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คานา
กรมควบคุมโรค ได้นำนโยบำยตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มำใช้ในกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร โดยเริ่มดำเนินกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร ตั้งแต่ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2552 ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (เดิม สำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี) ได้นำมำใช้ประเมินสมรรถนะบุคลำกร ซึ่งประกอบด้วยกำร ประเมินสมรรถนะหลัก
(Core competency) และสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Technical Competency) และในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2557 กรมควบคุมโรค ได้เพิ่มกำรประเมินสมรรถนะ อีก 1 ประเภท คือ กำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
ตำมภำรกิจของกรมควบคุมโรค (Function Competency) ซึ่งกำรประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ประเภท นำมำใช้ในกำร
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และพฤติกรรมกำรทำงำนของบุคคลโดยเปรียบเทียบกับระดับ สมรรถนะ
ที่องค์กรคำดหวังในตำแหน่งงำนนั้นๆ ว่ำได้ตำมที่คำดหวัง หรือมีควำมแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใด เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในกำรบริห ำรกำรพัฒนำทรัพ ยำกรบุคคล และเป็นส่วนหนึ่ งของระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
บนพื้นฐำนของควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ (Competency-Based Human Resources Development) ตำมที่ ก.พ.
ได้กำหนด โดยคู่มือฉบับนี้ มีเนื้อหำประกอบด้วย 1.) ขั้นเตรียมกำร โดยเตรียมข้อมูลสำหรับกำรประเมินและจัดทำข้อมูล
สำหรับกำรประเมิน 2.) ขั้นดำเนินกำร โดยแจ้งเวียนตำมกลุ่มเพื่อให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรประเมินสมรรถนะ
แล้วนำมำวิเครำะห์ GAP สรุปรำยงำนและแจ้งผลกำรประเมินให้บุคลำกรทรำบ ท้ำยสุดจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
เพื่อเสนอผู้บริหำร 3.) ขั้นสรุปผลกำรดำเนินงำน โดยพัฒนำตำมแผนประจำปี
กำรจัดทำคู่มือกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำน เพื่อใช้เป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องและเป็นมำตรฐำนต่อไป
ญำณิศำ กลองรัง
กลุ่มพัฒนำองค์กร
สิงหำคม 2561
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1. บทนา/ความเป็นมา
สำนัก งำนป้อ งกัน ควบคุม โรคที่ 4 จัง หวัด สระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) เป็นหน่ว ยงำนด้ำ นวิช ำกำร
ส่วนภูมิภ ำค สังกัดกรมควบคุมโรค มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี นครนำยก อ่ำงทอง
พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี และนนทบุรี โดยได้มีกำรทบทวนวิเครำะห์องค์กร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
ตำมกฎกระทรวง แบ่งส่วนรำชกำรกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2552
พันธกิจ/ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคำมสุขภำพ
ให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่รับผิดชอบ
2. สนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำนหลักเกณฑ์และรูปแบบกำรดำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน และกำรควบคุมโรค
และภัยที่คุกคำมสุขภำพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และกำรควบคุมโรคและภัยที่คุกคำมสุขภำพ
ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ประสำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรค
และภัยที่คุกคำมสุขภำพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5. สนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และกำรควบคุมโรคบริเวณชำยแดน เพื่อกำรป้องกันโรคระหว่ำงประเทศ
6. เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรด้ ำ นกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น และกำรควบคุ ม โรคและภั ย ที่ คุ ก คำมสุ ขภำพ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
วิสัยทัศน์ "ประชำชนสุขภำพดี ด้วย นวัตกรรม และเทคโนโลยีกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
ภำยในปี 2564" ซึ่งได้มีกำรประชุมทบทวนเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
ค่านิยมกรมควบคุมโรค
ตำมที่กรมควบคุมโรค ได้ประกำศนโยบำยค่ำนิยมกรมควบคุมโรคใหม่ MOPH เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) I SMART (ค่ำนิยมเดิม
ซึ่งได้มีกำรทบทวนเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2558) โดยสำนัก งำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด สระบุรี
จึงได้กำหนด MOPH เป็นค่ำนิยมองค์กร ควำมหมำยดังนี้
M = Mastery เป็นนำยตนเอง
O = Originality เร่งสร้ำงสิ่งใหม่
P = People ใส่ใจประชำชน
H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
ตำมแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 6 เรื่ อ งกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บัติ ร ำชกำร มำตรำ 45 - 47 ในมำตรำ ๔๖ ได้ ร ะบุ ว่ ำ
ส่วนรำชกำรอำจจัดให้มีกำรประเมินภำพรวมของผู้ บังคับบัญชำแต่ละระดับ หรือ หน่วยงำนในส่วนรำชกำรก็ได้
ทั้งนี้ กำรประเมินดังกล่ำวต้องกระท ำเป็นควำมลับและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่ งควำมสำมัคคีของข้ำรำชกำร
โดยมำตรำ ๔๗ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคล ให้ส่วนรำชกำร
ประเมินโดยคำนึงถึงผลกำรปฏิบัติงำนเฉพำะตัวของข้ำรำชกำรผู้นั้นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์
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ที่หน่วยงำน ที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นสังกัดได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรผู้นั้น และให้มีกำรประเมินภำพรวม
ของผู้บังคับบัญชำแต่ละระดับหรือหน่วยงำนในส่วนรำชกำร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2546
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่ำงๆ ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะทรัพยำกรบุคคล
เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ำมำกที่สุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขัน
ขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่ำว องค์กรต่ำงๆ จึงพยำยำมแสวงหำกลยุทธ์หรือเครื่องมือต่ำงๆ มำใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เช่น กำรบริห ำรจัด กำรผู้มีค วำมสำมำรถสู ง (Talent Management) กำรบริห ำรจัด กำรทรัพ ยำกรบุค คล
โดยใช้ทักษะเป็นพื้นฐำน (Skill based Human Resource Management) กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance
Management) และกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลโดยใช้ ส มรรถนะเป็น พื้ นฐำน (Competency-based Human
Resource Management) เป็นต้น (สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน, 2548)
จำกเครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่กล่ ำวมำแล้ว กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยใช้สมรรถนะ
เป็นพื้นฐำน (Competency-based Human Resource Management) นับว่ำเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหำรและ
นักบริหำรทรัพยำกรบุคคลกำลังให้ควำมสนใจและนิยมมำกที่สุด ทั้งนี้เนื่องจำกสมรรถนะ (Competency) จะเป็น
เครื่องมือพื้นฐำนในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนอื่นๆทั้งกำรบริหำรจัดกำรผู้มีควำมสำมำรถสูง กำรบริหำร
ผลกำรปฏิบั ติงำนกำรพัฒ นำ ควำมก้ ำวหน้ ำตำมสำยวิชำชีพ เป็นต้ น กำรนำสมรรถนะมำประยุก ต์ใช้ใ นกำร
บริหำรทรัพยำกร บุ คคลนั้น จะช่วยให้องค์กรได้บุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้ผลกำร
ปฏิบัติงำนตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร จำกสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ โลกดังกล่ำว ทำให้
องค์กรต่ำงๆต้องหั นมำทบทวนพิจ ำรณำสมรรถนะขององค์กรเพื่อให้ องค์กรสำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ รุ น แรงจำกภำยนอกได้ ห ำกองค์ ก รต้ อ งกำรที่ จ ะสร้ ำ งควำมได้ เ ปรี ย บในเชิ ง กำรแข่ ง ขั น (Competitive
Advantage) และสร้ ำ งขี ด ควำมสำมำรถที่ จ ะต้ ำ นทำนต่ อ กระแสกำรเปลี่ ย นแปลงนั้ นได้ จ ำเป็ นต้ อ งพั ฒ นำ
สมรรถนะของบุคลำกรในองค์กรเสียก่อน ซึ่ง บุคลำกรในองค์กรถือว่ำเป็นปัจจัยสำคัญในกำรที่จะช่วยส่งเสริม
ผลักดันให้สมรรถนะขององค์กร เป็นสมรรถนะที่แท้จริงและสำมำรถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อีกทั้งยังช่วยให้ องค์กรมีควำมแข็งแกร่ง และสำมำรถยืนหยัดท่ำมกลำงกระแสควำมเปลี่ยนแปลงได้ (สำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน, 2548)
สำหรั บ ในประเทศไทย องค์ กรธุ ร กิจ หลำยแห่ งได้ ตื่ นตั ว และน ำระบบสมรรถนะมำใช้ ใ นกำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้จ้ำง บริษัท HAY Group มำเป็นที่ปรึกษำ
ในกำรสร้ ำ งและพั ฒ นำระบบสมรรถนะให้ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ นให้ ข้ ำ รำชกำรแสดงพฤติ ก รรม
ที่เหมำะสมกับหน้ำที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติภำรกิจในหน้ำที่ได้ดียิ่งขึ้น ได้กำหนดให้ข้ำรำชกำรทุกคนต้องมีสมรรถนะ
หลักร่วมกัน 5 สมรรถนะ ซึ่งเป็น คุณลักษณะร่วมกันของข้ำรำชกำรพลเรือน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อหล่อหลอม
ค่ำนิยมและพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ร่วมกัน และได้เริ่มทดลองใช้กับข้ำรำชกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมำ
สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ งที่กำลังได้รับควำมนิยมและทวี ควำมสำคัญต่อกำร
บริหำรทรัพยำกรมำกขึ้นเรื่อยๆ ในวงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล องค์กรชั้นนำต่ำงๆได้นำเอำระบบสมรรถนะ
มำเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล อย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง สำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงถูกทิศทำง
และคุ้มค่ำกับกำรลงทุน นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บุคลำกรในองค์กำรอีกแนวทำงหนึ่งด้วย ดังนั้น
สมรรถนะจึงมีควำมสำคัญต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร คือ
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๑. เป็นเครื่องมือช่วยในกำรแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรและยุทธศำสตร์ต่ำงๆ
ขององค์กร มำสู่กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๒. เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรในองค์กรอย่ำงมีระบบต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศำสตร์ขององค์กร
๓. เป็นมำตรฐำนกำรแสดงพฤติกรรมที่ดีในกำรทำงำนของบุคลำกร ซึ่งสำมำรถนำไปใช้ในกำรวัดและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้อย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ
๔. เป็นพื้นฐำนสำคัญของระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร เช่น กำรสรรหำและ
คัด เลือ กบุ ค ลำกร กำรพัฒ นำบุค ลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติง ำน กำรพัฒ นำ ควำมก้ำ วหน้ำทำงอำชีพ
กำรวำงแผนกำรสืบทอดตำแหน่ง และกำรจ่ ำยผลตอบแทน เป็นต้น (สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน,
2548)
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) กล่ำวว่ำ “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ที่เป็นผลมำจำกควำมรู้ ทักษะ/ควำมสำมำรถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้บุคคลสำมำรถสร้ำงผลงำนได้โดดเด่น
กว่ำเพื่อนร่วมงำนอื่นๆ ในองค์กร”กล่ำวคือ กำรที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบ
ของทั้งควำมรู้ทักษะ/ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัว อย่ำงเช่น สมรรถนะกำรบริกำรที่ดี ซึ่งอธิบำยว่ำ
“สำมำรถให้บริกำรที่ ผู้รับบริกำรต้องกำรได้ ” นั้น หำกขำดองค์ประกอบต่ำงๆ ได้แก่ ควำมรู้ในงำนหรือทักษะ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำจต้องหำข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็ น อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
แล้วบุคคลก็ไม่อำจจะแสดงสมรรถนะของกำรบริกำรที่ดีด้วยกำรให้บริกำรที่ ผู้รับบริกำรต้องกำรได้
กำรประเมิ นสมรรถนะ (Competency Assessment) หมำยถึ ง กระบวนกำรในกำรประเมิ น ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และพฤติกรรมกำรทำงำนของบุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับ สมรรถนะที่องค์กร
