การก าหนดรูปแบบการด าเนินการ
ก าหนดสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์และวิธีการจากแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึง
ประชากรที่เข้าร่วมด าเนินการ คือ 
ข้าราชการทั้งหมดในกรมปศุสัตว์  
ณ ช่วงเวลาด าเนินการ ตลอดจน
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล 
 

ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามและข้อมูลเอกสาร
จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ  เ พ่ื อ
พิ จ า ร ณ า ว า ง แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินการที่ เหมาะสมส าหรับ 
กรมปศุสัตว์ 
 

การน าข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมมาวิเคราะห์และ
จัดระบบและทบทวนผลการ
วิเคราะห์เพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน
การสรุปผลการด าเนินการได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 

ผลการพิจารณาเลือกสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ข้าราชการจ าแนกตามต าแหน่งและ
ประเภทต าแหน่ง 
 

การจัดท ารายละเอียดสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณา 
และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
ก่อน อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์มีมติ
เห็นชอบให้ประกาศเป็นการ
ก าหนดสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการ
กรมปศุสัตว์ จ าแนกตามประเภท
ต าแหน่ง 
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3.1 การศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการด าเนินการ 

3.1.1 การศึกษาข้อมูลแนวทางการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ส านักงาน ก.พ. 

จากหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ได้ก าหนดมาตรฐานและ
แนวทางการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการ
ของส่วนราชการ ดังนี้ 
  1) สมรรถนะหลัก 
  2) สมรรถนะทางการบริหาร 
  3) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการด าเนินการก าหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ดังนี้ 
 1) สมรรถนะหลัก มี 5 รายการ ได้แก่  

1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
1.2) บริการที่ดี (Service Mind) 
1.3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
1.4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
1.5) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

ซึ่งต้องมีระดับสมรรถนะหลักตามประเภทและระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทสายงาน ระดับต าแหน่ง ระดับสมรรถนะหลักท่ีก าหนด 
บริหาร สูง ระดับ 5 

ต้น ระดับ 5 
อ านวยการ สูง ระดับ 4 

ต้น ระดับ 3 
วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ระดับ 5 

เชี่ยวชาญ ระดับ 4 
ช านาญการพิเศษ ระดับ 3 

ช านาญการ ระดับ 2 
ปฏิบัติการ ระดับ 1 

ทั่วไป อาวุโส ระดับ 2 
ช านาญงาน ระดับ 1 
ปฏิบัติงาน ระดับ 1 
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2) สมรรถนะบริหาร มี 6 รายการ ส าหรับประเภทบริหารและอ านวยการ ได้แก่  
2.1) สภาวะผู้น า (Leadership)  
2.2) วิสัยทัศน์ (Visioning) 
2.3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)  
2.4) ศักยภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 
2.5) การควบคุมตนเอง (Self-Control) 
2.6) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)  
ส าหรับประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิก าหนดให้มีสมรรถนะทางการบริหาร 3 รายการ 

ได้แก่ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ และศักยภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยน 

ซึ่งต้องมีระดับสมรรถนะทางการบริหารตามประเภทและระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

ประเภทสายงาน ระดับต าแหน่ง ระดับสมรรถนะหลักท่ีก าหนด 
บริหาร สูง ระดับ 4 

ต้น ระดับ 3 
อ านวยการ สูง ระดับ 2 

ต้น ระดับ 1 
วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ระดับ 3 

 3) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ให้ส่วนราชการก าหนดอย่างน้อย 3 รายการ  
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอ านวยการ โดยสามารถเสนอ
ให้ อ.ก.พ. กรมพิจารณาก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของส่วนราชการเอง หรือส่วนราชการ
จะเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดก็ได้ ซึ่งก าหนดไว้ 16 รายการ ดังนี้ 
  3.1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
  3.2) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 
  3.3) การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring Others) 
  3.4) การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) 
  3.5) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) 
  3.6) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 
  3.7) ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding) 
  3.8) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organisational Awareness) 
  3.9) การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
  3.10) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
  3.11) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 
  3.12) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 
  3.13) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 
  3.14) สุนทรียะภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 
  3.15) ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ (Organisational Commitment) 
  3.16) การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) 
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ซึ่งต้องมีระดับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามประเภทและระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
ประเภทสายงาน ระดับต าแหน่ง ระดับสมรรถนะหลักท่ีก าหนด 
อ านวยการ สูง ระดับ 4 
 ต้น ระดับ 3 
วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ระดับ 5 
 เชี่ยวชาญ ระดับ 4 
 ช านาญการพิเศษ ระดับ 3 
 ช านาญการ ระดับ 2 
 ปฏิบัติการ ระดับ 1 
ทั่วไป อาวุโส ระดับ 2 
 ช านาญงาน ระดับ 1 
 ปฏิบัติงาน ระดับ 1 

 โดยการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของส่วนราชการนั้น จะต้องด าเนินการเสนอ 
อ.ก.พ. กรมพิจารณาเห็นชอบ และรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวง และส านักงาน ก.พ. ทราบด้วย 

ในการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ครั้งแรก ตามความ
เห็นชอบของ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 เป็นการ
ด าเนินการจัดท าทั้งความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ตลอดจนก าหนดสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติของส่วนราชการเอง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ร่วมพิจารณามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
และไม่สามารถแบ่งแยกความรู้ความสามารถและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
ส่งผลให้เกิดการก าหนดความรู้ความสามารถเป็นสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในหลายต าแหน่ง
งานของกรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจไม่ตรงตามที่ส านักงาน ก.พ. (2553) วางรูปแบบไว้ กล่าวคือ สมรรถนะควรเป็น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ เกิดจากการแสดงออกของบุคลากรอันมีที่มาจากความรู้  ความสามารถ  
และคุณลักษณะอ่ืนในตัวของบุคคลเหล่านั้น อีกทั้งยังต้องมีระดับพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งสามารถสังเกตเห็น
และประเมินแยกเป็นระดับได้อย่างชัดเจน ดังที่ได้ขยายความไว้ในบทก่อน ส่งผลให้ในการจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงานให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในตลอดจนวิสัยทัศน์และเปูาหมายของ
กรมปศุสัตว์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 จึงต้องมี 
การปรับปรุงการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ
งานของต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

ส าหรับการปรับปรุงการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้
ด าเนินการให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดไว้เป็นต้นแบบส าหรับส่วนราชการ จ านวน 16 รายการ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาระบบ
สมรรถนะจากส านักงาน ก.พ. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา Hay Group ดังนี้ 

1) การวางแผน จัดตั้งคณะท างานและมีหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาตลอดจนร่วมด าเนินการ
ศึกษาและวิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ Top-down โดยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร การรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ การรวบรวมข้อมูลจากแผนงาน/ยุทธศาสตร์ 
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การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างส่วนราชการเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่าง และแบบ 
Bottom-up จากการใช้แบบสอบถาม และข้อมูลเรื่องเล่าจากประสบการณ์ท างานจริงของข้าราชการ 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดรูปแบบตารางบันทึกข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมอย่างเป็น
ระบบ สามารถจ าแนกและจัดกลุ่มสมรรถนะเฉพาะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่มีภารกิจ
งานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป 

4) การจัดท าต้นแบบสมรรถนะเฉพาะ การสังเคราะห์ชุดข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็น
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งต้องเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่สามารถเกิดขึ้น 
ได้จริงในการปฏิบัติงานและสามารถสนับสนุนให้ภารกิจงานบรรลุเปูาหมาย 

5) การจัดท ารายละเอียดและระดับประกอบสมรรถนะเฉพาะ การก าหนดระดับมาตรฐานและตัวบ่งชี้
พฤติกรรมของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติแต่ละรายการ พร้อมด าเนินการจัดสัมมนาเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมด าเนินการได้อภิปรายร่วมกัน เพ่ือตรวจสอบระดับและตัวบ่งชี้พฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม 

ดังนั้น ต้นแบบสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ านวน 16 รายการ ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
จึงผ่านการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก
ส่วนราชการเพ่ือก าหนดเป็นสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลาง สามารถใช้เป็น
ตัวเลือกพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับทุกส่วนราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้มีการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจากสมรรถนะเฉพาะ 16 รายการดังกล่าว โดยเฉพาะ
กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน ก.พ. ให้เป็นหน่วยงานที่โดดเด่นในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและมีการน าสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ ในการสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 3.1.2 การศึกษาข้อมูล
แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของส่วนราชการต่างๆ 

3.1.2 การศึกษาข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของส่วนราชการต่างๆ 
 การด าเนินการครั้งนี้ยังได้ศึกษารวบรวมข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จากหน่วยงาน
ต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลจากส านักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก 
เพ่ือให้การประยุกต์ใช้ระบบสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอ่ืนในระบบราชการ ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

1) ก าหนดหน่วยงานเปูาหมายของแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จากการศึกษาการประยุกต์ใช้
สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล และด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน
ของหน่วยงาน แนวทางการก าหนดสมรรถนะในแต่ละหน่วยงาน วิธีการและผลการด าเนินการจัดท าและ
ประยุกต์ใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

3) ด าเนินการจ าแนกและจัดเรียงข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบตามหน่วยงาน เพ่ือน าไปใช้ ใน
การวิเคราะห์และพิจารณาหาความเหมาะสมส าหรับการวางแนวทางการด าเนินการที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่าง
แท้จริงในกรมปศุสัตว์  

4) ด าเนินการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาจัดกลุ่ม
ประเภทแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้พิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินการของ 
กรมปศุสัตว์ให้บรรลุเปูาหมายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับ  
การปฏิบัติงานของข้าราชการในกรมปศุสัตว์ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยงานในภาพรวมเป็นส าคัญ 
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ซึ่งพบข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละส่วนราชการและข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท าตลอดจน
ประยุกต์ใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่นจาก 3 หน่วยงานในภาครัฐ คือ กรมชลประทาน 
กรมราชทัณฑ์ และกรมการแพทย์ ดังนี้ 

1) ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละส่วนราชการ 
 จากการศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ส าหรับการใช้ระบบสมรรถนะ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และพิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานต่างๆ เปรียบเทียบกับกรมปศุสัตว์ 
พบว่า กรมชลประทานอยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดียวกันกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจ มี 
การด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้แนวทาง 
การบริหารทรัพยากรบุคคลอาจเป็นไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งเมื่อพิจารณาตามขนาดของหน่วยงาน
จากจ านวนข้าราชการทั้งหมด พบว่ามีความใกล้เคียงกับกรมปศุสัตว์มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน 
ส่งผลให้กรมปศุสัตว์อาจสามารถใช้แนวทางการใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลจากกรมชลประทาน
ได้เป็นอย่างดี  

อย่างไรกต็ามกรมราชทัณฑ์มีโครงสร้างการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกันกับกรมปศุสัตว์ 
แต่ด้วยอ านาจหน้าที่ที่มีความเฉพาะด้านหรือเฉพาะกลุ่มอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการบริการประชาชนอย่างใกล้ชิดมากเท่ากับกรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจส่งผลให้ทิศทาง  
การปฏิบัติงานของบุคลากรและแนวทางการประยุกต์ใช้คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่สนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จมีความแตกต่างกัน 

ส าหรับกรมการแพทย์เมื่อเปรียบเทียบจากจ านวนข้าราชการมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง แต่มีจ านวน
ข้าราชการในหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลน้อยที่สุด ในทางกลับกันกรมการแพทย์มีการแบ่งกลุ่ม
งานภายในหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่าหน่วยงานอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจมีขอบเขตและเปูาหมายที่ชัดเจน ทั้งนี้  ลักษณะงานบางส่วนของกรมการแพทย์ในด้านการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย และมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสุขภาพค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับกรมปศุสัตว์
ซึ่งมุ่งเน้นการการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์และสุขภาพสัตว์ ซึ่งอาจส่งผล
ให้แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรบางส่วนมีความคล้ายคลึงกัน และกรมปศุสัตว์สามารถน าแนวทาง  
บางประการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมต่อไปได้ 
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ทั้งนี้ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ ได้แสดงไว้ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนราชการต่างๆ ที่แนวทางปฏิบัติที่ดีจากการใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงาน สังกัด โครงสร้าง
การบริหาร 

จ านวน
ข้าราชการ 

อ านาจหน้าท่ี หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. กรม 
ปศุสัตว ์

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์

-ส่วนกลาง 
-ส่วนกลาง
ในภูมิภาค 
-ส่วน
ภูมิภาค 

4,687 ภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก ากับ การส่งเสริม การวิจัย การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมี
มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
- ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
- ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และ 
ชีววัตถุส าหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ 
และกระบวนการอื่นท่ีเกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
- ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้ าเช้ือ เช้ือพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ เพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 
และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุส าหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 
-  ควบคุม ปูองกัน ก าจัด บ าบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ก ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และ
พัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 
-  ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสานความ
ร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
-  ด าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และปูองกั น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการปศุสัตว์ 
-  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ 2557) 

กองการเจ้าหน้าที่ (54) 
- ฝุายบริหารทั่วไป 
- กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง 
- กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จ
ความชอบ 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
- กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม 
- กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ 
(จากเว็บไซต์  กองการเจ้ าหน้าที่  
กรมปศุสัตว์) 
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หน่วยงาน สังกัด โครงสร้าง
การบริหาร 

จ านวน
ข้าราชการ 

อ านาจหน้าท่ี หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2. กรม
ชลประทาน 

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์

-ส่วนกลาง 
-ส่วนกลาง
ในภูมิภาค 

6,625 ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน ้าตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เพียงพอ และจัดสรรน ้าให้กับผู้ใช้น ้าทุก
ประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น ้าได้รับน ้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน ้า 
โดยให้มีอ้านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี  
- ด าเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ า หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร 
การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน 
กฎหมายว่าด้วยคันคูน้ า และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ า ความปลอดภัยของเขื่อน และอาคาร
ประกอบ และการคมนาคมทางน้ าซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 
พิเศษต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจ าปีของกรม 
- ด าเนินการจัดรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี  หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ 2557) 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล (145) 
- ฝุายบริหารทั่วไป 
- ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล 
- ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง 
- ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- ส่วนทะเบียนประวัติและบ าเหน็จ
บ านาญ 
- ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
- ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม 
(จากเว็บไซต์ ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมชลประทาน) 

3. กรม
ราชทัณฑ ์

กระทรวง
ยุติธรรม 

-ส่วนกลาง 
-ส่วน
ภูมิภาค 

13,188 ภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม และแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมา
กระท าผิดซ้ าได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต และสามารถด ารงชีวิตในสังคม
ภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
- ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามกฎหมาย โดยด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของ
กระทรวง หลักอาชญาวิทยา และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผูต้้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือ
ดูแลตามหน้าท่ีและอ านาจของกรม 
- พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติ และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเพื่อรอการตรวจพิสูจน์ในสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตาม

กองบริหารทรัพยากรบุคคล (64) 
- ฝุายบริหารทั่วไป 
- กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล 
- กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง 
- กลุ่มงานเงินเดือนและบ าเหน็จ
ความชอบ 
- กลุ่มงานอัตราก าลังและพัฒนาระบบ 
- กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ 
- กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้าง
สมรรถภาพข้าราชการ 
- ศูนย์ข้อมูลบุคคล  
(จากเว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากร
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หน่วยงาน สังกัด โครงสร้าง
การบริหาร 

