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ก 

ค าน า 

กรมควบคุมโรค ได้น ำนโยบำยตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มำใช้ในกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร โดยเริ่มด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร ตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2552 ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (เดิม ส ำนักงำน
ป้องกนัควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี) ได้น ำมำใช้ประเมินสมรรถนะบุคลำกร ซึ่งประกอบด้วยกำร ประเมินสมรรถนะหลัก 
(Core competency) และสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Technical Competency) และในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 กรมควบคุมโรค ได้เพิ่มกำรประเมินสมรรถนะ อีก 1 ประเภท คือ กำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็น
ตำมภำรกิจของกรมควบคุมโรค (Function Competency) ซึ่งกำรประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ประเภท น ำมำใช้ในกำร
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และพฤติกรรมกำรท ำงำนของบุคคลโดยเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะ           
ที่องค์กรคำดหวังในต ำแหน่งงำนน้ันๆ ว่ำได้ตำมที่คำดหวัง หรือมีควำมแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใด เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร 
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และเป็นส่วนหน่ึงของระบบกำรพัฒนำบุคลำกร       
บนพื้นฐำนของควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ (Competency-Based Human Resources Development) ตำมที่ ก.พ. 
ได้ก ำหนด โดยคู่มือฉบับน้ี มีเน้ือหำประกอบด้วย 1.) ขั้นเตรียมกำร โดยเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรประเมินและจัดท ำข้อมูล
ส ำหรับกำรประเมิน 2.) ขั้นด ำเนินกำร โดยแจ้งเวียนตำมกลุ่มเพื่อให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรประเมินสมรรถนะ 
แล้วน ำมำวิเครำะห์ GAP สรุปรำยงำนและแจ้งผลกำรประเมินให้บุคลำกรทรำบ ท้ำยสุดจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
เพื่อเสนอผู้บริหำร 3.) ขั้นสรุปผลกำรด ำเนินงำน โดยพัฒนำตำมแผนประจ ำป ี 

กำรจัดท ำคู่มือกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำน เพื่อใช้เป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องและเป็นมำตรฐำนต่อไป 
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1. บทน า/ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) เป็นหน่วยงำนด้ำนวิชำกำร 
ส่วนภูมิภำค สังกัดกรมควบคุมโรค มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี นครน ำยก 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 ดังน้ี 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคำมสุขภำพ
ให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่รับผิดชอบ  

2. สนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำนหลักเกณฑ์และรูปแบบกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน และกำรควบคุมโรค
และภัยที่คุกคำมสุขภำพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  

3. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และกำรควบคุมโรคและภัยที่คุกคำมสุขภำพ
ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบ  

4. ประสำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรค
และภัยที่คุกคำมสุขภำพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  

5. สนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และกำรควบคุมโรคบริเวณชำยแดน เพื่อกำรป้องกันโรคระหว่ำงประเทศ  
6. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และกำรควบคุมโรคและภัยที่คุกคำมสุ 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 ซึ่งมีควำมเช่ือมโยงกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) I SMART (ค่ำนิยมเดิม        
ซึ่งได้มีกำรทบทวนเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2558) โดยส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
จึงได้ก ำหนด MOPH เป็นค่ำนิยมองค์กร ควำมหมำยดังน้ี  

M = Mastery เป็นนำยตนเอง  
O = Originality เร่งสร้ำงส่ิงใหม่  
P = People ใส่ใจประชำชน  
H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
ตำมแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 หมวด 6 เรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร มำตรำ 45 - 47 ในมำตรำ ๔๖ ได้ระบุว่ำ             
ส่วนรำชกำรอำจจัดให้มีกำรประเมินภำพรวมของผู้บังคับบัญชำแต่ละระดับ หรือ หน่วยงำนในส่วนรำชกำรก็ได้ 
ทั้งน้ี กำรประเมินดังกล่ำวต้องกระท ำเป็นควำมลับและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งควำมสำมัคคีของข้ำรำชกำร       
โดยมำตรำ ๔๗ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคล ให้ส่วนรำชกำร
ประเมินโดยค ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติงำนเฉพำะตัวของข้ำรำชกำรผู้น้ันในต ำแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิ   
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ที่หน่วยงำน  ที่ข้ำรำชกำรผู้น้ันสังกัดได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรผู้น้ัน และให้มีกำรประเมินภำพรวม
ของผู้บังคับบัญชำแต่ละระดับหรือหน่วยงำนในส่วนรำชกำร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นปัจจัยหน่ึงที่องค์กรต่ำงๆ ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะทรัพยำกรบุคคล
เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ำมำกที่สุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หน่ึงที่สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขัน
ขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่ำว องค์กรต่ำงๆ  จึงพยำยำมแสวงหำกลยุทธ์หรือเครื่องมือต่ำงๆ  มำใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เช่น กำรบริหำรจัดกำรผู้มีควำมสำมำรถสูง (Talent Management) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล              
โดยใช้ทักษะเป็นพื้นฐำน (Skill based Human Resource Management) กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance 
Management) และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐำน (Competency-based Human 
Resource Management) เป็นต้น (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน, 2548) 

จำกเครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่กล่ำวมำแล้ว กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยใช้สมรรถนะ
เป็นพื้นฐำน (Competency-based Human Resource Management) นับว่ำเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหำรและ     
นักบริหำรทรัพยำกรบุคคลก ำลังให้ควำมสนใจและนิยมมำกที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจำกสมรรถนะ (Competency) จะเป็น
เครื่องมือพื้นฐำนในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนอ่ืนๆทั้งกำรบริหำรจัดกำรผู้มีควำมสำมำรถสูง กำรบริหำร    
ผลกำรปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำตำมสำยวิชำชีพ เป็นต้น กำรน ำสมรรถนะมำประยุกต์ใช้ในกำร      
บริหำรทรัพยำกร บุคคลน้ัน จะช่วยให้องค์กรได้บุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้ผลกำร
ปฏิบัติงำนตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร จำกสภำวกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ โลกดังกล่ำว ท ำให้
องค์กรต่ำงๆต้องหันมำทบทวนพิจำรณำสมรรถนะขององค์กรเพื่อให้องค์กรสำมำรถรองรับกำรเปล่ียนแปลง         
ที่รุนแรงจำกภำยนอกได้หำกองค์กรต้องกำรที่จะสร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงกำรแข่งขัน (Competitive 
Advantage) และสร้ำงขีดควำมสำมำรถที่จะต้ำนทำนต่อกระแสกำรเปล่ียนแปลงน้ันได้  จ ำเป็นต้องพัฒนำ
สมรรถนะของบุคลำกรในองค์กรเสียก่อน ซึ่งบุคลำกรในองค์กรถือว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรที่จะช่วยส่งเสริม
ผลักดันให้สมรรถนะขององค์กร เป็นสมรรถนะที่แท้จริงและสำมำรถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
อีกทั้งยังช่วยให้ องค์กรมีควำมแข็งแกร่ง และสำมำรถยืนหยัดท่ำมกลำงกระแสควำมเปล่ียนแปลงได้  (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน, 2548) 

ส ำหรับในประเทศไทย องค์กรธุรกิจหลำยแห่งได้ตื่นตัวและน ำระบบสมรรถนะมำใช้ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้จ้ำง บริษัท HAY Group มำเป็นที่ปรึกษำ
ในกำรสร้ำงและพัฒนำระบบสมรรถนะให้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรแสดงพฤติกรรม             
ที่เหมำะสมกับหน้ำที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติภำรกิจในหน้ำที่ได้ดียิ่งขึ้น ได้ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรทุกคนต้องมีสมรรถนะ
หลักร่วมกัน 5 สมรรถนะ ซึ่งเป็น คุณลักษณะร่วมกันของข้ำรำชกำรพลเรือน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อหล่อหลอม
ค่ำนิยมและพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ร่วมกัน และได้เริ่มทดลองใช้กับข้ำรำชกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมำ 

สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือชนิดหน่ึงที่ก ำลังได้รับควำมนิยมและทวีควำมส ำคัญต่อกำร
บริหำรทรัพยำกรมำกขึ้นเรื่อยๆ ในวงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล องค์กรช้ันน ำต่ำงๆได้น ำเอำระบบสมรรถนะ    
มำเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล อย่ำงเป็นระบบ ต่อเน่ือง สำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงถูกทิศทำง 
และคุ้มค่ำกับกำรลงทุน นอกจำกน้ียังเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บุคลำกรในองค์กำรอีกแนวทำงหน่ึงด้วย ดังน้ัน 
สมรรถนะจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร คือ  
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๑. เป็นเครื่องมือช่วยในกำรแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรและยุทธศำสตร์ต่ำงๆ 
ขององค์กร มำสู่กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล   

๒. เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรในองค์กรอย่ำงมีระบบต่อเน่ืองและสอดคล้อง  
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศำสตร์ขององค์กร    