คำดหวังในตำแหน่งงำนนั้นๆ ว่ำได้ตำมที่คำดหวังหรือมีควำมแตกต่ำงกันมำก น้อยเพียงใด กำรประเมินสมรรถนะ
ควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) ประเมินอย่ ำงเป็ นระบบ (Systematic) 2) มีวัตถุประสงค์ในกำรประเมินอย่ำงชัดเจน
(Objective) 3) เป็ น กระบวนกำรที่ ส ำมำรถวั ด ประเมิ น ได้ (Measurable) และ 4) เครื่ อ งมื อ มี ค วำมเที่ ย ง
(Validity) และควำมเชื่อ ถือได้ (Reliability) ส่วนวัตถุประสงค์ข องกำรประเมินสมรรถนะในกำรทำงำน คือ
1) เพื่อใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงงำน 2) เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถทำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กร 3) เพื่อให้เห็นภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรทำงำนเพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงระบบและพัฒนำ
บุคลำกร 4) เพื่อให้บรรยำกำศในกำรทำงำนร่วมกันของบุคลำกรเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์และร่วมกันพัฒนำองค์กร
ให้ บ รรลุ ตำมเป้ ำหมำย และ5) เพื่ อ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกำรพิ จำรณำควำมดี ควำมชอบประจ ำปี ข องพนั กงำน
(สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน, 2548)
กรมควบคุมโรค ได้นำนโยบำยตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มำใช้ ใ นกำรประเมิน สมรรถนะบุคลำกร โดยเริ่ ม ดำเนินกำรประเมินสมรรถนะบุ คลำกร ตั้ งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ต่อมำในปีงบประมำณพ.ศ. 2553 สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
(เดิม สำนักงำนป้ องกันควบคุมโรคที่ 2 จั งหวัด สระบุรี ได้ดำเนินกำรประเมินสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วยกำร
ประเมินสมรรถนะหลัก(Core competency) และสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Technical Competency)
เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งจำกกำรทบทวนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 กรมควบคุมโรค ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรประเมินสมรรถนะ จำก 2 ประเภท เป็น 3 ประเภท
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สำนั ก งำนป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 4 จั ง หวั ด สระบุ รี จึ ง มี ค วำมจำเป็ น ต้ อ งดำเนิ น กำรจั ด ทำคู่ มื อ
กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี สำหรับผู้ปฏิบัติงำน ให้เหมำะสม
กับกำรดำเนินงำน มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงำน (Work Manual) กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี สำหรับผู้ปฏิบัติงำน ให้สำมำรถดำเนินกำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกร ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
และมีประสิทธิภำพ
3. ขอบเขต
คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) “กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4
จั ง หวั ด สระบุ รี สำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน” เป็ น คู่ มื อ ที่ จั ด ทำขึ้ น สำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนประเมิ น สมรรถนะบุ ค ลำกร
กลุ่มพัฒนำองค์กร สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
4. คาจากัดความ
บุคลากร หมำยถึง บุคลำกรที่เป็นข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร ของสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
สมรรถนะ (Competency) หมำยถึง ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมอื่น ๆ
ของบุคลำกรที่จำเป็นและเอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนได้สำเร็จ สำมำรถสร้ำงผลงำนได้อย่ำงโดดเด่นในองค์กร อำจมีทั้งที่
สำมำรถมองเห็น หรือ สัม ผัส ได้ เช่น ควำมรู้ ทัก ษะ และประสบกำรณ์ เป็น ต้น ส่ว นที่ ม องเห็นได้ไ ม่ชัด เจน
เพรำะเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคลำกรแต่ละคนเช่น ทัศนคติ สิ่งจูงใจ อุปนิสัย หรือพรสวรรค์ เป็นต้น
สมรรถนะหลัก (Core competency) หมำยถึง สมรรถนะที่บุคลำกรของกรมควบคุมโรค ทุกคนต้องมี
จำนวน 6 สมรรถนะ เรียกว่ำ ISMART หรือ MOPH ได้แก่
I - กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
S - บริกำรที่ดี (Service Mind)
M - กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ (Mastery Expertise)
A - กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
R - กำรมีน้ำใจ ใจเปิดกว้ำง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship)
T - กำรทำงำนเป็นทีม (Teamwork)
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical Competency) หมำยถึง สมรรถนะที่บุคลำกร
ของกรมควบคุมโรค จะถูกกำหนดให้มีแตกต่ำงกันตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงำน สำนักงำน ก.พ.
ได้กำหนดสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ให้กับรำชกำร จำนวน 16 สมรรถนะ ประกอบด้วย
1. กำรคิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking)
2. กำรมองภำพองค์รวม (Conceptual Thinking)
3. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อื่น (Caring Other)
4. กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่ (Holding People Accountable)
5. กำรสืบเสำะหำข้อมูล (Information Seeking)
6. ควำมเข้ำใจข้อแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
7. ควำมเข้ำใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding)
8. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร (Organization Awareness)
9. กำรดำเนินกำรเชิงรุก (Proactiveness)
10. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน (Concern for Order)
11. ควำมมั่นใจมนตนเอง (Self Confidence)
12. ควำมยึดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)
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13. ศิลปะกำรสื่อสำรจูงใจ (Communication & Influencing)
14. สุนทรียภำพทำงศิลปะ (Aesthetic Quality)
15. ควำมผูกพันที่มีต่อส่วนรำชกำร (Organizational Commitment)
16. กำรสร้ำงสัมพันธภำพ (Relationship Building)
กรมควบคุมโรค ได้กำหนดสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ที่ใช้สำหรับบุคลำกร กรมควบคุมโรค
ตำมตำแหน่งต่ำงๆ (จำนวน 7 สมรรถนะ) ดังนี้