จ านวน
ข้าราชการ 

อ านาจหน้าท่ี หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด 
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ 2561) 

บุคคล  
กรมราชทัณฑ์) 

4. กรมการ
แพทย ์

กระทรวง
สาธารณสุข 

-ส่วนกลาง 

 

9,228 พัฒนาวิชาการด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝุายกาย โดยมีการศึกษา วิจัย 
พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม การเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะ การปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ ให้บริการทางการแพทย์
เฉพาะด้าน หรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยมี
หน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี ้ 
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์  และการแพทย์
เฉพาะทาง เป็นศูนย์อ้างอิงทางการแพทย์ รวมทั้งด าเนินการและประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว  
- ก าหนด รับรอง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์เฉพาะทาง แก่สถานบริการสุขภาพ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
- ประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้เหมาะสมและคุ้มค่า 
- จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ปุวยระดับตติยภูมิเฉพาะโรคหรือเฉพาะทาง  
- ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ  ทาง
การแพทย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
- จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการแพทย์เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบสุขภาพ  
- พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม หรือตามที่ รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ 2562) 

กองบริหารงานบุคคล (44) 
- กลุ่มงานอ านวยการ 
- กลุ่มงานอัตราก าลัง 
- กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐาน
ทรัพยากรบุคคล 
- กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและทะเบียน
ประวัติ 
- กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ 
- กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
สวัสดิการ 
- กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- กลุ่มงานกฎหมาย วินัย และพิทักษ์
ระบบคุณธรรม 
- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  
(จากเว็บไซต์ ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมการแพทย์) 
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2) ข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีของแต่ละส่วนราชการ 

2.1) กรมชลประทาน (กรมชลประทาน, 2561) 
กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับและพัฒนางานประจ า 

เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจ าที่ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืนได้ ที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงงานด้านทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบ
ดิจิทัลอย่างเต็มตัว เริ่มจากการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (WAM - Web application 
to support manning analysis) มาใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลประมวลผลอัตราก าลัง โดยวิเคราะห์
จากกิจกรรม ข้อมูลปริมาณงาน และระยะเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามหน่วยงานและประเภท
บุคคล ท าให้สามารถวิเคราะห์อัตราก าลังของข้าราชการ และพนักงานราชการได้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถใช้ระบบหรือโปรแกรมดังกล่าวในการปรับปรุงข้อมูลและวิเคราะห์อัตราก าลังให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา 

 นอกจากนี้ยังได้ประยุกต์ระบบสมรรถนะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินระดับความสามารถ
ของบุคคลที่สนับสนุนผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ เป็นฐานข้อมูลส าคัญในการพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น โดยการน าระบบสมรรถนะซึ่งมีรายละเอียดสมรรถนะตามที่ 
ส านักงาน ก.พ.ก าหนด ไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ผ่านการพัฒนาระบบ EPP+ 
(Employee Performance Portfolio) ซึ่งเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการทั้งหมด เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผน การก าหนดตัวชี้วัดและ 
ค่าเปูาหมาย ผลการปฏิบัติงานและระดับสมรรถนะ การติดตามผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนา
รายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และการน าผลการประเมินไปใช้เลื่อนเงินเดือน อีกทั้งยัง
ได้มีการน าผลการปฏิบัติราชการและผลการประเมินสมรรถนะไปใช้ในการวิเคราะห์หาความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากร (Training Need Analysis) เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะยาวและ
ประจ าปี ซึ่งมีทั้งแนวทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ได้มีการจัดท าระบบบริหารโครงการฝึกอบรม
รูปแบบ Online (E-Training) ที่ส่งผลให้กรมชลประทานมีระบบและฐานข้อมูลการพัฒนาที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างทั่วถึง 

2.2) กรมราชทัณฑ์ (ส านักงาน ก.พ., 2551) 
กรมราชทัณฑ์มีแนวคิดน าเครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

บุคลากร หรือ“ทุนมนุษย์” (Human Capital) ของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 
กรมราชทัณฑ์จึงได้น าระบบรายการสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละสายงานของกรมราชทัณฑ์มาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการยกระดับพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร  โดยน าผลการ
ประเมินพฤติกรรมชี้วัดของข้าราชการมาจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคล (Individual Performance 
Improvement Plan: IPIP) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนงาน
โครงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
สร้างความมั่นคงก้าวหน้าในงานราชทัณฑ์ โดยก าหนดเป็นโครงการน าร่องให้กับหน่วยงานต้นแบบในเรื่อง 
การประเมินสมรรถนะเพ่ือใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการเป็น
รายบุคคล เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับด าเนินการจัดท าเป็นคู่มือขั้นตอนการประเมินและจัดท าแผนพัฒนา 
เผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบรวมถึงการได้ข้อมูลส าคัญส าหรับปรับปรุงรายการสมรรถนะแต่ละ
สายงานของกรมราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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โครงการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพข้าราชการ จึงเป็นแนวทางกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ “บริหารทรัพยากรบุคคลบนรายการสมรรถนะ” ในแผน 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ที่มีแผนปฏิบัติราชการรองรับ นับเป็นจุดเด่นของ 
การก าหนดโครงการพัฒนาสมรรถนะ คือ สามารถตอบสนองตามยุทธศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  

การด าเนินการใช้รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยให้บุคลากรลงมือปฏิบัติจริง พร้อม
เก็บข้อมูลความถูกต้องของรายการพฤติกรรมชี้วัด โดยมีขั้นตอนการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

- ด าเนินการจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาสมรรถนะ ก าหนดรูปแบบวิธีการ
ประเมินสมรรถนะที่เหมาะสม 

- พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานน าร่อง ซึ่งประกอบด้วย ทัณฑสถานเปิดห้วยโปุง สถานกักขัง
ตราด ทัณฑสถานหญิงโคราช ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และเรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว 

- รวบรวมจัดท าเอกสาร จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และจัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานรายการสมรรถนะในการพัฒนาข้าราชการ 
แนวคิดและวิธีการในการประเมินสมรรถนะและการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  และฝึกปฏิบัติการประเมิน
สมรรถนะและจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

- รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ สรุปผลการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการรายบุคคล 
เพ่ือจัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานอย่างมืออาชีพสร้างความมั่นคง
ก้าวหน้าในงานราชทัณฑ ์

ผลลัพธ์ของโครงการยังได้รูปแบบการประเมินสมรรถนะที่เหมาะสมกับองค์กรจากการมี 
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้ Competency Model ที่เกิดจากการวิเคราะห์และก าหนดเป็น 
Model ส าหรับกรมราชทัณฑ์เอง 4 ด้าน คือ  

- สมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน  
- สมรรถนะหลักกรมราชทัณฑ์  
- สมรรถนะตามสายงาน (ทัณฑสถาน)  
- สมรรถนะผู้บังคับบัญชา 
พร้อมกันนี้ยังได้จัดท าแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การค านวณประเมินผลสมรรถนะ ส าหรับใช้

ภายในส่วนราชการผลจากการประเมินสมรรถนะ หากสมรรถนะใดที่มีค่าความแตกต่างสูง ผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ถูกประเมินจะร่วมกันปรึกษาหารือก าหนดรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเป็นรายบุคคลของบุคลากร
ให้ตรงกับตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงาน รวมถึงช่วงเวลาในการพัฒนาและ 
การติดตามวัดผลความส าเร็จของการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

2.3) กรมการแพทย์ (ส านักงาน ก.พ., 2551) 
การด าเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลบนระบบสมรรถนะของกรมการแพทย์นั้น 

ผู้บริหารทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบสมรรถนะท่ีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง อีกทั้งยัง
มองภาพรวมของการน าสมรรถนะไปใช้งานเชื่อมโยงกับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ เช่น 
การวางแผนอัตราก าลังคนของส่วนราชการในสังกัด การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาในองค์กร ระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง เป็นต้น 
อันจะส่งผลให้กรมการแพทย์มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิผล  
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โดยเริ่มต้นจากการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะควบคู่ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยแก้ไขจัดการกับสภาพปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้น ได้แก่ ความไม่ชัดเจน
ของระบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือสนับสนุนการบรรลุตัวชี้วัดระดับบุคคล และความคาดหวังที่ไม่ชัดเจนของ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

รูปแบบการด าเนินงานที่ส าคัญได้แก่ ขั้นตอนการจัดท าสมรรถนะ วิธีการสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจภายในกรมการแพทย์ และรูปแบบการน าไปปฏิบัติในรูปแบบของกลุ่มทดลอง (Pilot 
Group) และการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุง 

- ขั้นตอนการจัดท าสมรรถนะ 
ด าเนินการประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบสมรรถนะ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบที่

ชัดเจนในรูปแบบของคณะกรรมการ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแนวทางการจัดท าระบบสมรรถนะและระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาอนุมัติและด าเนินการก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
สมรรถนะในสายวิชาชีพ (Functional Competency) และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน 

ด าเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
การบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ความคาดหวังด้านสมรรถนะของผู้บริหาร
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมถึงความคิดเห็นของตัวแทนบุคลากร 
สายงานต่างๆ และของหน่วยงานน าร่องที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลต่างๆที่ต้องการครบถ้วนแล้ว 
จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้คณะกรรมการและระดมสมองจัดท าสมรรถนะ 

หลังจากนั้นได้รวบรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่ของสมรรถนะเพ่ือจัดท าพจนานุกรมระบบ
สมรรถนะ (Competency Dictionary) พร้อมกับคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ใช้เป็นมาตรฐาน
กลางขององค์กรและเผยแพร่แก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานได้รับทราบ  มีหมวดสมรรถนะต่างๆ 
ดังนี้ 

 สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนไทย (ส านักงาน ก.พ.) 
 สมรรถนะหลักของกรมการแพทย์ 
 สมรรถนะหลักของสถาบัน/ โรงพยาบาล/ หน่วยงาน/ ศูนย ์
 สมรรถนะตามสายวิชาชีพ (จ าแนกเป็น สมรรถนะร่วมของทุกต าแหน่งในสายวิชาชีพและ

สมรรถนะตามสายวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา ฯลฯ) 
- การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
หน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับระบบการสื่อสารภายในหน่วยงานเพ่ือเป็นเครื่องมือหนึ่งใน

การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะอย่างถูกต้อง เพ่ือการยอมรับและน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ง่าย ดังนั้น กระบวนการสื่อสารจึงด าเนินการอย่างต่อเนื่องแบ่งออกเป็น 2 ระยะหลักๆ ดังนี้ 

 การเปิดตัวโครงการ (Kick-off) ถือเป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญในการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือแนะน าชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของสมรรถนะควบคู่ไปกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่บุคลากร หน่วยงานและกรมการแพทย์จะได้รับจากการน าระบบใหม่มาใช้ และ
น าเสนอแผนงานการด าเนินงานของโครงการ  

 การสื่อสารภายหลังการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการ บุคลากรเกิดเข้าใจ
ในผลลัพธ์และรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้  
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เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ได้ก าหนดช่องทางการสื่อสารภายในกรมไว้
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรสามารถรับทราบ เข้าใจข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเกิด
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ทั้งในรูปแบบการสื่อสารผ่านตัวบุคคล และผ่านสื่อประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 การสื่อสารผ่านตัวบุคคล เช่น การประชุม Kick off & Implement, การจัด Road Show 
เป็นทีมที่ปรึกษาภายในให้กับหน่วยงานต่างๆ และการพัฒนาวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคลให้กับทุกหน่วยงาน
ในสังกัด เพ่ือช่วยสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ข้าราชการในหน่วยงาน 

 การสื่อสารผ่านตัวสื่อ (Communication Package) เช่น การจัดท าพจนานุกรมระบบ
สมรรถนะของอย่างละเอียดในรูปแบบของหนังสือคู่มือ แผ่นซีดี และ Booklet ฉบับพกพา รวมถึงการเรียกชื่อย่อ
ของสมรรถนะอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือความสะดวกในการจดจ า และการจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

จากการติดตามผลการด าเนินการของโครงการประเมินสมรรถนะและการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Competency Assessment On-line) ในกลุ่มหน่วยงานน าร่อง
ส่วนกลาง จ านวน 9 หน่วยงาน ในรูปแบบของการรายงานตามแบบสอบถามที่กองการเจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น 
และพบว่ามีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ในค่าเปูาหมายที่ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ 
การประเมินตามตัวชี้วัด 

ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของหน่วยงาน พบว่า
การเริ่มน าการบริหารทรัพยากรบุคคลบนระบบสมรรถนะมาใช้กับข้าราชการ มีปัจจัยความส าเร็จที่น่าสนใจ 
ดังนี้ 

 ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน ผลักดัน และต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและข้าราชการได้รับนโยบายแนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะที่
ชัดเจน 

 การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยสร้างการยอมรับและผลักดันให้เกิดความส าเร็จ  
ซึ่งต้องสื่อสารทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกันและใกล้เคียงกัน 
มากที่สุด และต้องสื่อสารให้เห็นภาพของแนวทางการน าระบบสมรรถนะไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
มากที่สุด 

 การประเมินสมรรถนะท าให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินมีโอกาสหรือก าหนดถึงความ
คาดหวังที่หน่วยงานมีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์เอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล 

 การเชื่อมโยงผลการประเมินสมรรถนะกับแผนพัฒนารายบุคคล ท าให้ผู้ปฏิบัติเห็นภาพ
สมรรถนะที่สนับสนุนกับความส าเร็จของงานอย่างชัดเจน  สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะที่ตรงกับงานในปัจจุบัน หรือพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพโดยได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
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ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน พร้อมวิธีการด าเนินงานได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 ข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่างๆ 

หน่วยงาน การจัดท าระบบสมรรถนะ การประยุกต์ใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวทางการสื่อสาร/
ถ่ายทอดการด าเนินงาน 

การประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรรหาและ

เลือกสรร 
บริหารผลการปฏิบัติราชการ พัฒนาบุคคล 

1. กรม
ชลประทาน 

ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งในทุกสาย
งานของประเภททั่วไป วิชาการ และ
อ านวยการ จ านวน 58 สายงาน โดย
พิ จ า ร ณ า เ ลื อ ก จ า กส ม ร ร ถน ะ
เฉพาะที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
และจัดท าคู่มือการประเมินความรู้
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันของบุคลากร 

 บรรจุระบบสมรรถนะเฉพาะไว้ใน
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการผ่านระบบ  EPP+ 
(Employee Performance Portfolio) 
เพื่ อการบริหารผลการปฏิบั ติ
ราชการอย่างรอบด้านซึ่งผลการ
ปร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถน ะ เ ฉ พ า ะ มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ก า ร เ ลื่ อ น
เงินเดือน และแนวทางการพัฒนา
ของบุคลากรแต่ละราย 

น าผลการประเมินสมรรถนะ
ไปใช้ในการวิ เคราะห์หา
ความต้องการในการพัฒนา
บุคลากร (Training Need 
Analysis) และด าเนินการ
พัฒนาผ่านระบบ Online 
(E-Training) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากร
อย่างทั่วถึง 