๓. เป็นมำตรฐำนกำรแสดงพฤติกรรมที่ดีในกำรท ำงำนของบุคลำกร ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวัดและ  
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้อย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ 

๔. เป็นพื้นฐำนส ำคัญของระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร เช่น กำรสรรหำและ 
คัดเลือกบุคลำกร กำรพัฒนำบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ          
กำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และกำรจ่ำยผลตอบแทน เป็นต้น (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน, 
2548) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) กล่ำวว่ำ “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม    
ที่เป็นผลมำจำกควำมรู้ ทักษะ/ควำมสำมำรถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท ำให้บุคคลสำมำรถสร้ำงผลงำนได้โดดเด่น
กว่ำเพื่อนร่วมงำนอ่ืนๆ ในองค์กร”กล่ำวคือ กำรที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบ
ของทั้งควำมรู้ทักษะ/ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ตัวอย่ำงเช่น สมรรถนะกำรบริกำรที่ดี ซ่ึงอธิบำยว่ำ 
“สำมำรถให้บริกำรที่ ผู้รับบริกำรต้องกำรได้” น้ัน หำกขำดองค์ประกอบต่ำงๆ ได้แก่ ควำมรู้ในงำนหรือทักษะ       
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำจต้องหำข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน 
แล้วบุคคลก็ไม่อำจจะแสดงสมรรถนะของกำรบริกำรที่ดีด้วยกำรให้บริกำรที่ ผู้รับบริกำรต้องกำรได้ 

กำรประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) หมำยถึง กระบวนกำรในกำรประเมิน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ และพฤติกรรมกำรท ำงำนของบุคคลในขณะน้ันเปรียบเทียบกับระดับ สมรรถนะที่องค์กร
คำดหวังในต ำแหน่งงำนน้ันๆ ว่ำได้ตำมที่คำดหวังหรือมีควำมแตกต่ำงกันมำก น้อยเพียงใด กำรประเมินสมรรถนะ
ควรมีลักษณะ ดังน้ี 1) ประเมินอย่ำงเป็นระบบ (Systematic) 2) มีวัตถุประสงค์ในกำรประเมินอย่ำงชัดเจน 
(Objective) 3) เป็นกระบวนกำรที่สำมำรถวัดประเมินได้ (Measurable) และ 4) เครื่องมือมีควำมเที่ยง 
(Validity) และควำมเชื่อถือได้ (Reliability) ส่วนวัตถุประสงค์ของกำรประเมินสมรรถนะในกำรท ำงำน คือ          
1) เพื่อใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงงำน 2) เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กร 3) เพื่อให้เห็นภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำนเพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงระบบและพัฒนำ
บุคลำกร 4) เพื่อให้บรรยำกำศในกำรท ำงำนร่วมกันของบุคลำกรเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์และร่วมกันพัฒนำองค์กร            
ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย และ5) เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบประจ ำปีของพนักงำน 
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน, 2548) 

กรมควบคุมโรค ได้น ำนโยบำยตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มำใช้ในกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร โดยเริ่มด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ต่อมำในปีงบประมำณพ.ศ. 2553 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
(เดิม ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ได้ด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วยกำร
ประเมินสมรรถนะหลัก(Core competency)  และสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Technical Competency) 
เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งจำกกำรทบทวนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 กรมควบคุมโรค ได้มีกำรเปล่ียนแปลง         
กำรประเมินสมรรถนะ จำก 2 ประเภท เป็น 3 ประเภท  
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ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  4 จังหวัดสระบุรี  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือ
กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ให้เหมำะสม
กับกำรด ำเนินงำน มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงำน (Work Manual) กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 

จังหวัดสระบุรี ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ให้สำมำรถด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกร ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
และมีประสิทธิภำพ  
3. ขอบเขต 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) “กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดสระบุรี ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน” เป็นคู่มือที่จัดท ำขึ้นส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนประเมินสมรรถนะบุคลำกร              
กลุ่มพัฒนำองค์กร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี  

4. ค าจ ากัดความ 
บุคลากร หมำยถึง บุคลำกรที่เป็นข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร ของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 

 สมรรถนะ (Competency) หมำยถึง ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมอ่ืนๆ 
ของบุคลำกรที่จ ำเป็นและเอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จ สำมำรถสร้ำงผลงำนได้อย่ำงโดดเด่นในองค์กร อำจมีทั้งที่
สำมำรถมองเห็นหรือสัมผัสได้ เช่น ควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ เป็นต้น ส่วนที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน          
เพรำะเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคลำกรแต่ละคนเช่น ทัศนคติ ส่ิงจูงใจ อุปนิสัย หรือพรสวรรค์ เป็นต้น 