ลาดับ

ตาแหน่ง /สายงาน

1

นักบริหำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรเฉพำะด้ำน
(วิชำกำรเงินและบัญชี)
ผู้อำนวยกำรเฉพำะด้ำน
(แพทย์)

2

ประเภทวิชำกำร
นำยแพทย์
นำยสัตวแพทย์
ทันตแพทย์

3

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. กำรคิดวิเครำะห์ (ตัวร่วม)
2. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อื่น
3. กำรสืบเสำะหำข้อมูล
4. กำรมองภำพองค์รวม
5. กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่
6. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
7. ควำมเข้ำใจผู้อื่น

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
2. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อื่น
3. กำรสืบเสำะหำข้อมูล
4. กำรมองภำพองค์รวม
5. กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่
6. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
7. ควำมเข้ำใจผู้อื่น
8. วิสัยทัศน์ ***
9. การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ ***
10. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน ***
*** เฉพาะตาแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ
ประเภทวิชำกำร
1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
เภสัชกร
2. กำรมองภำพองค์รวม
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระบวนงำน
นักเทคนิคกำรแพทย์
4. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร

เป้าหมาย
ร้อยละ

สมรรถนะทางการ
บริหาร

80

- สภำวะผู้นำ
- วิสัยทัศน์
- กำรวำงกลยุทธ์
ภำครัฐ
- ศักยภำพเพื่อนำกำร
ปรับเปลี่ยน
- กำรควบคุมตนเอง
- กำรสอนงำนและ
มอบหมำยงำน

80

80

หมาย
เหตุ
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ลาดับ

ตาแหน่ง /สายงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักรังสีกำรแพทย์
นักกีฏวิทยำ
นักวิชำกำรอำชีวอนำมัย
นักอำชีวบำบัด