แจ้งผ่านหนังสือเวียน จัดท า
คู่ มื อ  แ ล ะ ก า ร จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ 
Info-graphic และคลิปวิดีโอ 

ตรวจสอบผลการประเมิน
สมร รถนะ เพื่ อ ว า งแผ น
ออกแบบระบบให้สอดรับกับ
การน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. กรม
ราชทัณฑ ์

ก าหนดหน่วยงานน าร่องเพื่อจัด
ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ระบบสมรรถนะ  กา ร
ประเมินและการน าไปใช้ในการ
พัฒนาให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วม
ออกแบบ Competency Model 
ซึ่ งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก
ข้าราชการพลเรือน, สมรรถนะหลัก

 จัดท าแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์
การค านวณประเมินผลสมรรถนะ 
ส าหรับใช้ภายในหน่วยงานตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกรม 
และจากการประเมินสมรรถนะ
สามารถเช่ือมโยงผลการประเมิน
พฤติกรรมช้ีวัดของข้าราชการเข้า

จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะ (Competency) 
ภายใต้แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลบนรายการ
สมรรถนะ โดยมุ่งเน้นการน า
ผลการประเมินสมรรถนะมา
จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ
รายบุคคล (Individual 
Performance 

ขับเคลื่อนโครงการผ่านแผน 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อสร้างเป็นนโยบาย
ของหน่วยงานที่ชัดเจน พร้อม
จัดท าคู่มือและแบบฟอร์มที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ด า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ผ่านการแจ้ง
เวียนหนังสือ 

ตรวจสอบผลการประเมิน
สมรรถนะ และออกแบบ
สอบถามความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสมรรถนะของ
บุคลากรในหน่วยงานน าร่อง
เ พื่ อ ใ ช้ ข ย า ย ผ ล ก า ร
ด าเนินงานส าหรับหน่วยงาน
อื่นๆ ต่อไป อีกทั้งยังส ารวจ
ผลการพิจารณาก าหนด
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หน่วยงาน การจัดท าระบบสมรรถนะ การประยุกต์ใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวทางการสื่อสาร/
ถ่ายทอดการด าเนินงาน 

การประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรรหาและ

เลือกสรร 
บริหารผลการปฏิบัติราชการ พัฒนาบุคคล 

กรมราชทัณฑ์, สมรรถนะตามสาย
งาน  (ทัณฑสถาน ),  ส ม รรถนะ
ผู้ บั งคั บบัญชา  ซึ่ ง เ ช่ื อม โย งกั บ
วิสัยทัศน์และภารกิจของหน่วยงาน
ทั้งนี้ได้มีการก าหนดสมรรถนะเฉพาะ
ตามสายงานขึ้นใหม่ของกรมเอง 
 

กับแผนการพัฒนาข้าราชการ
รายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของข้าราชการ  

Improvement Plan: IPIP) 
โ ด ยพิ จ า รณ าจาก เ ลื อ ก
รูปแบบกิจกรรมการพัฒนา
สม ร ร ถน ะจ าก ร า ยก า ร
สมรรถนะที่มีค่าประเมินผล
แตกต่างกันสูง  โดย
ผู้ บั ง คั บบั ญชา และ ผู้ ถู ก
ป ร ะ เ มิ น จ ะ ร่ ว ม กั น
ปรึกษาหารือก าหนดรูปแบบ
ให้ตรงกับตามความต้องการ
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห ลั ก ข อ ง
หน่วยงาน 

สมรรถนะเฉพาะว่าสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ส อ ด รั บ กั บ ภ า ร กิ จ ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พม า ก น้ อ ย
เพียงใด 

3. กรมการ
แพทย ์

ด าเนินการจัดท าสมรรถนะโดยใช้ทีม
ที่ปรึกษาผู้มีความเช่ียวชาญและน า
ระบบสมรรถนะไปปฏิบัติในรูปแบบ
ของกลุ่มทดลอง (Pilot Group) 
ตลอดจนมีการวางแผนติดตาม
ประเมินผลเพื่อการปรบัปรุง โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ
จัดท าสมรรถนะที่ ชัด เจน ทั้ งนี้
ผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการผลักดัน
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็น
ค ว า ม ส า คั ญ ขอ งก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ
สมรรถนะในการบริหารทรัพยากร

 จัดท าเป็นโครงการประเมินผล
สมรรถนะผ่านการประเมินตาม
ตั ว ช้ี วั ด ร า ย บุ คค ล  ใน ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ (Competency Assessment 
On-line) เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้
ประเมินและผู้ถูกประเมินมีความ
เข้าใจถึงความคาดหวังทีห่น่วยงาน
มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานให้สัมฤทธ์ิผล 

เ ช่ือมโยงผลการประเมิน
สมรรถนะกับแผนพัฒนา
รายบุคคลจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ท าให้ผู้
ปฏิบัติเห็นภาพสมรรถนะที่
สนับสนุนกับความส าเร็จ
ข อ ง ง า น อ ย่ า ง ชั ด เ จ น 
สามารถก าหนดแนวทางการ
พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ
เ ฉ พ า ะ ที่ ต ร ง กั บ ง า น ใ น
ปัจจุบัน หรือพัฒนา
ส ม ร ร ถ น ะ เ ฉ พ า ะ ต า ม

ให้ความส าคัญกับการสื่อสารที่
มีประสิทธิผลทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยการ
สื่อสารผ่านตัวบุคคล เช่น การ
ประชุม Kick off & Implement, 
การจัด Road Show และการ
พัฒนาวิทยากรด้านทรัพยากร
บุคคลให้กับทุกหน่วยงาน และ
ก า ร สื่ อ ส า ร ผ่ า น ตั ว สื่ อ 
(Communication Package) 
เช่น การจัดท าพจนานุกรม
สมรรถนะ ในรู ปแบบของ

การติดตามประเมินผลผ่าน
รูปแบบของการรายงานตาม
แบบสอบถามที่จัดท าขึ้น 
แ ล ะ พ บ ว่ า มี ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดส่วน
ใหญ่อยู่ ในค่า เปูาหมายที่
ระดับสูงสุดของการประเมิน
ตามตัวช้ีวัด และจากการ
การติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นทางการและไม่ เป็ น
ทางการของหน่วยงานท าให้
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ปั จ จั ย



35 
 

หน่วยงาน การจัดท าระบบสมรรถนะ การประยุกต์ใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวทางการสื่อสาร/
ถ่ายทอดการด าเนินงาน 

การประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรรหาและ

เลือกสรร 
บริหารผลการปฏิบัติราชการ พัฒนาบุคคล 

บุคคล โดยจัดเป็นหมวดสมรรถนะ
ต่างๆ คือ สมรรถนะหลักของ
ข้าราชการพลเรือนไทย (ส านักงาน 
ก.พ.), สมรรถนะหลักของกรมการ
แพทย,์  สมรรถนะหลักของสถาบัน/ 
โรงพยาบาล/ หน่วยงาน/ ศูนย์, 
สมรรถนะตามสายวิชาชีพ และ
รวบรวมเป็นพจนานุกรมสมรรถนะ
ขอองหน่วยงานซึ่งเข้าถึงได้ผ่านสื่อ
ต่างๆ และมีการก าหนดสมรรถนะ
เฉพาะตามสายงานขึ้น ใหม่ของ
หน่วยงานเอง 

เส้นทางความก้าวหน้าตาม
สายวิชาชีพโดยได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 

หนังสือคู่มือ แผ่นซีดี และ 
Booklet ฉบับพกพา ตลอดจน
เรียกช่ือย่อเพื่อให้จดจ าง่าย 
ทั้ งนี้ ไ ด้ มี ก ารสื่ อสารอย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ 
ตั้ งแต่การ เปิดตัว โครงการ 
(Kick-off) จนถึงภายหลังการ
พัฒนาระบบเสร็จสิ้นเพื่อความ
เข้ า ใ จที่ เ ป็ น รู ป ธร รมของ
บุคลากร 

ความส าเร็จ ความท้าทาย 
เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ
สมรรถนะเฉพาะที่สอดคลอ้ง
กับภารกิจงานต่อไปได้  
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3.2 การก าหนดรูปแบบการด าเนินการ 
3.2.1 รูปแบบการด าเนินการ 
1) การก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการและเป็นการสร้างมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในระดับเดียวกันกับหน่วยงานอื่นในระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ., 2553) และสอดคล้องกับแนวทาง 
การบริหารจัดการของส่วนราชการในภาพรวม (อานนท์, 2547) อีกทั้ง ส านักงาน ก.พ. ไม่ได้ก าหนดแนวทาง
หรือวิธีการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติไว้ ในการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2559 ผู้ศึกษาจึงมุ่งใช้การออกแบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลัก 
ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงปริมาณอันเป็นผลคะแนนจากการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งภายในกรมปศุสัตว์ โดยการน าสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ จ านวน 16 รายการ ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดไว้ มาเป็นตัวเลือกหลักส าหรับให้บุคลากรกรมปศุสัตว์
ได้พิจารณาคัดเลือกสมรรถนะเฉพาะที่สอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละต าแหน่งงาน ซึ่งได้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงลักษณะงานดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงสร้าง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ของกรมปศุสัตว์มากยิ่งขึ้น   
โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกต าแหน่งและทุกสายงานในกรมปศุสัตว์เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกสมรรถนะดังกล่าวที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง จ านวนสมรรถนะ  
5 รายการ เรียงตามล าดับความเหมาะสม โดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการออกแบบสอบถาม  
และด าเนินการแจ้งเวียนพร้อมประสานงานให้ค าแนะน ากับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละหน่วยงาน ส าหรับ
การด าเนินการขอความร่วมมือให้ข้าราชการทุกต าแหน่งในสังกัดตอบแบบสอบถามและส่งผลข้อมูลดังกล่าว
มายังกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการต่อไป  

2) แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
เพ่ือให้การประยุกต์ใช้สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในกรมปศุสัตว์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล 

สามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากหลายแหล่งที่มา เพ่ือน ามาใช้
วิเคราะห์เปรียบเทียบหาความเหมาะสมส าหรับวางแนวทางการก าหนดสมรรถนะและการจัดท าข้อเสนอแนะ
ส าหรับการประยุกต์ใช้สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสามารถพัฒนาขีด
สมรรถนะของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ให้กับกรมปศุสัตว์  

ดังนั้น รูปแบบการด าเนินการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการ 
กรมปศุสัตว์จะเป็นการผสมผสานระหว่างการรวบรวมทั้งข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์จัดล าดับ
ความส าคัญของสมรรถนะเฉพาะของข้าราชการแต่ละต าแหน่ง และข้อมูลเชิงคุณภาพจากหลากหลาย
แหล่งที่มาเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อเสนอแนะส าหรับการวางแนวทางการ
ประยุกต์ใช้สมรรถนะเฉพาะในฐานะเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับกรมปศุสัตว์ 

3.2.2 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการในกรมปศุสัตว์ประเภททั่วไป วิชาการ และอ านวยการ จาก

จ านวนทั้งหมด 4,342 ราย (ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2558) แต่เนื่องจากขนาดประชากรมีจ านวนมาก จึงอาจ
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เป็นอุปสรรคต่อการที่จะส ารวจความคิดเห็นในการพิจารณาคัดเลือกสมรรถนะได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด จึงใช้
การพิจารณาหาค่าของขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมซึ่งใช้สูตร  

n = N / (1 + N (e2)) 
n = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามขั้นต่ า 
N = จ านวนข้าราชการทั้งหมด 
e = ค่าความคลาดเคลื่อน 
เพ่ือตรวจสอบจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ ว่ามีความเหมาะสมส าหรับการส ารวจครั้งนี้

มากน้อยเพียงใด เนื่องจากสูตรของ Taro Yamane (1973) เป็นสูตรค านวณหาขนาดประชากรตัวอย่างที่ง่าย  
ไม่ซับซ้อน และรวดเร็ว สามารถบอกจ านวนขั้นต่ าของจ านวนข้าราชการที่ควรมีส าหรับการด าเนินการส ารวจ
ครั้งนี้เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์พิจารณาความน่าเชื่อถือของผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะ แต่การใช้สูตรดังกล่าว 
ในการค านวณจ าเป็นที่จะต้องทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (โยธิน, 2558) ในที่นี้คือ  จ านวนข้าราชการ
ทั้งหมดของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 4,342 ราย ทั้งนี้ ได้ก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อน (e) ที่ยอมรับได้ไว้ที่ 0.05 ซึ่งหากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนขั้นต่ า 
ที่ก าหนดไว้จะท าให้ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รวบรวมข้อมูลมามีความน่าเชื่อถือประมาณ 95%  
ซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่นิยมในการใช้สูตรค านวณรูปแบบนี้ (ภัทรานิษฐ์ และคณะ, 2560) และเมื่อค านวณแล้ว
จะได้จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามขั้นต่ าในภาพรวม ดังนี้ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามขั้นต่ า = 4,342 / (1+ 4,342(0.052)) 

   = 367 ราย 

อย่างไรก็ตามการด าเนินการครั้งนี้ยังได้ตระหนักถึงความส าคัญของขนาดของประชากรที่เหมาะสม 
เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของข้าราชการในแต่ละสายงานด้วย เนื่องจากการพิจารณาเลือกสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่มีความเหมาะสมส าหรับแต่ละสายงานนั้น อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
(สุกัญญา, 2547) จึงได้ด าเนินการค านวณจ านวนประชากรที่เหมาะสมเพียงพอจะเป็นตัวแทนของแต่ละ 
ต าแหน่งงาน จ านวนทั้งหมด 39 ต าแหน่ง โดยใช้สูตร  

n = N / (1 + N (e2)) 
n = จ านวนที่เหมาะสม (จ าแนกรายต าแหน่ง) 
N = จ านวนข้าราชการ (จ าแนกรายต าแหน่ง) 
e = ค่าความคลาดเคลื่อน 

เพ่ือใช้พิจารณาความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้รวบรวมจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
ดังกล่าว ส่งผลให้จ านวนที่เหมาะสมในภาพรวมเมื่อค านวนแยกตามรายต าแหน่งแล้วมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 
1,968 ราย ทั้งนี้ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามของแต่ละต าแหน่งในภาพรวมควรมากกว่าหรือเท่ากับขนาด
ประชากรที่เหมาะสมของแต่ละต าแหน่งนั้น ดังตัวอย่างตามตารางที่ 3 

 

 

 



38 
 

ตารางที่ 3 จ านวนข้าราชการทั้งหมด พร้อมผลการค านวนจ านวนที่เหมาะสมจ าแนกตามต าแหน่ง
(ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2558) 

ต าแหน่ง จ านวนข้าราชการ 
(จ าแนกรายต าแหน่ง) 