 สมรรถนะหลัก (Core competency) หมำยถึง สมรรถนะที่บุคลำกรของกรมควบคุมโรค ทุกคนต้องมี  
จ ำนวน  6 สมรรถนะ เรียกว่ำ ISMART หรือ MOPH ได้แก่ 

I   -  กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)  
  S  -  บริกำรที่ดี (Service Mind)  
  M -  กำรส่ังสมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ (Mastery Expertise)   
  A  -  กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)   
  R  -  กำรมีน้ ำใจ  ใจเปิดกว้ำง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship) 
  T  -  กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork)  
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical Competency) หมำยถึง สมรรถนะที่บุคลำกร

ของกรมควบคุมโรค จะถูกก ำหนดให้มีแตกต่ำงกันตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งงำน ส ำนักงำน ก.พ. 
ได้ก ำหนดสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ให้กับรำชกำร จ ำนวน 16 สมรรถนะ  ประกอบด้วย 
  1. กำรคิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking)  

2. กำรมองภำพองค์รวม (Conceptual Thinking)  
3. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อ่ืน (Caring Other) 
4. กำรส่ังกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ (Holding People  Accountable) 
5. กำรสืบเสำะหำข้อมูล (Information Seeking) 
6. ควำมเข้ำใจข้อแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 
7. ควำมเข้ำใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding) 
8. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร (Organization Awareness) 
9. กำรด ำเนินกำรเชิงรุก (Proactiveness) 
10. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน (Concern for Order) 
11. ควำมม่ันใจมนตนเอง (Self Confidence) 
12. ควำมยึดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 
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13. ศิลปะกำรส่ือสำรจูงใจ (Communication & Influencing) 
14. สุนทรียภำพทำงศิลปะ (Aesthetic Quality) 
15. ควำมผูกพันที่มีต่อส่วนรำชกำร (Organizational Commitment) 
16. กำรสร้ำงสัมพันธภำพ (Relationship  Building) 

กรมควบคุมโรค ได้ก ำหนดสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ที่ใช้ส ำหรับบุคลำกร กรมควบคุมโรค 
ตำมต ำแหน่งต่ำงๆ (จ ำนวน 7 สมรรถนะ) ดังน้ี 

 

ล าดับ ต าแหน่ง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

สมรรถนะทางการ
บริหาร 

หมาย
เหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

นักบริหำร 
ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน 
(วิชำกำรเงินและบัญชี) 
ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน 
(แพทย์)     
 
 
 
ประเภทวิชำกำร    
นำยแพทย์ 
นำยสัตวแพทย์ 
ทันตแพทย์   
 

1.  กำรคิดวิเครำะห์  (ตัวร่วม)  
2. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อ่ืน   
3. กำรสืบเสำะหำข้อมูล   
4. กำรมองภำพองค์รวม   
5. กำรส่ังกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  
6. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร  
7. ควำมเข้ำใจผู้อ่ืน     
 
    
1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อ่ืน 
3. กำรสืบเสำะหำข้อมูล 
4. กำรมองภำพองค์รวม 
5. กำรส่ังกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่
6. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร                                                    
7. ควำมเข้ำใจผู้อ่ืน 
8. วิสัยทัศน์ *** 
9. การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ *** 
10. ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน *** 
*** เฉพาะต าแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ 

80 
 
 
 
 
 
 
 

 
80 

- สภำวะผู้น ำ    
- วิสัยทัศน์  
- กำรวำงกลยุทธ์
ภำครัฐ    
- ศักยภำพเพื่อน ำกำร 
ปรับเปล่ียน 
- กำรควบคุมตนเอง 
- กำรสอนงำนและ 
มอบหมำยงำน 
 
                                              

 

3 ประเภทวิชำกำร 
เภสัชกร 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
นักเทคนิคกำรแพทย์ 

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. กำรมองภำพองค์รวม 
3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม
กระบวนงำน 
4. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร 

80   
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ล าดับ ต าแหน่ง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

สมรรถนะทางการ
บริหาร 

หมาย
เหตุ 

นักรังสีกำรแพทย์ 
นักกีฏวิทยำ 
นักวิชำกำรอำชีวอนำมัย 
นักอำชีวบ ำบัด 

5. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อ่ืน  
6. กำรส่ังกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  
7. กำรสืบเสำะหำข้อมูล 
8. วิสัยทัศน์ *** 
9. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ *** 
10. ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน *** 
*** เฉพาะต าแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ 