4

5

6

7

5. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อื่น
6. กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่
7. กำรสืบเสำะหำข้อมูล
8. วิสัยทัศน์ ***
9. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ***
10. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน ***
*** เฉพาะตาแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ
ประเภทวิชำกำร
1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
พยำบำลวิชำชีพ
2. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อื่น
นักกำยภำพบำบัด
3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม
นักจิตวิทยำ
กระบวนงำน
นักโภชนำกำร
4. กำรสืบเสำะหำข้อมูล
นักสังคมสงเครำะห์
5. กำรมองภำพองค์รวม
6. ควำมยืดหยุ่นผ่อนปรน
7. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
ประเภทวิชำกำร
1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
นักวิชำกำรเผยแพร่
2. ดำเนินกำรเชิงรุก
นักประชำสัมพันธ์
3. ศิลปะกำรสื่อสำรจูงใจ
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 4.กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อื่น
5. กำรสืบเสำะหำข้อมูล
6. กำรมองภำพองค์รวม
7. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
ประเภทวิชำกำร
1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
นักวิชำกำรสถิติ
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม
กระบวนงำน
4. กำรดำเนินกำรเชิงรุก
5. ควำมผูกพันที่มีต่อส่วนรำชกำร
6. ศิลปะกำรสื่อสำรจูงใจ
7. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
ประเภทวิชำกำร
1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
นิติกร
2. การมองภาพองค์รวม

เป้าหมาย
ร้อยละ

80

80

80

80

สมรรถนะทางการ
บริหาร

หมาย
เหตุ
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ลาดับ

8

9

10

ตาแหน่ง /สายงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. การสืบเสาะหาข้อมูล
4. ควำมยืดหยุ่นผ่อนปรน
5. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม
กระบวนงำน
6. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อื่น
7. กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่
ประเภทวิชำกำร
1. กำรคิดวิเครำะห์ (ตัวร่วม)
นั กวิ เครำะห์ นโยบำยและ 2. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม
แผน
กระบวนงำน
นักทรัพยำกรบุคคล
3. ควำมยืดหยุ่นผ่อนปรน
นักวิเทศสัมพันธ์
4. กำรสืบเสำะหำข้อมูล
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 5. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อื่น
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 6. กำรมองภำพองค์รวม
นักวิชำกำรพัสดุ
7. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไป
บรรณำรักษ์
ช่ำงภำพกำรแพทย์
ประเภททั่วไป
1. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข กระบวนงาน (ตัวร่วม)
เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ 2. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อื่น
กำรแพทย์
4. กำรมองภำพองค์รวม
เจ้ำพนักงำนทันต
5. กำรสืบเสำะหำข้อมูล
สำธำรณสุข
6. กำรดำเนินกำรเชิงรุก
เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม
7. ควำมมั่นใจในตัวเอง
พยำบำลเทคนิค
เจ้ำพนักงำนรังสี
กำรแพทย์
เจ้ำพนักงำนอำชีวบำบัด
ช่ำงกำยอุปกรณ์
โภชนำกร
ประเภททั่วไป
1. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
กระบวนงำน (ตัวร่วม)

เป้าหมาย
ร้อยละ

80

80

80

สมรรถนะทางการ
บริหาร

หมาย
เหตุ
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ลาดับ

ตาแหน่ง /สายงาน
เจ้ ำ พนั ก งำนกำรเงิ น และ
บัญชี
เจ้ำพนักงำนพัสด ุ
เจ้ำพนักงำนห้องสมุด
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ
นำยช่ำงไฟฟ้ำ
นำยช่ำงเครื่องกล
นำยช่ำงเทคนิค
นำยช่ำงโยธำ
นำยช่ำงศิลป์
เจ้ำพนักงำนสถิติ
เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ
เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์
พนักงำนบริกำร

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป้าหมาย
ร้อยละ

สมรรถนะทางการ
บริหาร

2. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
3. ควำมผูกพันที่มีต่อส่วนรำชกำร
4. กำรมองภำพองค์รวม
5. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อื่น
6. กำรสืบเสำะหำข้อมูล
7. กำรสร้ำงสัมพันธภำพ

การประเมินสมรรถนะที่จาเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (Function Competency) หมำยถึง
สมรรถนะที่บุคลำกรของกรมควบคุมโรค ถูกกำหนดให้ผู้บังคับบัญชำกับผู้ปฏิบัติงำน ร่วมกันเลือกสมรรถนะที่ใช้ใน
กำรประเมินฯ จำนวน 2 สมรรถนะ จำกทั้งหมด 3 สมรรถนะ ดังนี้
1. หลักระบำดวิทยำ
- หลักระบำดวิทยำสำหรับสำยหลัก หรือ
- หลักระบำดวิทยำประยุกต์สำหรับงำนเชิงบริหำรจัดกำร (สำหรับสำยสนับสนุน)
2. กำรวิจัยและพัฒนำ
3. กำรติดตำมและประเมินผล
ตำรำงกำรจัดเทียบควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งของกรมควบคุมโรค
หมำยถึง ตำรำงสำหรับตรวจสอบระดับที่คำดหวังของตำแหน่งบุคคลนั้นๆ โดยเทียบกับระดับที่คำดหวัง มีจำนวน 5 ระดับ
เรียกว่ำ L 1 – L 5
ระดับที่คาดหวัง (X) หมำยถึง คะแนนของระดับที่คำดหวัง ที่ได้จำกตำรำงจัดเทียบสมรรถนะตำแหน่งงำน
ตำมโครงสร้ำงตำแหน่งงำน
ผลการประเมินที่สรุปร่วมกัน (Y) หมำยถึง คะแนนรวมของสมรรถนะในแต่ละตัวที่ได้จำกกำรประเมินใน
“แบบประเมินสมรรถนะหลัก”และ“แบบประเมินสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ”
ช่องว่างสมรรถนะ (Gap) หมำยถึง ส่วนต่ำงของคะแนนสมรรถนะในระดับที่คำดหวังกับคะแนนสมรรถนะ
ทั้งหมดที่ได้จำกกำรประเมิน (Y) - (X) หำกมีช่องว่ำงสมรรถนะ (Y) - (X) จะเป็นลบ