จ านวนที่เหมาะสม
(จ าแนกรายต าแหน่ง) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 96 77 
เจ้าพนักงานธุรการ 341 184 
เจ้าพนักงานพัสดุ 5 5 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 4 4 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 547 231 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 2 
นักจัดการงานทั่วไป 39 36 
นักทรัพยากรบุคคล 60 52 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21 20 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 3 
นักวิชาการเงินและบัญชี 32 30 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 5 
นักวิชาการเผยแพร่ 6 6 
นักวิชาการพัสดุ 10 10 
นักวิชาการสถิติ 6 6 
นักวิชาการสัตวบาล 422 205 
นักวิทยาศาสตร์ 44 40 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91 74 
นักวิเทศสัมพันธ์ 5 5 
นายช่างเครื่องกล 50 44 
นายช่างเทคนิค 15 14 
นายช่างภาพ 1 1 
นายช่างโยธา 3 3 
นายช่างศิลป์ 4 4 
นายสัตวแพทย์ 842 271 
นิติกร 15 14 
บรรณารักษ์ 1 1 
ผู้อ านวยการ 4 4 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) 6 6 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) 1 1 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน  
(วิชาการเงินและบัญชี) 1 1 
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ต าแหน่ง จ านวนข้าราชการ 
(จ าแนกรายต าแหน่ง) 

จ านวนที่เหมาะสม
(จ าแนกรายต าแหน่ง) 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน  
(วิชาการสัตวบาล) 3 3 
ปศุสัตว์เขต 8 8 
ปศุสัตว์จังหวัด 67 57 
ปศุสัตว์อ าเภอ 837 271 
เภสัชกร 3 3 
เศรษฐกร 7 7 
สัตวแพทย์ 734 259 
รวม 4,342 1,968 

3.2.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการด าเนินการ 
การด าเนินการครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลผลคะแนน

จากการจัดเรียงล าดับรายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่ง  
ซ่ึงด าเนนิการจดัท าแบบสอบถามทีแ่สดงสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ านวน 16 รายการ ก าหนด
โดยส านักงาน ก.พ. และให้ผู้ตอบแบบสอบถามด าเนินการดังนี้ 

1) พิจารณาเลือกสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับลักษณะงานของต าแหน่งงานที่ตนปฏิบัติ  จ านวน  
5 รายการ จากทั้งหมด 16 รายการ 

2) ด าเนินการเรียงล าดับความเหมาะสมของสมรรถนะทั้ง 5 รายการซึ่งได้เลือกไว้ โดยให้ก าหนด 
เป็นระดับคะแนนจากมากไปหาน้อย โดยคะแนนมากที่สุด คือ 5 คะแนน หมายถึง สมรรถนะเฉพาะ 
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งนั้นมากที่สุด ไปจนถึงระดับคะแนนน้อยที่สุด คือ  
1 คะแนน หมายถึง สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งน้อยที่สุด 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการแจ้งเวียนให้ข้าราชการในทุกหน่วยงานตอบแบบสอบถามนั้น ได้จัดส่ง
รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม เพ่ือให้การตอบแบบสอบถามเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วย 

1) ค าชี้แจงส าหรับวิธีการการตอบแบบสอบถามและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านการแจ้งเวียนบันทึก
ข้อความ คือ หนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ 0602/ว 16918 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยชี้แจงให้ข้าราชการ
พิจารณาเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ านวน 5 รายการ จากตารางสมรรถนะจ านวน  
16 รายการ ซึ่งมีค าอธิบายรายละเอียดแนบท้ายอย่างชัดเจน และจัดล าดับสมรรถนะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
คิดว่าเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุดเรียงตามล าดับ โดยให้ล าดับที่ 1 เท่ากับ 5 คะแนน 
ไปจนถึงล าดับที่ 5 เท่ากับ 1 คะแนน  

2) รายละเอียดค าอธิบายของสมรรถนะแต่ละรายการ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดค าอธิบายลักษณะ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะและรายละเอียดลักษณะพฤติกรรมในแต่ละระดับ  เพ่ือใช้ในการอ้างอิง
ส าหรับการวัดประเมินผลของสมรรถนะดังกล่าว (ดังรายละเอียดค าอธิบายรายละเอียดสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติใน ภาคผนวก หน้า 66) 

3) ตารางแบบสอบถามส าหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละหน่วยงานด าเนินการแจกให้
บุคลากรตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดทั่วไปของต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ต าแหน่งในทางการบริหาร ต าแหน่ง
ในสายงาน ส านัก/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝุาย ประเภท/ระดับ โดยให้ระบุข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ให้ครบถ้วน 

ส่วนที่ 2 ตารางรายละเอียดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามก าหนดของส านักงาน ก.พ. 
จ านวน 16 รายการ โดยให้พิจารณาเลือกสมรรถนะที่คิดว่าเหมาะสมส าหรับหน้าที่ความรับผิ ดชอบของ
ต าแหน่งงาน จ านวน 5 รายการพร้อมเรียงล าดับคะแนน ในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม (ดังรายละเอียดตาราง
แบบสอบถามในภาคผนวก หน้า 64) 

4) ตารางสรุปผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส าหรับให้แต่ละหน่วยงาน
สรุปผลการพิจารณาเลือกสมรรถนะเฉพาะจ าแนกตามสายงาน (ดังรายละเอียดตารางสรุปผลการเลือก
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในภาคผนวก หน้า 65) 

เนื่องจากจ านวนข้าราชการกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมายมีจ านวนมาก และกระจายอยู่ในทุก  
ส่วนภูมิภาค การส ารวจจึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้การเลือกสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  และ
สามารถรวบรวมข้อมูลได้ภายในเวลาอันจ ากัด ดังนั้น การใช้แบบสอบถามถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสม 
ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการเลือกสมรรถนะเฉพาะสามารถกระจายไปยังทุกส่วนภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถรวบรวมข้อมูลได้ภายในเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกันกับค าอธิบายของ ณรงค์ศักดิ์ (2553) ซึ่งได้
กล่าวถึงข้อดีของการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการส ารวจทางสังคมศาสตร์ 
เพราะสะดวกและประหยัดสามารถใช้ได้กับประชากรที่มีขนาดใหญ่และผู้ตอบแบบสอบถามสะดวกใจที่จะตอบ
ตามความคิดเห็นโดยตรงมากกว่าการสัมภาษณ์ซึ่งอาจได้รับการชี้น าหรือกดดันจากผู้สัมภาษณ์ อีกทั้ง  
ยังควบคุมมาตรฐานการเก็บข้อมูลได้เนื่องจากรูปแบบของแบบสอบถามมีลักษณะที่เหมือนกัน ซึ่งอาจน าข้อมูล
ไปใช้วิเคราะห์ได้ง่ายภายในระยะเวลาการด าเนินงานที่มีก าหนดเวลา อย่างไรกต็ามการใช้แบบสอบถามอาจท า
ให้ผู้ตอบที่มีมุมมองในลักษณะที่แตกต่างกันเข้าใจความหมายของค าถามในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน และอาจ
ส่งผลต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากที่การศึกษาวางแนวทางไว้ ดังนั้น การออกแบบสอบถามจึงได้ก าหนด
หัวข้อค าถามที่จ าเป็นส าหรับการพิจารณาเลือกสมรรถนะเฉพาะเท่านั้น และอยู่ในรูปแบบของค าถามแบบปิด
เพ่ือให้มีความกะทัดรัด สามารถตีความให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันกับเปูาหมายของการส ารวจ 
อย่างไรก็ตามผู้ด าเนินการตระหนักว่าผู้ตอบแบบสอบถามอาจตีความสมรรถนะทั้ง 16 รายการแตกต่างกัน  
จึงได้ด าเนินการแนบเอกสารรายละเอียดค าอธิบายสมรรถนะและระดับของสมรรถนะแต่ ละรายการไปใน
แบบสอบถามด้วยดังที่กล่าวไปแล้วในส่วนประกอบของแบบสอบถามข้างต้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
ตีความความหมายของสมรรถนะแต่ละรายการไปในทิศทางที่สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเน้นย้ าใน
หนังสือขอความร่วมมือและในแบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านรายละเอียดและระดับสมรรถนะทั้ง  
16 รายการ ให้เข้าใจก่อนเพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของตนเองมากที่สุด และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกันได้ก่อนที่จะตอบแบบสอบถาม พร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของเนื้อหาในแบบสอบถามก่อนที่จะด าเนินการแจกแบบสอบถามภายใน
หน่วยงาน เช่น การแสดงตัวอย่างการตอบแบบสอบถามและการรวบรวมผลคะแนน เพ่ือลดปัญหาความเข้าใจ
ที่ไม่ถูกต้องตรงกันของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตัวแทนในแต่ละหน่วยงาน ด าเนินการสรุปผลจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

จากบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงานตามตารางสรุปผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยให้
สรุปผลการตอบแบบสอบถามแยกตามแต่ละต าแหน่งในหน่วยงาน  

2) เจ้าหน้าที่ตัวแทนในแต่ละหน่วยงานส่งผลข้อมูลทั้งหมดมายังกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการรวบรวม
ผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจากแต่ละหน่วยงาน พร้อมตรวจสอบรายละเอียด 
ผลข้อมูลและจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามซ้ าอีกครั้ง เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ 

3) กองการเจ้าหน้าที่น าผลข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงเป็นตารางผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติโดยจ าแนกและจัดเรียงเป็นรายสายงาน และใช้ในการวิเคราะห์ผลภาพรวมเพ่ือจัดล าดับรายการ
สมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละต าแหน่งจ าแนกเป็น 5 ล าดับเรียงตามคะแนนสูง
ที่สุดลงมา ทั้งนี้  ได้รวบรวมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจากทุกหน่วยงานจ าแนกตามต าแหน่งเพ่ือใช้ 
ในการพิจารณาหาความน่าเชื่อถือของผลการคัดเลือกสมรรถนะเฉพาะด้วย 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 
ซึ่งจ าแนกตามต าแหน่งและประเภทต าแหน่งของข้าราชการ โดยด าเนินการดังนี้ 

3.4.1 วิเคราะห์จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับขนาดประชากรที่ตั้งไว้  
เป็นเปูาหมายขั้นต่ าหรือไม่ เพ่ือสรุปว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละต าแหน่งที่มีขนาดเพียงพอที่จะ 
เป็นตัวแทนประชากรข้าราชการทั้ งหมดของกรมปศุสัตว์ และส่งผลให้การคัดเลือกสมรรถนะเฉพาะ 
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้  ในการสรุปจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แยกตามต าแหน่ง จากการระบุข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับต าแหน่งงานที่ปฏิบัติของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งก าหนดไว้ในส่วนที่ 1  

3.4.2 ด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลการคัดเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
โดยจ าแนกการวิเคราะห์ข้อมูลตามแต่ละต าแหน่ง ผ่านการบันทึกผลคะแนนจากแต่ละแบบสอบถามลงใน
เอกสารตาราง excel และรวบรวมสรุปเป็นผลคะแนนแต่ละรายการสมรรถนะ เพ่ือน าไปใช้จัดเรียงล าดับ
สมรรถนะที่ได้ค่าคะแนนการเลือกมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดส าหรับแต่ละต าแหน่งงาน 

3.4.3 ด าเนินการวิเคราะห์ผลข้อมูลซ้ าอีกครั้ง ตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล  
การค านวนผลคะแนน และการจัดเรียงล าดับผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะอย่างเป็นระบบ เพ่ือความถูกต้อง
แม่นย าของการวิเคราะห์ผลข้อมูลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการแต่ละ
ต าแหน่ง 

3.4.4 สรุปผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเพียง 5 รายการที่ได้คะแนนสูงสุด
ของแต่ละต าแหน่ง เพ่ือเตรียมน าไปใช้เป็นผลการคัดเลือกสมรรถนะในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ 

3.4.5 แจ้งเวียนผลการคัดเลือกสมรรถนะดังกล่าวไปยังทุกหน่วยงานเพ่ือรับทราบ ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ 
ที่ กษ 0602/ ว 28210 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 และหากมีข้อคิดเห็นที่แตกต่าง หรือไม่เห็นชอบกับผลการ
คัดเลือกสมรรถนะดังกล่าว หรือมีข้อเสนอแนะอ่ืนใด ให้ด าเนินการท าหนังสือหรือประสานมายังกองการ
เจ้าหน้าที่ ทางผู้ด าเนินการจะท าการติดต่อไปยังผู้เสนอความคิดเห็นเพ่ือด าเนินการสื่อสารชี้แจงผลการ
พิจารณาดังกล่าวและรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน และบันทึกประเด็นปัญหา
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ดังกล่าวไว้ เพ่ือใช้ในการน าเสนอให้กรมปศุสัตว์พิจารณา ก่อนเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ เพ่ือให้การก าหนด
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของกรมปศุสัตว์มีความถูกต้องสมบูรณ์มากท่ีสุด  

3.4.6 ด าเนินการจัดท ารายงานผลการคัดเลือกดังกล่าวเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาก าหนด
เป็นสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณแ์ละส านักงาน ก.พ. เพ่ือทราบต่อไป 

3.4.7 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือจัดท าผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาจากข้อมูล
พ้ืนฐานที่ได้จากการศึกษา รวบรวมและจัดท าเป็นตารางสรุปข้อมูล เพ่ือใช้ในการพิจารณาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้สมรรถนะเฉพาะในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับกรมปศุสัตว์ 

3.4.8 จัดท าสรุปผลและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมกับกรมปศุสัตว์ โดยใช้ข้อมูล
พ้ืนฐานของกรมปศุสัตว์และผลการด าเนินการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นหลักใน
การพิจารณา และตัดสินใจเลือกแนวทางการด าเนินงานที่จะสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์
บรรลุเปูาหมายไดภ้ายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.5 ผลการด าเนินการ 

3.5.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม 
กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานช่วยด าเนินการส ารวจตาม

แบบสอบถามที่กองการเจ้าหน้าที่ก าหนด และรายงานผลการเลือกสมรรถนะพร้อมทั้งผลสรุปจ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจ านวนผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 45 ของจ านวนข้าราชการในกรมปศุสัตว์ทั้งหมด 4,432 ราย (ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 1,953 ราย) 
ซึ่งขนาดของประชากรผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมอาจถือได้ว่ามีขนาดเพียงพอต่อการเป็นตัวแทนของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ทั้งหมด และจะส่งผลให้ผลการคัดเลือกสมรรถนะเฉพาะมีความน่าเชื่อถือตามท่ีก าหนดไว้ 
เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับค่าของขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมซึ่งใช้สูตร n = N / (1 + N (e2) ) 
แล้วพบว่าจากจ านวนข้าราชการทั้งหมด การส ารวจครั้งนี้ต้องการประชากรผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมเป็ น
จ านวน 367 ราย แต่เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงานในภาพรวมแล้ว พบว่า
บางต าแหน่งอาจมีจ านวนไม่ถึงก าหนดจ านวนที่เหมาะสมของต าแหน่งงานนั้น 

1) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามประเภทต าแหน่ง 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามประเภทต าแหน่ง  