4 ประเภทวิชำกำร 
พยำบำลวิชำชีพ 
นักกำยภำพบ ำบัด 
นักจิตวิทยำ 
นักโภชนำกำร 
นักสังคมสงเครำะห์ 
 

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อ่ืน 
3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม 
กระบวนงำน 
4. กำรสืบเสำะหำข้อมูล 
5. กำรมองภำพองค์รวม  
6. ควำมยืดหยุ่นผ่อนปรน  
7. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร 

80   

5 ประเภทวิชำกำร 
นักวิชำกำรเผยแพร่ 
นักประชำสัมพันธ์ 
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
 

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. ด ำเนินกำรเชิงรุก 
3. ศิลปะกำรส่ือสำรจูงใจ 
4.กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อ่ืน 
5. กำรสืบเสำะหำข้อมูล  
6. กำรมองภำพองค์รวม  
7. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร 

80   

6 ประเภทวิชำกำร 
นักวิชำกำรสถิติ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การสืบเสาะหาข้อมูล 
3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม   
กระบวนงำน 
4. กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 
5. ควำมผูกพันที่มีต่อส่วนรำชกำร  
6. ศิลปะกำรส่ือสำรจูงใจ  
7. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร 

80   

7 ประเภทวิชำกำร 
นิติกร 

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การมองภาพองค์รวม 

80   
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ล าดับ ต าแหน่ง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

สมรรถนะทางการ
บริหาร 

หมาย
เหตุ 

3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. ควำมยืดหยุ่นผ่อนปรน 
5. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม   
กระบวนงำน 
6. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อ่ืน  
7. กำรส่ังกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  

8 ประเภทวิชำกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน 
นักทรัพยำกรบุคคล 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นักวิชำกำรพัสดุ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป 
บรรณำรักษ์ 
ช่ำงภำพกำรแพทย์ 

1. กำรคิดวิเครำะห์ (ตัวร่วม) 
2. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม   
กระบวนงำน 
3. ควำมยืดหยุ่นผ่อนปรน 
4. กำรสืบเสำะหำข้อมูล 
5. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อ่ืน  
6. กำรมองภำพองค์รวม  
7. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร 
 
 

80   

9 ประเภททั่วไป 
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ 
กำรแพทย์ 
เจ้ำพนักงำนทันต
สำธำรณสุข 
เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม 
พยำบำลเทคนิค 
เจ้ำพนักงำนรังสี
กำรแพทย์ 
เจ้ำพนักงำนอำชีวบ ำบัด 
ช่ำงกำยอุปกรณ์ 
โภชนำกร 

1. การตรวจสอบความถูกต้องตาม 
กระบวนงาน (ตัวร่วม) 
2.  กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อ่ืน   
4.  กำรมองภำพองค์รวม 
5. กำรสืบเสำะหำข้อมูล  
6. กำรด ำเนินกำรเชิงรุก  
7. ควำมม่ันใจในตัวเอง      

80   

10 ประเภททั่วไป  
เจ้ำพนักงำนธุรกำร  

1. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม 
กระบวนงำน  (ตัวร่วม)  

80   
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ล าดับ ต าแหน่ง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

สมรรถนะทางการ
บริหาร 

หมาย
เหตุ 

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและ
บัญชี 
เจ้ำพนักงำนพัสด  ุ  
เจ้ำพนักงำนห้องสมุด  
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ  
นำยช่ำงไฟฟ้ำ 
นำยช่ำงเครื่องกล  
นำยช่ำงเทคนิค  
นำยช่ำงโยธำ  
นำยช่ำงศิลป์ 
เจ้ำพนักงำนสถิติ 
เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ 
เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์ 
พนักงำนบริกำร 

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

 
การประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (Function Competency)  หมำยถึง 