หมาย
เหตุ
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5. ความรับผิดชอบ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี

2. รองผู้อำนวยกำรและผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
๓. หัวหน้ำกลุ่มทุกกลุ่ม
๔. ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร
๕. หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำองค์กร

๖. นักทรัพยำกรบุคคล

ความรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานในกระบวนการ
- ประเมินสมรรถนะตนเอง
- ประเมินสมรรถนะผู้ใต้บังคับบัญชำ ได้แก่ รองผู้อำนวยกำร
และผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
- ลงนำมในหนังสือเสนอผลกำรพิจำรณำแผนพัฒนำบุคลำกร
ในองค์กร ประจำปี
- ประเมินสมรรถนะตนเอง
- ประเมินสมรรถนะผู้ใต้บังคับบัญชำตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ
คือ หัวหน้ำกลุ่ม
- ประเมินสมรรถนะตนเอง
- ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชำ ได้แก่ ประเมินข้ำรำชกำร/พนักงำน
งำนรำชกำร
- ประเมินสมรรถนะตนเอง
- ลงนำมบันทึกข้อควำมภำยในเพื่อให้ข้ำรำชกำร/
พนักงำนรำชกำร ประเมินสมรรถนะบุคลำกร
- ร่วมจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรในองค์กร
- ตรวจสอบเอกสำรและลงนำมแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
ก่อนเสนอ ผอ.สคร. 4 จ.สระบุรี
- ดำเนินกำรจัดทำบันทึกภำยในส่งตำมกลุ่มงำนเพื่อให้
ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร ประเมินสมรรถนะบุคลำกร
- ดำเนินกำรจัดทำแบบฟอร์มกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร
- คีย์ข้อมูลกำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกรในในโปรแกรม
กำรวิเครำะห์ GAP
- ดำเนินกำรวิเครำะห์ GAP
- รำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะออนไลน์
ตำมรอบกำรประเมิน
- ร่วมจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรในองค์กร ประจำปี
- เสนอแผนพัฒนำบุคลำกรในองค์กร ประจำปี
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6. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะที่ 1 เตรียมการ
นักทรัพยำกรบุคคล
1. เตรียมข้อมูลสำหรับกำรประเมิน
- เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำองค์กร
เตรียมรำยชื่อข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำร
นักทรัพยำกรบุคคล
2. จัดทำข้อมูลสำหรับกำรประเมิน
สมรรถนะ
- เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำองค์กร
ดำเนินกำรจัดทำวิธีกำรประเมิน
สมรรถนะบุคลำกร สำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
รอบกำรประเมินที่ 1 (1 ตุลำคม มีนำคม) และรอบที่ 2 (1 เมษำยน กันยำยน)
- เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำองค์กร จัดทำ
แบบฟอร์มกำรประเมินสมรรถนะ
บุคลำกร ทั้ง ๓ ประเภทให้ตรงตำม
ตำแหน่ง/สำยงำน รอบที่ 1 และ
รอบที่ ๒
- เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำองค์กรจัดทำ
รำยชื่อผู้เลือกสมรรถนะที่จำเป็น
ตำมภำรกิจกรมควบคุมโรค
( Function Competency)

ระยะเวลา

แบบฟอร์มที่ใช้

รอบที่ 1 ก.พ.
รอบที่ 2 ส.ค.

ตัวอย่ำง
รำยชื่อข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร

รอบที่ 1 ก.พ.
รอบที่ 2 ส.ค.

- แบบฟอร์มประเมิน
พฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำรหรือ
สมรรถนะหลัก
(I SMART)
(รหัส FAB 0๑)
- แบบฟอร์มประเมิน
สมรรถนะเฉพำะตำม
ลักษะงำนที่ปฏิบัติ
(รหัส FAB 0๒)
- แบบฟอร์ม
สมรรถนะที่จำเป็น
ตำมภำรกิจของ
กรมควบคุมโรค
(รหัส FAB 0๓)
- แบบฟอร์มรำยชื่อผู้
เลือกสมรรถนะที่
จำเป็นตำมภำรกิจ
กรมควบคุมโรค
( Function
Competency)
(รหัส FAB 04)

1. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกกลุ่มงำน รอบที่ 1 ก.พ.
รอบที่ 2 ส.ค.
ผู้อำนวยกำร/รองผู้อำนวยกำร/ 2. ประเมินสมรรถนะบุคลำกร
รอบที่ 1 มี.ค.
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำกลุ่ม/
รอบที่ 2 ก.ย.
ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร

ตัวอย่ำง บันทึกแจ้ง
เวียนตำมกลุ่ม
- แบบฟอร์มประเมิน
พฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำรหรือ

ระยะที่ 2 ดาเนินการ
นักทรัพยำกรบุคคล
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ผู้รับผิดชอบ

นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
ผู้อำนวยกำรหน่วยงำน

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะเวลา

แบบฟอร์มที่ใช้
สมรรถนะหลัก
(I SMART)
(รหัส FAB 0๑)
- แบบฟอร์มประเมิน
สมรรถนะเฉพำะตำม
ลักษะงำนที่ปฏิบัติ
(รหัส FAB 0๒)
- แบบฟอร์มประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็น
ตำมภำรกิจของกรม
ควบคุมโรค
(รหัส FAB 0๓)

3. รวบรวมผลกำรประเมินสมรรถนะ ก.พ. - มี.ค.
บุคลำกร
4. วิเครำะห์หำ GAP
มี.ค. และ ก.ย. ตัวอย่ำง โปรแกรม
วิเครำะห์
๕. รำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะ มี.ค. และ ก.ย. ตัวอย่ำง กำรรำยงำน
ออนไลน์ตำมรอบกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
สมรรถนะออนไลน์
๖. แจ้งผลกำรประเมินสมรรถนะ
ต.ค. - ธ.ค. - กำรพัฒนำ
รำยบุคคล ให้บุคลำกรทรำบ
รำยบุคคล
(รหัส FAB 0๕)
๗. จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรใน
ก.ย.
- ตัวอย่ำง
องค์กร ประจำปี
แผนพัฒนำบุคลำกร
๘. เสนอผู้บริหำรอนุมัติแผน
ต.ค. - พ.ย. - ตัวอย่ำง
ในปีงบประมำณ แผนพัฒนำบุคลำกร
ถัดไป

ระยะที่ 3 สรุปผลการดาเนินงาน
นักทรัพยำกรบุคคล
1. พัฒนำตำมแผนประจำปี

ม.ค. - ก.ย.
ของปีถัดไป

ตัวอย่ำง กิจกรรม/
โครงกำร
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7. แผนผังกระบวนงาน (Flowchart)
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1 ระยะที่ 1 เตรียมการ

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
- จัดเตรียมรำยชื่อข้ำรำชกำรและ นักทรัพยำกรบุคคล
พนักงำนรำชกำร

เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่ำง
รำยชื่อข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร

- ดำเนินกำรจัดทำวิธีกำรประเมิน นักทรัพยำกรบุคคล
สมรรถนะบุคลำกร สำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด
สระบุรีประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 รอบกำรประเมินที่ 1
(1 ตุลำคม - มีนำคม ) และ
รอบที่ 2 (1 เมษำยน – กันยำยน)
- จัดทำแบบฟอร์มกำรประเมิน
สมรรถนะบุคลำกร ทั้ง 3 ประเภท
ให้ตรงตำมตำแหน่ง/สำยงำน
รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
- จัดทำรำยชื่อผู้เลือกสมรรถนะที่
จำเป็นตำมภำรกิจกรมควบคุมโรค
( Function Competency)

- แบบฟอร์มประเมิน
พฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำรหรือ
สมรรถนะหลัก
(I SMART)
(รหัส FAB 0๑)
- แบบฟอร์มประเมิน
สมรรถนะเฉพำะตำม
ลักษะงำนที่ปฏิบัติ
(รหัส FAB 0๒)
- แบบประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็น
ตำมภำรกิจของ
กรมควบคุมโรค
(รหัส FAB 0๓)

เตรียมข้อมูลสำหรับ
กำรประเมิน
2

จัดทำข้อมูลสำหรับ
กำรประเมินสมรรถนะ
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ลาดับ

3

ผังกระบวนการ

ระยะที่ 2 ดาเนินการ

จัดทำบันทึกแจ้ง
เวียนทุกกลุ่มงำน
4

ประเมินสมรรถนะบุคลำกร
รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒

รายละเอียดงาน

- จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกกลุ่ม
งำนให้ข้ำรำชกำร/พนักงำน
รำชกำร ประเมินสมรรถนะ
รอบที่ 1 และรอบที่ 2

ผู้รับผิดชอบ

นักทรัพยำกรบุคคล

- ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร
ผู้อำนวยกำร/
ทุกกลุ่ม ประเมินสมรรถนะ
รองผู้อำนวยกำร/
บุคลำกร รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ผูช้ ่วยผู้อำนวยกำร/
ข้ำรำชกำร/พนักงำน
รำชกำร

เอกสารอ้างอิง
- แบบฟอร์มรำยชื่อผู้
เลือกสมรรถนะที่
จำเป็นตำมภำรกิจ
กรมควบคุมโรค
( Function
Competency)
(รหัส FAB 04)
ตัวอย่ำง บันทึกแจ้ง
เวียนตำมกลุ่ม