(ข้อมูล กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ เดือนมิถุนายน 2558) 
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 จากภาพที่ 2 การส ารวจผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีผู้ตอบแบบสอบถาม
รวมทั้งหมด 1,953 ราย โดยแบ่งเป็นประเภททั่วไป จ านวน 847 ราย ประเภทวิชาการ จ านวน 776 ราย  
ปศุสัตว์อ าเภอ จ านวน 253 ราย และประเภทอ านวยการ จ านวน 77 ราย ซึ่งนับรวมผู้อ านวยการกอง/ส านัก 
ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัดด้วย โดยการด าเนินการในครั้งนี้ได้จ าแนกผลการเลือกสมรรถนะของต าแหน่ง 
ปศุสัตว์อ าเภอออกจากต าแหน่งอ่ืน เนื่องจากต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอประกอบด้วยข้าราชการในต าแหน่ง
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ซึ่งมีต าแหน่งในสายงานทั้งเจ้าพนักงานสัตวบาล สัตวแพทย์ นักวิชาการ
สัตวบาล และนายสัตวแพทย์ อีกทั้งยังเป็นต าแหน่งส าคัญในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในระดับภูมิภาค ซึ่งอาจ 
มีการปฏิบัติงานที่หลากหลายด้านและต้องรับมือกับสภาวะแวดล้อมตลอดจนความกดดันในเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่าง
จากภาคส่วนอ่ืน ทั้งนี้ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเกษตรกรมากที่สุด  
เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นในกรมปศุสัตว์ จึงอาจส่งผลให้จ าเป็นต้องมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ที่แตกต่างจากต าแหน่งอื่นที่มีชื่อต าแหน่งตามสายงานเดียวกัน 

2) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบกับจ านวนข้าราชการทั้งหมดแยกตามประเภทต าแหน่ง 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบกับจ านวนข้าราชการทั้งหมดแยกตามประเภท 

(ข้อมูล กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ เดือนมิถุนายน 2558) 
จากภาพที่ 3 เมื่อน าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมาเปรียบเทียบกับจ านวนข้าราชการทั้งหมด  

โดยจ าแนกตามประเภท พบว่า ประเภทอ านวยการมีสัดส่วนการตอบแบบสอบถามสูงที่สุดเมื่อเทียบกับจ านวน
ข้าราชการประเภทอ านวยการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาคือประเภทวิชาการซึ่งมีสัดส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับจ านวนข้าราชการประเภทวิชาการทั้งหมด และประเภททั่วไป
เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนข้าราชการประเภททั่วไปทั้งหมดแล้ว สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งด ารงต าแหน่ง
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ประเภททั่วไปคิดเป็นร้อยละ 47 ซึ่งไม่แตกต่างกับประเภทวิชาการมากนัก ทั้งนี้ สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอมีสัดส่วนต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทต าแหน่งอ่ืนทั้งหมด เนื่องจากมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับจ านวนข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอทั้งหมด และอาจส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถือของผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ 
เนื่องจากหากพิจารณาค่าของขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมซึ่งใช้สูตร n = N / (1 + N(e2)) แล้ว 
พบว่า การส ารวจครั้งนี้ต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอจ านวน 270 ราย  
แต่กลับมีปศุสัตว์อ าเภอตอบแบบสอบถามเพียง 253 รายเท่านั้น 

3.5.2 ผลการพิจารณาเลือกสมรรถนะ 

1) ผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ าแนกตามต าแหน่ง 

1.1) ประเภททั่วไป 
จากผลการพิจารณาเลือกสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งในประเภททั่วไปของกรมปศุสัตว์ 

ประกอบด้วยต าแหน่ง สัตวแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล 
นายช่างเทคนิค นายช่างศิลป์ นายช่างภาพ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รวมเป็นจ านวน 13 สายงาน ปรากฏผล
การเลือกสมรรถนะเรียงตามล าดับที่ 1-5 ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4 แสดงผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะของต าแหน่งประเภททั่วไป 
ที ่ สายงาน สมรรถนะ 

ล าดับที่ 1 
(5 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 2 

(4 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 3 

(3 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่  4 
(2 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 5 

(1 คะแนน) 
1 สัตวแพทย์ การคิดวิเคราะห ์ ความเข้าใจในองค์การ

และระบบราชการ 
การมองภาพองค์รวม การตรวจสอบความ

ถูกต้องในกระบวนงาน 
การสืบเสาะหาข้อมูล 

2 เจ้าพนักงาน
สัตวบาล 

ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การสืบเสาะหาข้อมูล การคิดวิเคราะห ์ การมองภาพองค์รวม 

3 เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์ 

การคิดวิเคราะห ์ การมองภาพองค์รวม การสืบเสาะหาข้อมูล การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

ความมั่นใจในตนเอง 

4 เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

ความมั่นใจในตนเอง การคิดวิเคราะห ์ การด าเนินการเชิงรุก ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

5 เจ้าพนักงาน
การเงินและ
บัญช ี

การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การคิดวิเคราะห ์ การสืบเสาะหาข้อมูล การมองภาพองค์รวม 

6 เจ้าพนักงาน
พัสด ุ

การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห ์ ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การมองภาพองค์รวม การใส่ใจและพัฒนา
ผู้อื่น 

7 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การคิดวิเคราะห ์ การสืบเสาะหาข้อมูล การมองภาพองค์รวม 

8 นายช่างโยธา 
 
 

การสืบเสาะหาข้อมูล การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห ์ การด าเนินการเชิงรุก การมองภาพองค์รวม 
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ที ่ สายงาน สมรรถนะ 
ล าดับที่ 1 

(5 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 2 

(4 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 3 

(3 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่  4 
(2 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 5 

(1 คะแนน) 
9 นายช่าง

เคร่ืองกล 
การสืบเสาะหาข้อมูล การด าเนินการเชิงรุก การคิดวิเคราะห ์ ความเข้าใจในองค์การ

และระบบราชการ 
การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

10 นายช่าง
เทคนิค 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

ความผูกพันท่ีมีต่อ
ส่วนราชการ 

การมองภาพองค์รวม ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การคิดวิเคราะห ์

11 นายช่างศิลป ์ การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ สุนทรียภาพทางศิลปะ การสืบเสาะหาข้อมูล การมองภาพองค์รวม 

12 นายช่างภาพ สุนทรียภาพทางศิลปะ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ การคิดวิเคราะห ์ การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การใส่ใจและพัฒนา
ผู้อื่น 

13 เจ้าพนักงาน
โสตทัศน
ศึกษา 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

สุนทรียภาพทางศิลปะ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ การคิดวิเคราะห ์ การใส่ใจและพัฒนา
ผู้อื่น 

 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงระดับผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะของประเภททั่วไป  

  จากภาพที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดล าดับการเลือกสมรรถนะในภาพรวมของสายงาน
ประเภททั่วไป พบว่า มีการเลือกสมรรถนะการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงานมาเป็นล าดับที่ 1  
(50 คะแนน) รองลงมาคือ สมรรถนะการคิดวิเคราะห์เป็นล าดับที่ 2 (37 คะแนน) และเลือกสมรรถนะความ
เข้าใจในองค์กรและระบบราชการเป็นล าดับที่ 3 (24 คะแนน) 
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1.การคิดวิเคราะห์ 
2.การมองภาพองค์รวม 

3.การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น 
4.การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 

5.การสืบเสาะหาข้อมูล 
6.ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 

7.ความเข้าใจผู้อื่น 
8.ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ 

9.การด าเนินการเชิงรุก 
10.การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน 

11.ความม่ันใจในตนเอง 
12.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
13.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
14.สุนทรียภาพทางศิลปะ 

15.ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 
16.การสร้างสัมพันธภาพ 

คะแนน 

ประเภททั่วไป 
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1.2) ประเภทวิชาการ 
จากผลการพิจารณาเลือกสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งในประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว์ 

ประกอบด้วยต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเทศสัมพันธ์ 
บรรณารักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นิติกร เศรษฐกร 
นักวิชาการสถติิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเผยแพร่ รวมเป็นจ านวน 18 สายงาน ทั้งนี้ ต าแหน่ง
นักวิชาการเผยแพร่ ไม่ได้ด าเนินการส่งผลการพิจารณาเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมายัง
กองการเจ้าหน้าที่ จึงปรากฏผลการเลือกสมรรถนะเรียงตามล าดับที่ 1-5 ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5 แสดงผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะของต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ที ่ สายงาน สมรรถนะ 

ล าดับที่ 1 
(5 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 2 

(4 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 3 

(3 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่  4 
(2 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที ่5 

(1 คะแนน) 
1 นายสัตวแพทย์ การคิดวิเคราะห ์ การมองภาพองค์รวม การตรวจสอบความ

ถูกต้องในกระบวนงาน 
ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การด าเนินการเชิงรุก 

2 นักวิชาการ 
สัตวบาล 

การคิดวิเคราะห ์ การมองภาพองค์รวม การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การสืบเสาะหาข้อมูล 

3 เภสัชกร ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

ความผูกพันท่ีมีต่อส่วน
ราชการ 

การด าเนินการเชิงรุก การคิดวิเคราะห ์ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

4 นักวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห ์ การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การมองภาพองค์รวม ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การสืบเสาะหาข้อมูล 

5 นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

การคิดวิเคราะห ์ การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การด าเนินการเชิงรุก ความมั่นใจในตนเอง ความผูกพันท่ีมีต่อ
ส่วนราชการ 

6 นักจัดการงาน
ทั่วไป 

การคิดวิเคราะห ์ การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การมองภาพองค์รวม การสืบเสาะหาข้อมูล 

7 นักทรัพยากร
บุคคล 

การคิดวิเคราะห ์ การมองภาพองค์รวม การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การสืบเสาะหาข้อมูล ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

8 นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

การคิดวิเคราะห ์ การมองภาพองค์รวม การด าเนินการเชิงรุก ความเข้าใจข้อ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

9 นักวิเทศ
สัมพันธ ์

การคิดวิเคราะห ์ การด าเนินการเชิงรุก การสืบเสาะหาข้อมูล ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การมองภาพองค์รวม 

10 บรรณารักษ์ ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การสืบเสาะหาข้อมูล การมองภาพองค์รวม การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห ์

11 นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห ์ การด าเนินการเชิงรุก ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การใส่ใจและพัฒนา
ผู้อื่น 

12 นักวิชาการพัสด ุ
 
 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

ความผูกพันท่ีมีต่อส่วน
ราชการ 

การคิดวิเคราะห ์ การสืบเสาะหาข้อมูล การด าเนินการเชิงรุก 

13 นักวิชาการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

การคิดวิเคราะห ์ การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
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ที ่ สายงาน สมรรถนะ 
ล าดับที่ 1 

(5 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 2 

(4 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 3 

(3 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่  4 
(2 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที ่5 

(1 คะแนน) 
14 นิติกร ความเข้าใจในองค์การ

และระบบราชการ 
การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การสืบเสาะหาข้อมูล ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ความเข้าใจผู้อื่น 

15 เศรษฐกร การมองภาพองค์รวม การคิดวิเคราะห ์ การสืบเสาะหาข้อมูล การด าเนินการเชิงรุก การใส่ใจและพัฒนา
ผู้อื่น 

16 นักวิชาการสถิติ การคิดวิเคราะห ์ การสืบเสาะหาข้อมูล การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การมองภาพองค์รวม การด าเนินการเชิงรุก 

17 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห ์ การมองภาพองค์รวม ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

ความผูกพันท่ีมีต่อ
ส่วนราชการ 

18 นักวิชาการ
เผยแพร่ 

ไม่มรีายงานผล ไม่มรีายงานผล ไม่มรีายงานผล ไม่มรีายงานผล ไม่มรีายงานผล 

 

 

ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงระดับผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะของประเภทวิชาการ  

จากภาพที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดล าดับการเลือกสมรรถนะในภาพรวมของต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ พบว่า มีการเลือกสมรรถนะการคิดวิเคราะห์มาเป็นล าดับที่ 1 (68 คะแนน) รองลงมาคือ 
สมรรถนะการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงานเป็นล าดับที่ 2 (50 คะแนน) และเลือกสมรรถนะการมอง
ภาพองค์รวมเป็นล าดับที่ 3 (36 คะแนน) จึงส่งผลให้การเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เหมือนกันกับประเภททั่วไปอยู่ 2 รายการ คือ การคิดวิเคราะห์และการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1.การคิดวิเคราะห์ 

2.การมองภาพองค์รวม 

3.การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น 

4.การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 

5.การสืบเสาะหาข้อมูล 

6.ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 

7.ความเข้าใจผู้อื่น 

8.ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ 

9.การด าเนินการเชิงรุก 

10.การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน 

11.ความม่ันใจในตนเอง 

12.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

13.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

14.สุนทรียภาพทางศิลปะ 

15.ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 

16.การสร้างสัมพันธภาพ 

คะแนน 

ประเภทวิชาการ 
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1.3) ประเภทอ านวยการ 
จากผลการพิจารณาเลือกสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งในประเภทอ านวยการของกรมปศุสัตว์ 

ประกอบด้วยต าแหน่ง อ านวยการ อ านวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการ
สัตวบาล) อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) ปศุสัตว์เขต และ 
ปศุสัตว์จังหวัดปรากฏผลการเลือกสมรรถนะเรียงตามล าดับที่ 1-7 ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6 แสดงผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะของต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ที ่ สายงาน สมรรถนะ 

ล าดับที่ 1 
(5 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 2 

(4 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 3 

(3 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่  4 
(2 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 5 

(1 คะแนน) 
1 อ านวยการเฉพาะด้าน 

(นายสัตวแพทย์) 
การด าเนินการเชิงรุก การคิดวิเคราะห ์ การมองภาพองค์รวม การสั่งการตามอ านาจ

หน้าท่ี 
การใส่ใจและ
พัฒนาผู้อื่น 

2 อ านวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการสัตวบาล) 

การคิดวิเคราะห ์ การมองภาพองค์รวม ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การด าเนินการเชิงรุก ความเข้าใจผู้อื่น 

3 อ านวยการเฉพาะด้าน 
(นิติการ) 

การมองภาพองค์รวม การด าเนินการเชิงรุก การคิดวิเคราะห ์ การสั่งการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

ความผูกพันท่ีมีต่อ
ส่วนราชการ 

4 อ านวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการเงินและบัญช)ี 

การมองภาพองค์รวม การคิดวิเคราะห ์ การด าเนินการเชิงรุก การสั่งการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

การใส่ใจและ
พัฒนาผู้อื่น 

5 อ านวยการ (ทั่วไป) การมองภาพองค์รวม การคิดวิเคราะห ์ ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การด าเนินการเชิงรุก การสั่งการตาม
อ านาจหน้าที ่

6 ปศุสัตว์เขต  การมองภาพองค์รวม ความเข้าใจในองค์การ
และระบบราชการ 

การสั่งการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

การคิดวิเคราะห ์ การใส่ใจและ
พัฒนาผู้อื่น 

7 ปศุสัตว์จังหวัด  การมองภาพองค์รวม การคิดวิเคราะห ์ การสั่งการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

การใส่ใจและพัฒนา
ผู้อื่น 

ความเข้าใจใน
องค์การและระบบ
ราชการ 
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ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงระดับผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะของประเภทอ านวยการ 

จากภาพที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดล าดับการเลือกสมรรถนะในภาพรวมของต าแหน่งประเภท
อ านวยการ พบว่า มีการเลือกสมรรถนะการมองภาพองค์รวมมาเป็นล าดับที่ 1 (32 คะแนน) รองลงมาคือ 
สมรรถนะการคิดวิเคราะห์เป็นล าดับที่ 2 (26 คะแนน) และเลือกสมรรถนะการด าเนินการเชิงรุกเป็นล าดับที่ 3 
(17 คะแนน) 

1.4) ปศุสัตว์อ าเภอ 
จากผลการพิจารณาเลือกสมรรถนะของต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (ประเภทวิชาการ