สมรรถนะที่บุคลำกรของกรมควบคุมโรค ถูกก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำกับผู้ปฏิบัติงำน ร่วมกันเลือกสมรรถนะที่ใช้ใน
กำรประเมินฯ จ ำนวน 2 สมรรถนะ จำกทั้งหมด 3 สมรรถนะ ดังน้ี 
 1. หลักระบำดวิทยำ 
   - หลักระบำดวิทยำส ำหรับสำยหลัก หรือ 
   - หลักระบำดวิทยำประยุกต์ส ำหรับงำนเชิงบริหำรจัดกำร (ส ำหรับสำยสนับสนุน) 
 2. กำรวิจัยและพัฒนำ 
 3. กำรติดตำมและประเมินผล 
  ตำรำงกำรจัดเทียบควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งของกรมควบคุมโรค 
หมำยถึง ตำรำงส ำหรับตรวจสอบระดับที่คำดหวังของต ำแหน่งบุคคลน้ันๆ โดยเทียบกับระดับที่คำดหวัง  มีจ ำนวน 5 ระดับ  
เรียกว่ำ L 1 – L 5 
 ระดับที่คาดหวัง (X) หมำยถึง คะแนนของระดับที่คำดหวัง ที่ได้จำกตำรำงจัดเทียบสมรรถนะต ำแหน่งงำน
ตำมโครงสร้ำงต ำแหน่งงำน 
 ผลการประเมินที่สรุปร่วมกัน (Y) หมำยถึง คะแนนรวมของสมรรถนะในแต่ละตัวที่ได้จำกกำรประเมินใน 
“แบบประเมินสมรรถนะหลัก”และ“แบบประเมินสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ”   
 ช่องว่างสมรรถนะ (Gap) หมำยถึง ส่วนต่ำงของคะแนนสมรรถนะในระดับที่คำดหวังกับคะแนนสมรรถนะ
ทั้งหมดที่ได้จำกกำรประเมิน (Y) - (X) หำกมีช่องว่ำงสมรรถนะ (Y) - (X) จะเป็นลบ 
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5. ความรับผิดชอบ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานในกระบวนการ 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดสระบุรี  

- ประเมินสมรรถนะตนเอง 
- ประเมินสมรรถนะผู้ใต้บังคับบัญชำ ได้แก่ รองผู้อ ำนวยกำร
และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
- ลงนำมในหนังสือเสนอผลกำรพิจำรณำแผนพัฒนำบุคลำกร
ในองค์กร ประจ ำปี 

2. รองผู้อ ำนวยกำรและผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร - ประเมินสมรรถนะตนเอง 
- ประเมินสมรรถนะผู้ใต้บังคับบัญชำตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ 
คือ หัวหน้ำกลุ่ม       

๓. หัวหน้ำกลุ่มทุกกลุ่ม  - ประเมินสมรรถนะตนเอง 
- ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชำ ได้แก่ ประเมินข้ำรำชกำร/พนักงำน
งำนรำชกำร 

๔. ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร - ประเมินสมรรถนะตนเอง  
๕. หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำองค์กร - ลงนำมบันทึกข้อควำมภำยในเพื่อให้ข้ำรำชกำร/ 

พนักงำนรำชกำร ประเมินสมรรถนะบุคลำกร 
- ร่วมจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรในองค์กร 
- ตรวจสอบเอกสำรและลงนำมแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
ก่อนเสนอ ผอ.สคร. 4 จ.สระบุรี 

๖. นักทรัพยำกรบุคคล - ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกภำยในส่งตำมกลุ่มงำนเพื่อให้
ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร ประเมินสมรรถนะบุคลำกร 
- ด ำเนินกำรจัดท ำแบบฟอร์มกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร 
- คีย์ข้อมูลกำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกรในในโปรแกรม
กำรวิเครำะห์ GAP 
- ด ำเนินกำรวิเครำะห์ GAP 
- รำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะออนไลน์ 
ตำมรอบกำรประเมิน 
- ร่วมจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรในองค์กร ประจ ำปี 
- เสนอแผนพัฒนำบุคลำกรในองค์กร ประจ ำปี 
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6. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคลากร  
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา แบบฟอร์มที่ใช้ 

ระยะที่ 1 เตรียมการ 
นักทรัพยำกรบุคคล 1. เตรียมข้อมูลส ำหรับกำรประเมิน 

- เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำองค์กร  
เตรียมรำยชื่อข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำร 

รอบที่ 1 ก.พ. 
รอบที่ 2 ส.ค. 

ตัวอย่ำง 
รำยชื่อข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร 
 

นักทรัพยำกรบุคคล 2. จัดท ำข้อมูลส ำหรับกำรประเมิน
สมรรถนะ 
- เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำองค์กร
ด ำเนินกำรจัดท ำวิธีกำรประเมิน
สมรรถนะบุคลำกร ส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
รอบกำรประเมินที่ 1 (1 ตุลำคม - 
มีนำคม) และรอบที่ 2 (1 เมษำยน -
กันยำยน) 
- เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำองค์กร จัดท ำ
แบบฟอร์มกำรประเมินสมรรถนะ
บุคลำกร ทั้ง ๓ ประเภทให้ตรงตำม
ต ำแหน่ง/สำยงำน รอบที่ 1 และ 
รอบที่ ๒  
- เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำองค์กรจัดท ำ
รำยชื่อผู้เลือกสมรรถนะที่จ ำเป็น 
ตำมภำรกิจกรมควบคุมโรค 
( Function Competency) 

รอบที่ 1 ก.พ. 
รอบที่ 2 ส.ค. 

