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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) มี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินผลแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2556-2559) และ 2) เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR
Scorecard กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากร
ของกรมทรัพยากรธรณี จานวน 287 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
การเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินผลแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรม
ทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2556-2559) โดยภาพรวมทั้ง 26 หัวข้อผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง และ 2) ผลการจัดทา
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) ได้แผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) จานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ส
วอท วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการริเริ่ม
คาสาคัญ: แผนกลยุทธ์, การบริหารทรัพยากรบุคคล, กรมทรัพยากรธรณี

Abstract
The research on “Strategic Plan Development for Human Resource Management at the
Department of Mineral Resources (B.E. 2560-2564)” had 2 objectives, including; 1) to evaluate the
achievement of the strategic plan development for human resource management in accordance
with HR Scorecard guidelines of the Department of Mineral Resources (B.E. 2556-2559) and 2) to
develop a strategic plan for human resource development in accordance with HR Scorecard
guidelines of Department of Mineral Resources (B.E. 2560-2564). The samples were 287 of the
personnel of Department of Mineral Resources. Data were collected by questionnaire, interviewing
and workshop meeting The methodology used for data analysis included mean, standard deviation
and content analysis. The results found that: 1) the overall achievement of the strategic plan
development for human resource management in accordance with HR Scorecard guidelines of the
Department of Mineral Resources (B.E. 2556-2559) for 26 topics was at moderate level, 2) a strategic
plan for human resource development in accordance with HR Scorecard guidelines of Department of
Mineral Resources (B.E. 2560-2564) was successfully developed and contained analysis of SWOT,
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vision, mission, strategic issues, strategy, strategic objectives, key performance indicators, target
values and initiative projects.
Keywords: Strategic Plan, Human Resource Management, Department of Mineral Resources

1. บทนา
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมทรั พ ยากรธรณี (พ.ศ.2560 -2564) ด าเนิ น
กระบวนการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ที่
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกาหนดเป็น
เครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในและ
ภายนอก ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนินการ
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรมทรัพยากร
ธรณีให้มีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) จึงจะถือได้
ว่าเป็นแผนที่มีความครบถ้วนตามหลักการจัดการแผนกล
ยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันต่อสถานการณ์
ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปและสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA)
ของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน[1] และกรมทรัพยากร
ธรณีจะได้ใช้ประโยชน์จากแผนกลยุ ทธ์ดังกล่าวในการ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้กรม
ทรั พ ยากรธรณี ส ามารถบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ จึงให้มีการดาเนินงานโครงการ
จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลกรม
ทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564)

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ประเมิ น ผลแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรม
ทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2556-2559)
2.2 เพื่ อ จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard กรมทรัพยากรธรณี
(พ.ศ.2560-2564)

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมทรัพยากรธรณี(พ.ศ.2560-2564) [2]
•SWOT Analysis
•Vision
•Mission
•Core Value
•Strategic Issues (HR Scorecard
5 Dimensions)
•Strategies
•Strategic Objective
•Key Performance Indicator
•Target
•Initiative Project
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4. วิธีการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใ ช้ รู ป แบบการวิ จั ย แบบวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) ประชากรคื อ
บุคลากรของกรมทรัพยากรธรณี จานวน 365 คน ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 287 คน ตามตารางทาโร่ ยามาเน่
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อ มูล คือ แบบสอบถาม แบบสัม ภาษณ์ การ
เรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิจัยเชิงผสมวิธี
ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (Mixed Method) การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนื้อหา

5. ขั้นตอนการวิจัย
5.1 ศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการตามคารับรอง
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ. 2560–2564)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ศึกษาวิเคราะห์
(Analytical Thinking)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ
ตามคารับรอง
กรมทรัพยากรธรณี