นายสัตวแพทย์,นักวิชาการ ประเภททั่วไป (สัตวแพทย์, เจ้าพนักงานสัตวบาล) ปรากฏผลการเลือกสมรรถนะ
เรียงตามล าดับที่ 1-5 ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 7 แสดงผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะของต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ 
ที ่ สายงาน สมรรถนะ 

ล าดับที่ 1 
(5 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 2 

(4 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 3 

(3 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่  4 
(2 คะแนน) 

สมรรถนะ 
ล าดับที่ 5 

(1 คะแนน) 
1 ปศุสัตว์อ าเภอ ความเข้าใจในองค์การ

และระบบราชการ 
การคิดวิเคราะห ์ การสั่งการตาม

อ านาจหน้าที ่
การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การมองภาพองค์รวม 

0 5 10 15 20 25 30 35

1.การคิดวิเคราะห์ 

2.การมองภาพองค์รวม 

3.การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น 

4.การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 

5.การสืบเสาะหาข้อมูล 

6.ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 

7.ความเข้าใจผู้อื่น 

8.ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ 

9.การด าเนินการเชิงรุก 

10.การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน 

11.ความม่ันใจในตนเอง 

12.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

13.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

14.สุนทรียภาพทางศิลปะ 

15.ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 

16.การสร้างสัมพันธภาพ 

คะแนน 

ประเภทอ านวยการ 



50 
 

 
ภาพที่ 7 แผนภาพแสดงระดับผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะของต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ 

จากภาพที่  7 เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดล าดับการเลือกสมรรถนะในภาพรวมของต าแหน่ง 
ปศุสัตว์อ าเภอ พบว่า มีการเลือกสมรรถนะความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการมาเป็นล าดับที่ 1  
(5 คะแนน) รองลงมาคือ สมรรถนะการคิดวิเคราะห์เป็นล าดับที่ 2 (4 คะแนน) และเลือกสมรรถนะการสั่งการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นล าดับที่ 3 (3 คะแนน) 

จากผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง อาจสะท้อน
ได้ว่าข้าราชการประเภทอ านวยการซึ่งท าหน้าที่บริหารหน่วยงานให้ความส าคัญกับสมรรถนะการมองภาพ  
องค์รวมมาเป็นล าดับแรก อาจเนื่องมาจากต าแหน่งอ านวยการจ าเป็นต้องมองหน่วยงานในภาพรวม สามารถ
จับประเด็นเชื่อมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากข้อมูลหรือทัศนะต่างๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จนสังเคราะห์
กรอบความความคิดใหม่ให้เหมาะสมกับการบริหารงานภายในหน่วยงานของตน ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินงานที่
เฉพาะเจาะจงและอาจเผชิญสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การตัดสินใจวางแผนการบริหาร
งบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน ส่วนข้าราชการประเภทวิชาการให้ความส าคัญกับสมรรถนะ
การคิดวิเคราะห์มาเป็นล าดับแรก เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้เชิงวิชาการในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างลึกซึ้ง สามารถ
แยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยแล้วจัดหมวดหมู่ความคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ยังสามารถเปรียบเทียบ
และจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีเหตุและผล เช่น การวางแผนและพัฒนาระบบ
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคและเกษตรกร ในขณะที่ข้าราชการประเภท
ทั่วไปให้ความส าคัญกับสมรรถนะการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงานมาเป็นล าดับแรก เนื่องจากเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสั่งสมความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชา  

0 1 2 3 4 5 6

1.การคิดวิเคราะห์ 
2.การมองภาพองค์รวม 

3.การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น 
4.การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 

5.การสืบเสาะหาข้อมูล 
6.ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 

7.ความเข้าใจผู้อื่น 
8.ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ 

9.การด าเนินการเชิงรุก 
10.การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน 

11.ความม่ันใจในตนเอง 
12.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
13.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
14.สุนทรียภาพทางศิลปะ 

15.ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 
16.การสร้างสัมพันธภาพ 

คะแนน 

ปศุสัตว์อ าเภอ 
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จึงจ าเป็นต้องใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม  
โดยมุ่งเน้นการติดตามและตรวจสอบการท างาน ตลอดจนพัฒนาระบบการท างานเพ่ือความถูกต้องครบถ้วน
ของแต่ละกระบวนงาน เช่น การด าเนินการตามระเบียบสารบรรณของเจ้าพนักงานธุรการ การด าเนินการตาม
ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าพนักงานพัสดุ และข้าราชการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอให้ความส าคัญกับสมรรถนะ
ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการมาเป็นล าดับแรก เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับย่อยที่สุดของหน่วยงานและปฏิบัติงานโดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
จึงต้องมีความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจทั้งที่เป็นอ านาจตามกฎหมายและอ านาจที่ไม่เป็น
ทางการภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเปูาหมาย ตลอดจนมี
ความสามารถในการคาดการณ์ส าหรับวางแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมภายใต้นโยบายภาครัฐ แนวโน้ม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานที่
ต้องท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการให้กับภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด พร้อมกับ
การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเปูาหมายตามนโยบายที่ก าหนด เช่น การควบคุมการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เข้าร่วมเป็นอาสาปศุสัตว์ 
การด า เนิ นการสนับสนุ น ให้ เ กษตรกร ปรั บ เปลี่ ยน พ้ืนที่ เ กษตรกรรมที่ ไ ม่ เหมาะสม เป็น พ้ืนที่ 
ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาคการเกษตรอ่ืนในพ้ืนที ่

3.6 การเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณา 
กองการเจ้าหน้าที่ ด า เนินการรายงานผลการคัดเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติของข้าราชการจ าแนกเป็น ประเภททั่วไป จ านวน 13 ต าแหน่ง ประเภทวิชาการ จ านวน 18 ต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ ได้แก่ อ านวยการ อ านวยการเฉพาะด้าน ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ตลอดจน
ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (ประเภททั่วไปและวิชาการ) เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณาในคราวแรก 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากส านักงาน ก.พ. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาก าหนด
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการว่า ควรก าหนดสมรรถนะเฉพาะโดยมุ่งเน้นหลักการให้
มีความกะทัดรัด จ าง่าย และไม่ซับซ้อน เพ่ือความสะดวกในการน าไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านต่างๆ ดังนั้น การก าหนดสมรรถนะเฉพาะที่ลงรายละเอียดตามสายงานอาจส่งผลให้ข้าราชการทั้งผู้
ประเมินและผู้รับการประเมินเกิดความสับสน และอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการพิจารณาค านวณ 
ค่าคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อีกทั้งยังอาจไม่สามารถน าระบบสมรรถนะที่ก าหนดไว้ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอ่ืนได้อย่างแท้จริง เช่น การสรรหา การเลือกสรร และการ
พัฒนาบุคคลากร เนื่องจากมีการจ าแนกรายการสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงตามต าแหน่งมีรายละเอียดที่ซับซ้อน
มากเกินไป 
 อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์จึงมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการค านวณผลคะแนนการเลือกและ 
จัดเรียงล าดับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติใหม่ โดยให้จ าแนกเป็นประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ 
ประเภทอ านวยการ และปศุสัตว์อ าเภอ โดยก าหนดให้ใช้สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเพียง  
3 รายการแรกที่มีล าดับการเลือกสูงที่สุด เพ่ือไม่ให้กระทบกับการแบ่งค่าถ่วงน้ าหนักในการค านวณคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีค่าน้อยเกินไป จนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการที่แท้จริงของข้าราชการ เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีสมรรถนะหลักของข้าราชการที่ต้องใช้ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่แล้วจ านวน 8 รายการ อีกทั้งยังสร้างความสะดวกในการประยุกต์ใช้
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ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของข้าราชการ
ภายในกรมปศุสัตว์ได้ง่ายมากยิ่งขึน้ 

ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่จึงด าเนินการจัดท ารายงานผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน  
ที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ใหม่ ตามที่ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์มีมติ  และได้ด าเนินการแจ้งเวียนผล 
การเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ าแนกตามประเภท เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ 
กรมปศุสัตว์ ก่อนจัดท าประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ก าหนดสมรรถนะเฉพาะ 
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ จ าแนกตามประเภท และจัดเรียงล าดับเป็น 3 รายการ  
ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 8 แสดงผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ าแนกตามประเภท 

ล าดับ
ที ่

ประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ ปศุสัตว์อ าเภอ 

1 
การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบราชการ 

2 
การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความ

ถูกต้องในกระบวนงาน 
การคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์ 

3 
ความเข้าใจในองค์กร
และระบบราชการ 

การมองภาพองค์รวม การด าเนินการเชิงรุก การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 

ทั้งนี้ การก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์มีกระบวนการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน “การก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์” 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กระบวนงาน ขั้นตอนการด านินการ 
1  - ศึกษาข้อมูลแนวทางการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่

ปฏิบัติของส านักงาน ก.พ.  
- ศึกษาข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของส่วนราชการอ่ืน 
ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมราชทัณฑ์ และกรมการแพทย์ 

2  ก าหนดรูปแบบการด าเนินการ ให้ข้าราชการในกรมปศุสัตว์เลือก
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากรายละเอียดสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ านวน 16 รายการ ที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด ผ่านการตอบแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ
ประกอบด้วย หนังสือแจ้งเวียนโดยชี้แจงแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม ค าอธิบายรายละเอียดของสมรรถนะแต่ละรายการ และ
ตารางสรุปผลการเลือกสมรรถนะ 

3  ทุกหน่วยงานรวบรวมและสรุปข้อมูล (การเลือกสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละสายงาน) 
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือรวบรวมผลในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ 
 

4  กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ภาพรวมของกรมปศุสัตว์ 

5  กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการสรุปผลเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์จ าแหนกตามต าแหน่ง และแจ้ง
เวียนผลการคัดเลือกสมรรถนะดังกล่าวไปยังทุกหน่วยงานเพ่ือรับทราบ 
หากหน่วยไม่ เห็นชอบหรือมีข้อเสนอแนะอ่ืนให้แจ้งมายังกองการ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือรวบรวมเสนอกรมปศุสัตว์พิจารณาต่อไป 

6  กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการคัดเลือกสมรรถนะเฉพาะฯ เสนอ 
อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการ 
 

ก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการด าเนินการ 

เสนอ อ.ก.พ. กรมปศสุัตว์
พิจารณา 

ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการ
ด าเนินการ 
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บทที่ 4 

สรุปผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ในบทสรุปผลงานวิชาการฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้สรุปผลการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ และชี้แจงปัญหา อุปสรรคของการศึกษา ตลอดจนจัดท าข้อเสนอแนะจากการศึกษา
และวิเคราะห์ผลการด าเนินการที่น าเสนอไว้แล้วในบทก่อน เพ่ือให้ผู้อ่านพิจารณาตัดสินใจในการน าผล
การศึกษาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.1 สรุปผลการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ 
 การก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์  พ.ศ. 2559  
ได้ด าเนินการใหเ้หมาะสมและสนับสนุนภารกิจของข้าราชการตามแบบบรรยายลักษณะงานที่สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 เนื่องจากการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการ 
กรมปศุสัตว์ครั้งแรก มีการก าหนดความรู้ความสามารถเป็นสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติซึ่งไม่ตรง
ตามที่ส านักงาน ก.พ. (2553) ก าหนดไว้ จึงมีการศึกษาแนวทางการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติจากระเบียบและคู่มือของส านักงาน ก.พ. และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) จากส่วนราชการซึ่งได้รับการยอมรับจากส านักงาน ก.พ. ให้เป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่ดี 
ในการจัดท าและพัฒนาระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย กรมชลประทาน  
กรมราชทัณฑ์ และกรมการแพทย์ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการโดยเปิดโอกาสให้
ข้าราชการทุกคนของกรมปศุสัตว์ จ านวน 4,342 ราย (เดือนมิถุนายน 2558) เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือก
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน จ านวน 5 รายการ จากทั้งหมด 16 รายการ 
ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ผ่านการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือให้ข้าราชการพิจารณาเรียงล าดับ 
ความเหมาะสมของสมรรถนะทั้ง 5 รายการซึ่งได้เลือกไว้ โดยให้ก าหนดเป็นระดับคะแนนจากมากไปหาน้อย  
โดยคะแนนมากที่สุด คือ 5 คะแนน หมายถึง สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งมากที่สุด ไปจนถึงระดับคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน หมายถึง สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งน้อยที่ สุด จากนั้นจึงรวบรวมผลจากทุกหน่วยงานมาวิเคราะห์และ 
จัดเรียงล าดับผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ าแนกตามต าแหน่งของข้าราชการ 
กรมปศุสัตว์ในภาพรวม ซึ่งปรากฎผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,953 ราย คิดเป็นร้อยละ 45 ของข้าราชการ
ทั้งหมด (4,342 ราย) ประกอบด้วยข้าราชการประเภททั่วไป 13 ต าแหน่ง (847 ราย) ประเภทวิชาการ 17 ต าแหน่ง 
(ไม่มีรายงานผลของต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่)  (776 ราย) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ (77 ราย)  
และต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (253 ราย) ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้สรุปผลการด าเนินการและแจ้งเวียน
รายละเอียดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการจ าแนกตามต าแหน่ง ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเสนอกรมปศุสัตว์พิจารณา ก่อนเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์  

อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ได้มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ปรับรายละเอียดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติของข้าราชการจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง คือ ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป 
และต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ และจัดเรียงล าดับเพียง 3 รายการ ดังนี้  

- ประเภททั่วไป ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน  การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจใน
องค์กรและระบบราชการ  
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- ประเภทวิชาการ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน การมองภาพ 
องค์รวม 

- ประเภทอ านวยการ ได้แก่ การมองภาพองค์รวม การคิดวิเคราะห์ การด าเนินการเชิงรุก 
- ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ ได้แก่ ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ การคิดวิเคราะห์ การสั่งการ

ตามอ านาจหน้าที ่
ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ก าหนดสมรรถนะเฉพาะตาม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้ด าเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และส านักงาน ก.พ. เพ่ือทราบ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการเริ่มปรับใช้สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะที่ปฏิบัติใน
ต าแหน่งประเภทอ านวยการผ่านระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมให้สามารถบรรลุ
เปูาหมายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 ปัญหาและอุปสรรค 

4.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์มีจ านวนมาก จึงเกิดปัญหาของ 
การส่งผลการพิจารณาเลือกสมรรถนะเฉพาะที่ไม่ครบถ้วนตามก าหนดเวลา ท าให้ต้องขยายระยะเวลา 
ในการรวบรวมผล และด าเนินการติดต่อเป็นรายหน่วยงานเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถส่งผล
ข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกันและปรับแผนการด าเนินงานตามสถานการณ์เฉพาะ
ของหน่วยงานนั้น เช่น ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลงพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ ส่งผล
ให้ต้องด าเนินการขยายระยะเวลาหรือเปลี่ยนรูปแบบการส่งผลข้อมูลผ่านช่องทางอ่ืนโดยไม่ต้องใช้กระดาษ 
ในการตอบแบบสอบถาม อีกทั้ง ยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานส่งผลให้เกิดความชะงักงันในการติดตาม
รวบรวมผลข้อมูล จึงต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจและสื่อสารแนวทางการด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้ประสานงานใหม่ เพ่ือให้การรวบรวมส่งผลข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว้ 