- แบบฟอร์มประเมิน
พฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำรหรือ
สมรรถนะหลัก
(I SMART)
(รหัส FAB 0๑)
- แบบฟอร์มประเมิน
สมรรถนะเฉพำะตำม
ลักษะงำนที่ปฏิบัติ
(รหัส FAB 0๒)
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

5
รวบรวมผลกำรประเมิน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
- แบบฟอร์ม
สมรรถนะที่จำเป็น
ตำมภำรกิจของ
กรมควบคุมโรค
(รหัส FAB 0๓)

- รวบรวม ตรวจสอบรำยละเอียด นักทรัพยำกรบุคคล
ข้อมูลผลกำรประเมิน โดย
ดูควำมครบถ้วน ถูกต้อง ของ
กำรลงข้อมูลในแบบประเมิน

สมรรถนะบุคลำกร

6

วิเครำะห์หำ GAP

7
รำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะ
ออนไลน์

- นำผลกำรประเมินที่ได้มำ
บันทึกลงในโปรแกรมกำร
คำนวณหำค่ำกลำง
- วิเครำะห์ผลกำรประเมิน
รำยบุคคลและภำพรวม
- รำยงำนผลกำรประเมิน
สมรรถนะออนไลน์
ตำมรอบกำรประเมิน

นักทรัพยำกรบุคคล

ตัวอย่ำง โปรแกรม
วิเครำะห์

นักทรัพยำกรบุคคล

ตัวอย่ำง กำรรำยงำน
ผลกำรประเมิน
สมรรถนะออนไลน์
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ลาดับ
8

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน
- แจ้งผลกำรประเมินให้
ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร
ทรำบ

ผู้รับผิดชอบ
นักทรัพยำกรบุคคล

เอกสารอ้างอิง
- กำรพัฒนำ
รำยบุคคล
(รหัส FAB 0๕)

- จัดหน่วยงำนพัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำน

นักทรัพยำกรบุคคล

- ตัวอย่ำง
แผนพัฒนำบุคลำกร

แจ้งผลกำรประเมินสมรรถนะ
รำยบุคคลให้บุคลำกรทรำบ

9
จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
10
NO

- เสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนพัฒนำ ผู้อำนวยกำรหน่วยงำน
บุคลำกรของหน่วยงำน

- ตัวอย่ำง
แผนพัฒนำบุคลำกร

- ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร
ตำมแผนที่กำหนด

ตัวอย่ำง กิจกรรม/
โครงกำร

เสนอผู้บริ หาร
อนุมตั ิแผน
YES

11

ระยะที่ 3 สรุปผล
การดาเนินงาน

พัฒนำตำมแผน

นักทรัพยำกรบุคคล

ง
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กลุ่มพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่.แนวทำงกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร กรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557.เข้ำถึงเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561.https://www.google.com/search?source=hp&ei=_37
8.2 กลุ่ มพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล กองกำรเจ้ำ หน้ำ ที่ . แนวทำงกำรประเมิ น สมรรถนะและกำรจัด ท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559.เข้ำถึงข้อมูลเมื่อวันที่18 พฤษภำคม 2561.
http://person.ddc.moph.go.th/person1/index.php/inform/news/194-upload14-01-2559-2
8.3 กองกำรเจ้ำหน้ำที่.แนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน กรมควบคุมโรค ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 (หนังสือรำชกำร ส่งมำวันที่ 18 มกรำคม 2561) ค้นหำเมื่อวันที่ 18 พ.ค.2561
8.4 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี พ.ศ.2546.เข้ำถึงข้อมูล
วันที่ 18 พฤษภำคม2561.https://www.sac.or.th/main/uploads/contents/2017_20170201110249-1.pdf
8.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำร กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ได้มำกจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่
กรมควบคุมโรค

จ
9. แบบฟอร์มที่ใช้
9.1 ตัวอย่ำง รำยชื่อข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร
9.2 แบบฟอร์มแบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะหลัก (I SMART) (รหัส FAB 0๑)
๙.๓ แบบฟอร์มแบบประเมินสมรรถนะเฉพำะตำมลักษะงำนที่ปฏิบัติ (รหัส FAB 0๒)
๙.๔ แบบฟอร์มสมรรถนะที่จำเป็นตำมภำรกิจของกรมควบคุมโรค (รหัส FAB 0๓)
๙.๕ แบบฟอร์มรำยชื่อผู้เลือกสมรรถนะที่จำเป็นตำมภำรกิจ กรมควบคุมโรค( Function Competency)
(รหัส FAB 04)
๙.๖ ตัวอย่ำง บันทึกแจ้งเวียนตำมกลุ่ม
๙.๗ ตัวอย่ำง โปรแกรมกำรวิเครำะห์
๙.๘ ตัวอย่ำง กำรรำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะออนไลน์
๙.๙ แบบฟอร์มกำรพัฒนำรำยบุคคล (รหัส FAB 0๕)
9.10 ตัวอย่ำง แผนพัฒนำบุคลำกร
๙.๑๑ ตัวอย่ำง กิจกรรม/โครงกำร