ภาพที่ 2 กรอบการศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ
5.2 ศึ ก ษาผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ก าร
บริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard (พ.ศ. 2556–
2559) โดยใช้แบบสอบถาม
5.3 ขั้ น ส ารวจความคิ ด เห็ น และความคาดหวั ง
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร
จานวน 15 คน
5.4 จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนว HR Scorecard พ.ศ. 2560–2564
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลเชิ ง กลยุ ท ธ์ : ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ตาม
แนวทาง HR Scorecard 6 ชั่วโมง
กิจ กรรมที่ 2 ให้ค วามรู้เ รื่อ งการบริห ารทรัพ ยากร
บุคคลด้วย HR Scorecard และการเรียนรู้ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Learning and Workshop) คณะกรรมการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 30 คน
กิจกรรมที่ 3 รับฟั งความคิด เห็น (ร่า ง)แผนกลยุท ธ์
การบริ หารทรั พยากรบุคคล กรมทรั พยากรธรณี พ.ศ.
2560–2564
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6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.25602564) สรุปได้ดังนี้
6.1 ผลการประเมินแผนกลยุทธ์การบริห าร
ทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี ตามแนวทาง
HR Scorecard (พ.ศ.2556-2559) พบว่า
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลใน 26 หัวข้อ ผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อทุกหัว ข้อการประเมินอยู่ใน
ระดับปานกลาง
6.2 ผลการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณีตามแนวทาง
HR Scorecard (พ.ศ.2560-2564) พบว่า ได้มี
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) จานวน 1
ฉบับ องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์มี 10 ประการ
ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์สวอท
2. วิสัยทัศน์
3. พันธกิจ
4. ค่านิยมหลัก
5. ประเด็นยุทธศาสตร์
6. กลยุทธ์
7. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8. ตัวชี้วัด
9. ค่าเป้าหมาย
10. โครงการริเริ่ม
1. วิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis)
1.1 จุดแข็ง (Strengths : S)
S1 บุคลากรด้านธรณีวิทยามีจานวนเพียงพอ
ต่อพันธกิจของกรม
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S2 ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
S3 ค่านิยมหลักของกรมทรัพยากรธรณีมีการ
กาหนดไว้อย่างชัดเจน เอื้อต่อพันกิจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
S4 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Network) มีความพร้อมรองรับระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
1.2 จุดอ่อน (Weaknesses : W)
W1 โครงสร้างอัตรากาลังไม่สอดคล้องเหมาะสม
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม
W2 งบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลยังไม่พอเพียง
W3 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
W4 บุคลากรบางส่วนยังขาดการพัฒนาและ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่กาหนดไว้
W5 บุคลากรสายบริหารบางส่วนยังขาดการ
พัฒนาสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ
W6 แผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
และแผนการทดแทนตาแหน่ง Succession Plan)
ยังมีมีการกาหนดอย่างชัดเจน
1.3 โอกาส (Opportunities : O)
O1 มี เ ครื อ ข่ า ยหน่ า ยงานทางวิ ช าการใน
ประเทศและต่า งประเทศให้ ก ารสนั บ สนุ น การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านทรัพยากรธรณี
O2 สานักงาน ก.พ. มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยในระบบ DPIS
O3 สานักงาน ก.พ.ร. เปิดโอกาสให้มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจ
1.4 สิ่งคุกคาม (Threats : T)
T1 ค่าตอบแทนหน่วยงานภายนอกสูงกว่า ทา
ให้ที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
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T2 ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยมีผลต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้บุคลากรที่มี
ความสามารถในการทางานต่ากว่ามาตรฐานสากล
2. วิสัยทัศน์ (Vision : V)
บุคลากรมืออาชีพ ด้านวิชาการและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี”
3. พันธกิจ (Mission : M)
M1 จัดหาทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี
M11วางแผนทรัพยากรบุคคล
M12 วิเคราะห์งานและออกแบบงาน
M13 สรรหาบุคลากร
M14 คัดเลือกบุคลากร
M2 ให้รางวัลทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี
M21 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
M22 บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์
เกื้อกูล
M23 จูงใจบุคลากร
M3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี
M31 ฝึกอบรมบุคลากร
M32 สนับสนุนการศึกษาต่อ
M33 บริหารจัดการความรู้
M34 จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
M35 พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ใน
อาชีพ
M36 พัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนตาแหน่ง
M4 ป้ อ งกั น รั ก ษาทรั พ ยากรบุ ค คลกรม
ทรัพยากรธรณี
M41 บริ ห ารสุ ข ภาพและความปลอดภั ย
บุคลากร
M42 พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
M43 บริ ห ารวั ฒ นธรรมองค์ ก ารและค่ า นิ ย ม
องค์การ
M44 สร้างความสัมพันธ์ในการทางาน
M45 ดาเนินงานด้านวินัยบุคลากร
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4. ค่านิยมหลัก (Core Value : CV)
CV1 เชื่อถือได้ (Creditability)
CV2 นวัตกรรม (Innovation)
CV3 รวดเร็ว (Speed)
CV4 ประทับใจ (Impression)
5. ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ (Strategic Issues : SI)
SI1 มิติที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การ
SI2 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
SI3 มิติที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร
SI4 มิติที่ 4 ความรับผิดการบริหารทรัพยากร
บุคคล
SI5 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุล
คุณภาพชีวิตกับการทางาน
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการประเมิ น ผลแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลกรมทรั พ ยากรธรณี ต ามแนวทาง HR
Scorecard (พ.ศ.2556-2559) พบว่า ความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแนวทาง HR Scorecard ใน 26
หัวข้อ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และทุ ก หั ว ข้ อ ผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
เนื่องจากบุคลากรกรมทรัพยากรธรณีผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิด เห็น ว่า การดาเนินงานตามแผนกลยุท ธ์การ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
(Result)
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการประเมินผล
โครงการตามแผนกลยุทธ์ยั งมิได้ มีการวิจัย ประเมินผล
โครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์[ 3] โดยส่วนใหญ่ยังมีการ
ประเมินผลโครงการแบบเดิมที่ยึดประเมินกระบวนการ
ทั้งประเมินกิจกรรม ประเมินปัจจัยนาเข้า นอกจากนี้
การด าเนิ น งานโครงการในรอบปี พ.ศ.2556-2559
ยังขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคิดริเริ่มโครงการใหม่ๆ
ทาให้ผลการประเมินความสาเร็จจึงอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้ ง ภาพรวม และระดั บ ปานกลางใน 26 หั ว ข้ อ ตาม
แนวทาง HR Scorecard[4]
7.2 ผลการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมทรัพยากรธรณี ตามแนวทาง HR Scorecard
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(พ.ศ.2560-2564) พบว่า ได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์การ
บริ หารทรัพ ยากรธรณี ตามแนวทาง HR Scorecard
(พ.ศ.2560-2564) จานวน 1 ฉบับ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของแผนกลยุทธ์ 10 ประการ ได้แก่ การวิเคราะห์สวอท
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
โครงการริเริ่ม
ซึ่งการได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ต้องใช้ วิธีก ารให้ความรู้
การเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Learning and
Workshop) [5] การรับฟังความคิดเห็นจากคณะทางาน
ผู้บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัด
ท าแผนกลยุ ท ธ์ ใ นรู ป แบบการเรี ย นรู้ แ ละประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการมีผู้เข้าร่วมการประชุมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทรัพยากรธรณีต้อง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
และวัฒนธรรมองค์การของกรม [6] จึงให้ความคิดเห็นว่า
ควรมี ก ารทบทวนวิ สัย ทั ศน์ พัน ธกิจ ยุ ท ธศาสตร์ และ
โครงสร้างของกรมให้ชัดเจน จะทาให้แ ผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2560-2564)
มีความ
สอดคล้ องสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บู ร ณาการเหตุ ผล ( Logic
Integration) [7]