4.2.2 ข้าราชการบางส่วนขาดความเข้าใจและไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติกับความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน หรือความแตกต่าง
ระหว่างสมรรถนะเฉพาะกับสมรรถนะหลักซึ่งก าหนดไว้ได้ ส่งผลให้ผู้ด าเนินงานต้องเพ่ิมการสื่อสารอย่างไม่
เป็นทางการเพ่ือเข้าถึงหน่วยงานเป็นการเฉพาะราย รวมถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานเพ่ือ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพ่ือให้การพิจารณาเลือกสมรรถนะเฉพาะเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ โดยอ้างอิงสมรรถนะเฉพาะตามความหมายที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพ่ือให้การพิจารณาใช้ระบบ
สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับหน่วยงานภาครัฐอื่น 

4.2.3 ข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานโดยเฉพาะจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
บางต าแหน่งมีจ านวนไม่ถึงเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผลการพิจารณา
เลือกสมรรถนะเฉพาะของสายงานดังกล่าว แต่ด้วยระยะเวลาอันจ ากัดจึงได้ด าเนินการสรุปผลและแจ้งเวียนให้ 
ทุกหน่วยงานทราบ เพ่ือเน้นย้ าถึงผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้บุคลากรได้ทราบ
และสร้างการยอมรับตลอดจนมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันอีกครั้ง ซึ่งหากหน่วยงานใดมีข้อคิดเห็นที่แตกต่าง
สามารถติดต่อประสานงานมายังกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสมรรถนะเฉพาะให้
เหมาะสมได้ ทั้งนี ้ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอกรมพิจารณาก่อนที่จะ
เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์พิจารณาต่อไป 
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4.2.4 จากการพิจารณาของ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ในครั้งแรก ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่าการก าหนด
สมรรถนะเฉพาะที่จ าแนกรายละเอียดตามต าแหน่งงานนั้น มีจ านวนรายการสมรรถนะเฉพาะที่มากเกินไป  
ซึ่งอาจส่งผลให้ข้าราชการทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเกิดความสับสนและเกิดความยุ่งยากในการน าไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง จึงมีมตใิห้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดสมรรถนะเฉพาะเป็น
จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ซึ่งต้องด าเนินการค านวณผลคะแนนใหม่จากผลคะแนนที่เป็นไปอย่างคร่าว 
ตามการรายงานผลของแต่ละหน่วยงาน จึงท าให้ต้องพิจารณาค านวณผลคะแนนจากผลรวมของแต่ละต าแหน่ง
ในแต่ละประเภทแทนการรวบรวมผลคะแนนจากผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนโดยตรง ซึ่งอาจกระทบต่อ 
ความแม่นย าของผลการเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของการด าเนินการครั้งนี้ 

4.3 ข้อเสนอแนะ 
 4.3.1 กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการปรับใช้สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งประเภท
อ านวยการผ่านระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงควรมีการติดตามประเมินผลการปรับใช้ในระบบดังกล่าว
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการพิจารณาว่าสมรรรถนะดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และอาจจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสมรรถนะบางรายการ  
ให้เหมาะสมกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป  
 4.3.2 ควรน าสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมาใช้กับข้าราชการทุกประเภทต าแหน่ง  
ซึ่งอาจมีการด าเนินการทบทวนรายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจงานมากยิ่งขึ้น โดยการแจ้งเวียนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในการปรับปรุงสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และอาจใช้แนวทางและขั้นตอนการ
ด าเนินการจากผลการศึกษาของงานวิชาการฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการปรับปรุงรายการสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจงานต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเปูาหมายและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4.3.3 ในการด าเนินการประยุกต์ใช้สมรรถนะเฉพาะในการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีการสื่อสาร  
ที่เหมาะสมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้บริหารอาจมีส่วนส าคัญในการผลักดันและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย เพ่ือให้ข้าราชการเกิดความเข้าใจทิศทางที่ชัดเจน อีกทั้งยังต้องจัดท าสื่อที่สนับสนุน
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะเฉพาะที่สามารถเข้าถึงบุคลากรได้ในทุกระดับเพ่ือสร้างรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นรูปธรรม 

4.3.4 กรมปศุสัตว์อาจก าหนดหน่วยงานน าร่องในการทดลองใช้ระบบสมรรถนะเฉพาะในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยใช้รูปแบบกลุ่มทดลอง (Pilot Group) เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างครอบคลุม
และใกล้ชิด และสามารถน าผลการติดตามไปใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือวางแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสมรรถนะเฉพาะในการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานและวิสัยทัศน์ ตลอดจนเปูาหมาย
ของกรมปศุสัตว์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตก่อนที่จะบังคับใช้จริงให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

4.3.5 ในการริเริ่มใช้ระบบสมรรถนะเฉพาะส าหรับข้าราชการในทุกประเภทต าแหน่ง อาจเริ่ม
ด าเนินการผ่านระบบการบริหารผลการปฏิบัติ งานเช่นเดียวกับที่กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการประเมินผล
สมรรถนะหลักซึ่งก าหนดบังคับโดยระเบียบส านักงาน ก.พ. และการบริหารผลการปฏิบัติงานของต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงผลการประเมินระดับสมรรถนะเฉพาะส าหรับวางแนวทาง 
การพัฒนาตนเองในแผนการพัฒนารายบุคคล และสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพให้
เหมาะสมกับต าแหน่งงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  
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4.3.6 ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ผลการตอบกลับ  (Feedback)  
ในการใช้ระบบสมรรถนะเฉพาะในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวอย่างเช่น การใช้แบบสอบถามในการส ารวจ
ติดตามประเมินผลการด าเนินการพัฒนาระบบสมรรถนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สมรรถนะให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

4.3.7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยเน้นการประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือการรวบรวมผลข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง สามารถ
น าไปใช้เชื่อมโยงเพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกทั้งยังสามารถใช้ในการวางรูปแบบการน าเสนอข้อมูลเพ่ือช่วยสนับสนุนให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
พิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางหรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐาน
ระบบสมรรถนะต่อไป 

4.3.8 ควรมีการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับข้าราชการในแต่ละ
ต าแหน่ง เนื่องจากข้าราชการในแต่ละต าแหน่งงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลให้
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่สนับสนุนความส าเร็จในการปฏิบัติงานย่อมแตกต่างกันด้วย จึงต้องพิจารณา
ก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ าแนกตามต าแหน่งงานที่ชัดเจน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของข้าราชการได้อย่างถูกต้องตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  
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สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานของต าแหนง่ 
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ระดับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

และต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
********************** 

 
ระดับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ  

และต าแหน่งประเภทอ านวยการ ดังนี้ 
๑. ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป 

๑.๑ ระดับปฏิบัติงาน  ก าหนดให้ต้องมีระดับที่ ๑ 
๑.๒ ระดับช านาญงาน ก าหนดให้ต้องมีระดับที่ ๑ 
๑.๓ ระดับอาวุโส  ก าหนดให้ต้องมีระดับที่ ๒ 
๑.๔ ระดับทักษะพิเศษ ก าหนดให้ต้องมีระดับที่ ๒ 

 ๒. ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ 
๒.๑ ระดับปฏิบัติการ  ก าหนดให้ต้องมีระดับที่ ๑ 
๒.๒ ระดับช านาญการ ก าหนดให้ต้องมีระดับที่ ๒ 
๒.๓ ระดับช านาญการพิเศษ ก าหนดให้ต้องมีระดับที่ ๓ 
๒.๔ ระดับเชี่ยวชาญ  ก าหนดให้ต้องมีระดับที่ ๔ 
๒.๕ ระดับทรงคุณวุฒิ ก าหนดให้ต้องมีระดับที่ ๕ 

 ๓. ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
๓.๑ ระดับต้น  ก าหนดให้ต้องมีระดับที่ ๓  
๓.๒ ระดับสูง  ก าหนดให้ต้องมีระดับที่ ๔  

 
********************** 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ การคิดวิเคราะห์ 

ค าจ ากัดความ :  การท าความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการแยกแยะ
ประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบ
แง่มุมต่างๆ สามารถล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆ ได้ 

ระดับที่ 0 :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ ๑ : แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ 

 แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงล าดับความส าคัญ 
 วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ 

ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน 
 ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 ระบขุ้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้ 
 วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนได้ 

ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน 
 เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ 
 วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝุายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เก่ียวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได้ 
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้ 

 เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียด 
และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับสถานการณ์หนึ่งๆ ได้ 

 วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปูองกันแก้ไขไว้
ล่วงหน้า 

ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และใช้เทคนิค และรูปแบบต่างๆ ในการก าหนดแผนงานหรือ
ขั้นตอนการท างาน เพื่อเตรียมทางเลือกส าหรับการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ 
 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณา

ข้อดี ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง 
 วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือ

ผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปูองกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะ
ทางเลือกและข้อดี ข้อเสียไว้ให้ 



69 
 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ   การมองภาพองค์รวม 

ค าจ ากัดความ : การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือ
ประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่างๆ จนได้เป็นกรอบความความคิดหรือแนวคิดใหม่ 

ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้  หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป 

 ใช้กฎพ้ืนฐาน  หลักเกณฑ์  หรือสามัญส านึกในการระบุประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน 
ระดับที่ 2 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ใช้ประสบการณ์ 

 ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล  แนวโน้ม  และความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้ 
 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงานได้ 

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน 
 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี  แนวคิดท่ีซับซ้อน หรือแนวโน้มในอดีตในการระบุหรือแก้ปัญหาตาม

สถานการณ์  แม้ในบางกรณี  แนวคิดท่ีน ามาใช้กับสถานการณ์อาจไม่มีสิ่งบ่งบอกถึงความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ 
ได้ง่าย  

 สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้ 
 สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่ายและเป็น

ประโยชน์ต่องาน 
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 

 ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงสามารถน าเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ซึ่ง
อาจไม่เคยปรากฏมาก่อน 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ  การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 

ค าจ ากัดความ : ความใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะ     
ทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทัศนคติท่ีดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่ 

ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้  หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 : ใส่ใจและให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อ่ืน 

 สนับสนุนให้ผู้อ่ืนพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจที่ดี  
 แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อ่ืนมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้ 

ระดับที่ 2 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนาให้ผู้อ่ืนมีศักยภาพ หรือมี  
สุขภาวะท้ังทางปัญญา ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี 

 สาธิต หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี
อย่างยั่งยืน 

 มุ่งม่ันที่จะสนับสนุน  โดยชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการพัฒนาของผู้อ่ืน 
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใส่ใจในการให้เหตุผลประกอบการแนะน า หรือมีส่วนสนับสนุน
ในการพัฒนาผู้อื่น 

 ให้แนวทางพร้อมกับอธิบายเหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้อื่นมั่นใจว่าสามารถพัฒนาศักยภาพ      
สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้ 

 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือประสบการณ์  เพ่ือให้ผู้มีโอกาสได้ถ่ายทอดและ
เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืน 

 สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวิธีการในภาคปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนมั่นใจว่าตนสามารถ
พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ 

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามและให้ค าติชม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ติดตามผลการพัฒนาของผู้อื่นรวมทั้งให้ค าติชมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีของ 

แต่ละบุคคล 
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความต้องการที่
แท้จริง 

 พยายามท าความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น เพื่อให้สามารถจัดท า
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้ 

 ค้นคว้า สร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติท่ีดี ซึ่งตรง               
กับปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น 
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ  การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 

ค าจ ากัดความ : การก ากับดูแลให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมาย หรือตามต าแหน่งหน้าที่ การก ากับดูแลนี้ หมายรวมถึงการออกค าสั่งโดยปกติท่ัวไปจนถึงการใช้
อ านาจตามกฎหมายกับผู้ฝุาฝืน 

ระดับที่ ๐ :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ ๑ :  สั่งให้กระท าการใดๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 สั่งให้กระท าการใดๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 มอบหมายงานในรายละเอียดบางส่วนให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนได้ เพ่ือให้ตนเองปฏิบัติงาน 

ตามต าแหน่งหน้าที่ได้มากขึ้น 
ระดับที่ 2 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และก าหนดขอบเขตข้อจ ากัดในการกระท าการใดๆ 

 ปฏิเสธค าข้อของผู้อื่น ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก าหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็นมาตรฐาน 
 สร้างเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 

ระดับที่ 3 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งให้ปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
 ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้แตกต่าง หรือสูงขึ้น 
 สั่งให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ระดับที่ 4 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบข้อบังคับ  
 ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
 เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงผลที่จะเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ระดับที่ 5 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และด าเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ
ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในกรณีท่ีมีปัญหา หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ  การสืบเสาะหาข้อมูล 

ค าจ ากัดความ :  ความใฝุรู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา 
ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ 0 :  ไม่แสดงสรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ ๑ :  หาข้อมูลในเบื้องต้น 

 ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
 ถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือให้ได้ข้อมูล 

ระดับที่ ๒ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสืบเสาะค้นหาข้อมูล 
 สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการที่มากกว่าเพียงการตั้งค าถามพ้ืนฐาน 
 สืบเสาะค้นหาข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวมากที่สุด 

ระดับที่ ๓ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และแสวงหาข้อมูลเชิงลึก 
 ตั้งค าถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจนได้ที่มาของสถานการณ์ เหตุการณ์

ประเด็นปัญหา หรือค้นพบโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป 
 แสวงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากผู้รู้อ่ืนเพ่ิมเติม ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้น 

ระดับที่ ๔ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสืบค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 วางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบในช่วงเวลาที่ก าหนด 
 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างจากกรณีปกติธรรมดาโดยทั่วไป 
 ด าเนินการวิจัย หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ระบบสืบค้น              

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการท าวิจัย 
ระดับที่ ๕ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และวางระบบการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

 วางระบบการสืบค้น รวมทั้งการมอบหมายให้ผู้อื่นสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

. 
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ  ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ค าจ ากัดความ : การรับรู้ถึงข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ความเข้าใจ เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างกันได้ 

ระดับที่ 0 :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 :  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและให้ความสนใจวัฒนธรรมของผู้อ่ืน 

 ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ขณะที่เห็นคุณค่าและสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น 
 ยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม และไม่ดูถูกวัฒนธรรมอื่นว่าด้อยกว่า 
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 

ระดับที่ 2 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจ รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่ 
 เข้าใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพยายาม

ปรับตัวให้สอดคล้อง 
 สื่อสารด้วยวิธีการ เนื้อหา และถ้อยค าที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้อ่ืน 

ระดับที่ 3 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ อย่างลึกซ้ึง รวมทั้งแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 เข้าใจบริบท และนัยส าคัญของวัฒนธรรมต่างๆ 
 เข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างอันจะท าให้เข้าใจวิธีคิดของผู้อ่ืน 
 ไม่ตัดสินผู้อ่ืนจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่ต้องพยายามท าความเข้าใจ เพ่ือให้

สามารถท างานร่วมกันได้ 
ระดับที่ 4 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 สร้างการยอมรับในหมู่ผู้คนต่างวัฒนธรรม เพ่ือสัมพันธไมตรีอันดี 
 ริเริ่ม และสนับสนุนการท างานร่วมกัน เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศ หรือระหว่าง

วัฒนธรรมที่ต่างกัน 
ระดับที่ 5 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับท่าที รวมทั้งวิธีการท างานให้สอดคล้องกับบริบททาง
วัฒนธรรม 