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

ระยะที่ 2 ด าเนินการ 
นักทรัพยำกรบุคคล 1. จัดท ำบันทึกแจ้งเวียนทุกกลุ่มงำน 

 
รอบที่ 1 ก.พ. 
รอบที่ 2 ส.ค. 

ตัวอย่ำง บันทึกแจ้ง
เวียนตำมกลุ่ม              

ผู้อ ำนวยกำร/รองผู้อ ำนวยกำร/
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำกลุ่ม/
ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร 

2. ประเมินสมรรถนะบุคลำกร รอบที่ 1 มี.ค. 
รอบที่ 2 ก.ย. 

- แบบฟอร์มประเมิน
พฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำรหรือ
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา แบบฟอร์มที่ใช้ 
สมรรถนะหลัก       
(I SMART)         
(รหัส FAB 0๑) 
- แบบฟอร์มประเมิน
สมรรถนะเฉพำะตำม
ลักษะงำนที่ปฏิบัติ 
(รหัส FAB 0๒) 
- แบบฟอร์มประเมิน
สมรรถนะที่จ ำเป็น
ตำมภำรกิจของกรม
ควบคุมโรค  
(รหัส FAB 0๓)         

นักทรัพยำกรบุคคล 3. รวบรวมผลกำรประเมินสมรรถนะ
บุคลำกร 

ก.พ. - มี.ค.  

นักทรัพยำกรบุคคล 4. วิเครำะห์หำ GAP  มี.ค. และ ก.ย.  ตัวอย่ำง โปรแกรม
วิเครำะห์ 

นักทรัพยำกรบุคคล ๕. รำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะ
ออนไลน์ตำมรอบกำรประเมิน 

มี.ค. และ ก.ย. ตัวอย่ำง กำรรำยงำน 
ผลกำรประเมิน
สมรรถนะออนไลน์ 

นักทรัพยำกรบุคคล ๖. แจ้งผลกำรประเมินสมรรถนะ
รำยบุคคล ให้บุคลำกรทรำบ 

ต.ค. - ธ.ค. - กำรพัฒนำ
รำยบุคคล 
(รหัส FAB 0๕) 

นักทรัพยำกรบุคคล ๗. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรใน
องค์กร ประจ ำปี 

ก.ย. - ตัวอย่ำง 
แผนพัฒนำบุคลำกร 

ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน ๘. เสนอผู้บริหำรอนุมัติแผน  
 

ต.ค. - พ.ย.  
ในปีงบประมำณ 

ถัดไป 

- ตัวอย่ำง 
แผนพัฒนำบุคลำกร 
 

ระยะที่ 3 สรุปผลการด าเนินงาน 
นักทรัพยำกรบุคคล 1. พัฒนำตำมแผนประจ ำปี 

 
ม.ค. - ก.ย.     
ของปีถัดไป 

ตัวอย่ำง กิจกรรม/
โครงกำร 
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7. แผนผังกระบวนงาน (Flowchart) 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1 ระยะที่ 1 เตรียมการ 
 
 
 
 
 

- จัดเตรียมรำยชื่อข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำร  
 

นักทรัพยำกรบุคคล ตัวอย่ำง 
รำยชื่อข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร 
 

2  
 
 
 
 
 

- ด ำเนินกำรจัดท ำวิธีกำรประเมิน
สมรรถนะบุคลำกร ส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด
สระบุรีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 รอบกำรประเมินที่ 1 
(1 ตุลำคม - มีนำคม ) และ 
รอบท่ี 2 (1 เมษำยน – กันยำยน) 
- จัดท ำแบบฟอร์มกำรประเมิน
สมรรถนะบุคลำกร ท้ัง 3 ประเภท 
ให้ตรงตำมต ำแหน่ง/สำยงำน  
รอบท่ี 1 และ รอบที่ 2 
- จัดท ำรำยชื่อผู้เลือกสมรรถนะที่
จ ำเป็นตำมภำรกิจกรมควบคุมโรค 
( Function Competency) 