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน โดยนาตัวแบบการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์โดยยึดดัชนี
สมดุล (Balanced Scorecard: BSC)
2) ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์การของกรม
ทรัพยากรธรณี จากองค์การระบบ ราชการสู่องค์การมุ่งเน้น
กลยุทธ์ (The Strategy Focused Organization) [8]
3) ควรมีการถ่ายทอดแปลงประเด็นยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติให้ชัดเจน บูรณาการ และสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน
โดยนาเครื่องมือแผนที่ยุทธศาสตร์มาใช้ (Strategy Map)
4) ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนราชการ
ของกรมใหม่ให้สอดคล้องกับพันธกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งจะทาให้การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการจั ด
อัตรากาลัง มีขนาด และสมรรถนะที่เหมาะสมต่อไป[9]
8.2 ข้อเสนอแนะปัจจัยแห่งความสาเร็จ
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor: KSF)
ในการการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคลกรมทรัพยากรธรณี
ตามแนวทาง HR Scorecard (พ.ศ.2560-2564) มี 5
ปัจจัย ดังนี้[10]
KSF1 = มีผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
KSF2 = สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการเปลี่ ย นแปลง
(Creating a Shared Need for Change)
KSF3 = สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มชั ด เจน (Shaping a
Vision)
KSF4 = ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยความผู ก พั น (Mobilizing
Commitment)
KSF5 = ติ ด ตามและสาธิ ต แสดงความก้ า วหน้ า
(Monitoring and Demonstrating Progress)
ถ้ากรมทรัพยากรธรณีมีการพัฒนา KSF1 – KSF5
ให้เอื้ออานวยต่อ HR Scorecard เชื่อว่าการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.25602564 จะประสบความสาเร็จ
8.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป
1) ควรจัดอบรมให้บุคลากรที่ทางานด้านการบริหาร
โครงการ(Project Management) มีสมรรถนะใน 3 ด้าน
ประกอบด้ ว ย สมรรถนะด้ า นการเขี ย นโครงการมุ่ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ สมรรถนะการเป็ น ผู้ บ ริ ห ารโครงการสู่
ความสาเร็จ และสมรรถนะการวิจัยประเมินผลโครงการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) ควรมีการวิจัยประเมินผลโครงการตามแผนกลยุทธ์
ในแต่ล ะปี งบประมาณ เพื่ อประเมิ นว่า การด าเนิน งาน
โครงการมีความสาเร็จมากน้อยเพียงใด โดยยึดผลสัมฤทธิ์
(Result) เป็นสาคัญ
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