 หาทางระงับข้อพิพาทระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยพยายามประสานและประนีประนอม
ด้วยความเข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมอย่างลึกซ้ึง 

 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ท่าทีให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อประสาน
ประโยชน์ระหว่างประเทศหรือระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ  ความเข้าใจผู้อื่น 

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจน
สภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่ติดต่อด้วย 

ระดับที่ 0 :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 :  เข้าใจความหมายที่ผู้อ่ืนต้องการสื่อสาร 

 เข้าใจความหมายที่ผู้อ่ืนต้องการสื่อสาร สามารถจับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวได้ถูกต้อง 
ระดับที่ 2 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและค าพูด 

 เข้าใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ์ จากการสังเกต สีหน้า ท่าทาง หรือน้ าเสียงของผู้ที่
ติดต่อด้วย 

ระดับที่ 3 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความหมายแฝงในกิริยา ท่าทาง ค าพูด หรือน้ าเสียง 
 เข้าใจความหมายที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนในกิริยา ท่าทาง ค าพูด หรือน้ าเสียง 
 เข้าใจความคิด ความกังวล หรือความรู้สึกของผู้อ่ืน แม้จะแสดงออกเพียงเล็กน้อย 
 สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่ติดต่อด้วยได้ 

ระดับที่ 4 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจการสื่อสารทั้งที่เป็นค าพูด และความหมายแฝงในการ
สื่อสารกับผู้อ่ืนได้ 

 เข้าใจนัยของพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สึกของผู้อื่น 
 ใช้ความเข้าใจนั้นให้เป็นประโยชน์ในการผูกมิตร ท าความรู้จัก หรือติดต่อประสานงาน 

ระดับที่ 5 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมผู้อ่ืน 
 เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมหรือปัญหา ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะยาวที่ท าให้เกิด

พฤติกรรมของผู้อื่น 
 เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น จนสามารถบอกถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผู้อ่ืนนั้น

ได้อย่างถูกต้อง 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ  ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจตามกฎหมาย และอ านาจที่ไม่เป็นทางการ 
ในองค์กรของตนและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเปูาหมาย รวมทั้งความ 
สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจน
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีผลต่อองค์กรอย่างไร 

ระดับที่ ๐ :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ ๑ :  เข้าใจโครงสร้างองค์กร 

 เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง 

ระดับที่ ๒ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เป็นทางการ 
 เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ว่าผู้ใดมีอ านาจตัดสินใจ 

หรือผู้ใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่างๆ และน าความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นส าคัญ 

ระดับที่ ๓ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 
 เข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเข้าใจ

วิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 เข้าใจข้อจ ากัดขององค์กร รู้ว่าสิ่งใดอาจกระท าได้หรือไม่อาจกระท าให้บรรลุผลได้ 

ระดับที่ ๔ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กร 
 รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการผลักดัน

ภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล 
ระดับที่ ๕ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กร 

 เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยภาพรวม
ตลอดจนปัญหา และโอกาสที่มีอยู่ และน าความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในส่วนที่
ตนดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างเป็นระบบ 

 เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มี
ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร เพื่อแปลงวิกฤติเป็นโอกาส ก าหนด
จุดยืนและท่าทีตามภารกิจในหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็น
ส าคัญ 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ  การด าเนินการเชิงรุก 

ค าจ ากัดความ : การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งจัดการเชิงรุกกับปัญหานั้นโดยอาจไม่มีใครร้องขอ  
และอย่างไม่ย่อท้อ หรือใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ  เกี่ยวกับ
งานด้วย เพื่อแก้ไขปัญหา ปูองกันปัญหา หรือสร้างโอกาสด้วย 

ระดับที่ 0 :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 :  เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือด าเนินการ 

 เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 
 เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะน าโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน 

ระดับที่ 2 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวิกฤติ 
 ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอ และไม่ย่อท้อ 
 แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์และรอให้ปัญหา

คลี่คลายไปเอง   
ระดับที่ 3 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหา
ระยะสั้น 

 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส  หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ระยะสั้น 

 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดข้ึนในวงราชการ 
ระดับที่ 4 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในระยะปานกลาง 

 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือสร้างโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ระยะปานกลาง 

 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

ระดับที่ 5 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในระยะยาว 

 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต 

 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานเสนอ
ความคิดใหม่ ๆ ในการท างาน เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน 

ค าจ ากัดความ : ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และ   
ลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการท างานหรือข้อมูลตลอดจนพัฒนาระบบ
การตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องของกระบวนงาน 

ระดับที่ ๐ :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ ๑ :  ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ 

 ต้องการให้ข้อมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน 
 ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการท างาน 
 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ระดับที่ ๒ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ 
 ตรวจทานงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างละเอียดเพ่ือความถูกต้อง 

ระดับที่ ๓ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อ่ืนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตน 

 ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
 ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อื่น ตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
 ตรวจความถูกต้องตามข้ันตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผู้อ่ืน ตามอ านาจหน้าที่ 
 บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานท้ังของตนเองและของผู้อ่ืน เพ่ือความถูกต้องของงาน 

ระดับที่ ๔ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือโครงการ 
 ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตามก าหนดเวลา 
 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล 
 สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่หายไป และเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนเพ่ือความถูกต้องของงาน 

ระดับที่ ๕ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน 
 พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพ่ือความถูกต้องตามขั้นตอนและเพ่ิมคุณภาพของข้อมูล 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ  ความม่ันใจในตนเอง 

ค าจ ากัดความ : ความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผล 
หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง 

ระดับที่ 0 :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 :  ปฏิบัติงานได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล 

 ปฏิบัติงานได้โดยอาจไม่ต้องมีการก ากับดูแลใกล้ชิด 
 ตัดสินใจเองได้ในภารกิจภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของตน 

ระดับที่ 2 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างม่ันใจ 
 กล้าตัดสินใจเรื่องที่เห็นว่าถูกต้องแล้วในหน้าที่ แม้จะมีผู้ไม่เห็นด้วยอยู่บ้างก็ตาม 
 แสดงออกอย่างมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่แม้อยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน 

ระดับที่ 3 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และม่ันใจในความสามารถของตน 
 เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบ

ผลส าเร็จได้ 
 แสดงความมั่นใจอย่างเปิดเผยในการตัดสินใจหรือความสามารถของตน 

ระดับที่ 4 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และม่ันใจในการท างานที่ท้าทาย 
 ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ 
 แสดงความคิดเห็นของตน เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจ  

หรือในสถานการณ์ที่ขัดแย้ง 
ระดับที่ 5 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจท างานที่ท้าทายมากและกลา้แสดงจุดยืนของตน 

 เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ท้าทายหรือมีความเสี่ยงสูง 
 กล้ายืนหยัดเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจ 
 กล้าแสดงจุดยืนของตนอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ   ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ และกลุ่ม
คนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไป 

ระดับที่ 0 :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ ๑ :  มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 ปรับตัวเข้ากับสภาพการท างานที่ยากล าบาก หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
ระดับที่ ๒ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และยอมรับความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน 

 ยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ 

ระดับที่ ๓ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และมีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ 
 มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือผลส าเร็จของงาน            

และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ระดับที่ ๔ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน 

 ปรับวิธีการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์หรือบุคคล 
 ปรับขั้นตอนการท างานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ระดับที่ ๕ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ 
 ปรับแผนงาน เปูาหมาย หรือโครงการเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า 
 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือกระบวนงาน เป็นการเฉพาะกาล เพ่ือให้รับกับสถานการณ์      

เฉพาะหน้า 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

ค าจ ากัดความ :  ความสามารถที่จะสื่อความด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่างๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจยอมรับและ
สนับสนุนความคิดของตนเอง 

ระดับที่ ๐ :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้  หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ ๑ :  น าเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา    

 น าเสนอ ข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยยังมิได้ปรับรูปแบบการน าเสนอ                       
ตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง 

ระดับที่ ๒ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ 
 น าเสนอข้อมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอย่างประกอบที่มีการเตรียมอย่างรอบคอบ                  

เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 
ระดับที่ ๓ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และปรับรูปแบบการน าเสนอเพื่อจูงใจ 

 ปรับรูปแบบการน าเสนอให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับของผู้ฟัง  
 คาดการณ์ถึงผลการน าเสนอ และค านึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง 

ระดับที่ ๔ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และใช้ศิลปะการจูงใจ   
 วางแผนการน าเสนอโดยคาดหวังว่าจะสามารถจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม 
 ปรับแต่ละขั้นตอนของการสื่อสาร น าเสนอ และจูงใจให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่ม                      

หรือแต่ละราย 
 คาดการณ์และพร้อมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผู้ฟังท่ีอาจเกิดขึ้น 

ระดับที่ ๕ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจูงใจ 
 แสวงหาผู้สนับสนุน เพ่ือเป็นแนวร่วมในการผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ให้สัมฤทธิ์ผล 
 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจูงใจ 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ สุนทรียภาพทางศิลปะ 

ค าจ ากัดความ :  ความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็นคุณค่าของงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
รวมถึงงานศิลปะอ่ืนๆ และน ามาประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองได้ 

ระดับที่ ๐ :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 :  ซาบซ้ึงในงานศิลปะ 

 เห็นคุณค่าในงานศิลปะของชาติและศิลปะอ่ืนๆ โดยแสดงความรักและหวงแหนในงานศิลปะ 
 สนใจที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ติดตาม หรือสร้างงานศิลปะแขนงต่างๆ 
 ฝึกฝนเพ่ือสร้างความช านาญในงานศิลปะของตนอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับที่ 2 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจรูปแบบต่าง ๆ ของงานศิลปะ 
 แยกแยะความแตกต่างของงานศิลปะรูปแบบต่างๆ และอธิบายให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงคุณค่าของงาน

ศิลปะเหล่านั้นได้ 
 เข้าใจรูปแบบและจุดเด่นของงานศิลปะรูปแบบต่างๆ และน าไปใช้ในงานศิลปะของตนได้ 
 สามารถถ่ายทอดคุณค่าในเชิงศิลปะเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ในวงกว้าง 

ระดับที่ 3 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
 น าอิทธิพลของงานศิลปะยุคสมัยต่างๆ มาเป็นแรงบัลดาลใจใจการสร้างสรรค์งานศิลปะของตน 
 ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ในงานศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตน 

ระดับที่ 4 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 ประยุกต์คุณค่าและลักษณะเด่นของงานศิลปะยุคต่าง ๆ มาใช้ในการรังสรรค์ผลงาน และเป็น

แรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์งานศิลปะ 
 น าศาสตร์ทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง 

ระดับที่ 5 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรังสรรค์งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
 รังสรรค์งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์งานแนว

ใหม่หรืออนุรักษ์ไว้ซึ่งงานศิลปะดั้งเดิม 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ  ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 

ค าจ ากัดความ : จิตส านึกหรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และ
เปูาหมายของส่วนราชการ ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนตัว 

ระดับที่ ๐ :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงไม่ชัดเจน 
ระดับที่ ๑ :  ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ 

 เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของส่วนราชการ 
ระดับที่ ๒ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และแสดงความภักดีต่อส่วนราชการ 

 แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ 
 มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่ส่วนราชการ 

ระดับที่ ๓ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และมีส่วนร่วมในการผลักดันพันธกิจของส่วนราชการ 
 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจของส่วนราชการจนบรรลุเปูาหมาย 
 จัดล าดับความเร่งด่วนหรือความส าคัญของงานเพื่อให้พันธกิจของส่วนราชการบรรลุ

เปูาหมาย 
ระดับที่ ๔ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้ง 

 ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานเป็นที่ตั้ง ก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของบุคคล
หรือความต้องการของตนเอง 

 ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นอาจจะมีผู้
ต่อต้านหรือแสดงความไม่เห็นด้วยก็ตาม 

ระดับที่ ๕ :  แสดงสมรรถนะมีระดับที่ ๔ และเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ 
 เสียสละประโยชน์ระยะสั้นของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของ     

ส่วนราชการโดยรวม 
 เสียสละหรือโน้มน้าวผู้อ่ืนให้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์                 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชื่อ  การสร้างสัมพันธ์ภาพ  

ค าจ ากัดความ : สร้างหรือรักษาความสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 

ระดับที่ ๐ :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงไม่ชัดเจน 
ระดับที่ ๑ :  สร้างหรือรักษาการติดต่อกับผู้ท่ีต้องเกี่ยวข้องกับงาน 

 สร้างหรือรักษาการติดต่อกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานเพ่ือประโยชน์ในงาน 
ระดับที่ ๒ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงาน
อย่างใกล้ชิด 

 สร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด 
 เสริมสร้างมิตรภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ หรือผู้อ่ืน  

ระดับที่ ๓ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้างหรือรักษาการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคม 
 ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงาน  
 เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในวงกว้างเพ่ือประโยชน์ในงาน  

ระดับที่ ๔ :  แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตร 
 สร้างหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวมากขึ้น 

ระดับที่ ๕ :  แสดงสมรรถนะมีระดับที่ ๔ และรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยาว 
 รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้อาจจะไม่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์ในงานกัน

แล้วก็ตาม แต่ยังอาจมีโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์ในงานได้อีกในอนาคต 
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2. จ านวนข้าราชการกรมปศุสัตว์ 

ต าแหน่ง จ านวนข้าราชการ จ านวนที่เหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 96 77 76 
เจ้าพนักงานธุรการ 341 184 211 
เจ้าพนักงานพัสด ุ 5 5 3 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร ์ 4 4 3 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1 1 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 547 231 252 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 2 2 
นักจัดการงานท่ัวไป 39 36 34 
นักทรัพยากรบุคคล 60 52 56 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21 20 19 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 3 3 2 
นักวิชาการเงินและบญัช ี 32 30 18 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 5 4 
นักวิชาการเผยแพร ่ 6 6 0 
นักวิชาการพัสด ุ 10 10 7 
นักวิชาการสถิต ิ 6 6 4 
นักวิชาการสัตวบาล 422 205 199 
นักวิทยาศาสตร ์ 44 40 31 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 91 74 82 
นักวิเทศสัมพันธ์ 5 5 4 
นายช่างเครื่องกล 50 44 39 
นายช่างเทคนิค 15 14 11 
นายช่างภาพ 1 1 1 
นายช่างโยธา 3 3 3 
นายช่างศิลป ์ 4 4 4 
นายสัตวแพทย ์ 842 271 297 
นิติกร 15 14 11 
บรรณารักษ์ 1 1 1 
ผู้อ านวยการ 4 4 3 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) 6 6 5 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) 1 1 1 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) 1 1 1 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสัตวบาล) 3 3 2 
ปศุสัตว์เขต 8 8 7 
ปศุสัตว์จังหวัด 67 57 58 
ปศุสัตว์อ าเภอ 837 271 253 
เภสัชกร 3 3 2 
เศรษฐกร 7 7 5 
สัตวแพทย ์ 734 259 241 
รวม 4,342 1,968 1,953 

ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2558 



3. หนังสือกรมปศุสัตวที่ กษ 0602/ว 28210 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558
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4. ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 กําหนดสมรรถนะเฉพาะ

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของขาราชการกรมปศุสัตว
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5. หนังสือกรมปศุสัตวที่ กษ 0602/26822 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559
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6. หนังสือกรมปศุสัตวที่ กษ 0602/26821 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559
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