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

เตรียมข้อมูลส ำหรับ

กำรประเมิน 

จัดท ำข้อมูลส ำหรับ 

กำรประเมินสมรรถนะ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 
- แบบฟอร์มรำยชื่อผู้
เลือกสมรรถนะที่
จ ำเป็นตำมภำรกิจ  
กรมควบคุมโรค 
( Function 
Competency)   
(รหัส FAB 04)        

3 ระยะที่ 2 ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

- จัดท ำบันทึกแจ้งเวียนทุกกลุ่ม
งำนให้ข้ำรำชกำร/พนักงำน
รำชกำร ประเมินสมรรถนะ    
รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 
 

นักทรัพยำกรบุคคล ตัวอย่ำง บันทึกแจ้ง
เวียนตำมกลุ่ม              

4   
 
 
 
 
 

- ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร    
ทุกกลุ่ม ประเมินสมรรถนะ
บุคลำกร รอบท่ี 1 และ รอบที่ 2  
 

ผู้อ ำนวยกำร/ 
รองผู้อ ำนวยกำร/ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร/
ข้ำรำชกำร/พนักงำน
รำชกำร 

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

จัดท ำบันทึกแจ้ง

เวียนทุกกลุ่มงำน 

 

ประเมินสมรรถนะบุคลำกร  

รอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 
- แบบฟอร์ม
สมรรถนะที่จ ำเป็น
ตำมภำรกิจของ 
กรมควบคุมโรค  
(รหัส FAB 0๓)         

5  - รวบรวม ตรวจสอบรำยละเอียด
ข้อมูลผลกำรประเมิน โดย 
ดูควำมครบถ้วน ถูกต้อง ของ 
กำรลงข้อมูลในแบบประเมิน 
 
 
 
 

นักทรัพยำกรบุคคล  

 
6 

 
 
 
 

- น ำผลกำรประเมินที่ได้มำ 
บันทึกลงในโปรแกรมกำร
ค ำนวณหำค่ำกลำง 
- วิเครำะห์ผลกำรประเมิน
รำยบุคคลและภำพรวม 

นักทรัพยำกรบุคคล ตัวอย่ำง โปรแกรม
วิเครำะห์  
 

7  
 
 
 

- รำยงำนผลกำรประเมิน
สมรรถนะออนไลน์  
ตำมรอบกำรประเมิน 
 

นักทรัพยำกรบุคคล ตัวอย่ำง กำรรำยงำน
ผลกำรประเมิน
สมรรถนะออนไลน์ 
 
 

รวบรวมผลกำรประเมิน 

สมรรถนะบุคลำกร 

วิเครำะห์หำ GAP 

รำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะ

ออนไลน์ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 
8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แจ้งผลกำรประเมินให้
ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร 
ทรำบ 
 
 
 
 

นักทรัพยำกรบุคคล - กำรพัฒนำ
รำยบุคคล 
(รหัส FAB 0๕) 

9  
 
 
 

- จัดหน่วยงำนพัฒนำบุคลำกร 
ของหน่วยงำน 
 

นักทรัพยำกรบุคคล - ตัวอย่ำง 
แผนพัฒนำบุคลำกร 

10  
 
 
 
 

- เสนอผู้บริหำรอนุมัติแผนพัฒนำ
บุคลำกรของหน่วยงำน 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน - ตัวอย่ำง 
แผนพัฒนำบุคลำกร 
 

 
11 

 

ระยะที่ 3 สรุปผล 
การด าเนินงาน 

- ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร 
ตำมแผนที่ก ำหนด  
 
 

นักทรัพยำกรบุคคล ตัวอย่ำง กิจกรรม/
โครงกำร 
 
 
 

แจ้งผลกำรประเมินสมรรถนะ

รำยบุคคลให้บุคลำกรทรำบ 

จัดท ำแผนพฒันำบุคลำกร 

NO 

เสนอผู้บริหาร
อนมุตัิแผน 

พัฒนำตำมแผน 

 

YES 



ง 

8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 กลุ่มพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่.แนวทำงกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร กรมควบคุมโรค 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557.เข้ำถึงเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561.https://www.google.com/search?source=hp&ei=_37 
8.2 กลุ่มพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่.แนวทำงกำรประเมินสมรรถนะและกำรจัดท 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.แนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน กรมควบคุมโรค ประจ ำปี
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 แบบฟอร์มสมรรถนะที่จ ำเป็นตำมภำรกิจของกรมควบคุมโรค (รหัส FAB 0๓)         
๙.๕ แบบฟอร์มรำยชื่อผู้เลือกสมรรถนะที่จ ำเป็นตำมภำรกิจ  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 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


