
บทสรุปการเรียนรู้ “ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน”์ 
(Executive Summary) 

 
คณะทาํงาน 

บุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5 นครราชสีมา 
 

ที่มาของการจดัทําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน ์
ตามท่ีกรมควบคุมโรคได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการ “เป็นองค์กรชั้นนําระดับนานาชาติ ทีส่ังคมเชื่อถือ

และไว้วางใจ เพื่อปกป้องกระชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563” ได้
กําหนด 6 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงาน โดยมียุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและบุคลากรให้มขีีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล เป็นพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินงาน  

ในด้านการพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรคได้จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ปี พ.ศ. 2553 - 
2556 คู่มือแนวทางการประเมินสมรรถนะ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: 
IDP) และแนวทางการประเมินสมรรถนะของกรมควบคุมโรค โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้กําหนดเป็นตัวช้ีวัด
คํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และ
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 6 ตัวช้ีวัดที่ 6.2.3 รอ้ยละของบุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่ง
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management System: PMS) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย ผลสมัฤทธ์ิของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทํา “ระบบประเมนิสมรรถนะออนไลน ์
(Competency Online)” ขึ้น เพือ่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทีม่ี
ประสิทธิภาพคือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวก รวดเร็ว ระบบสามารถประมวลผลไดแ้ม่นยํา มี
ความน่าเชื่อถือ ใช้ในการติดตามกํากับ ลดการใช้ทรัพยากรในการประเมินสมรรถนะ และผูใ้ช้มีความพึงพอใจ
ในการใช้งาน ซึ่งจะทําให้การประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความรวดเร็ว และนําไปใชใ้นการจัดสรร
สิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงานต่อไป 

 

การดําเนินงาน “ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน”์ การจัดทําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ใช้การจัดการ
ความรู้ในการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. การบ่งชีค้วามรู้ (KMP1) เครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.5, 6, 7 ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนางานด้านการ
พัฒนาบุคลากร (HRD) วันที่ 19 - 21 ธ.ค.2555 ณ ภูรญัญารีสอร์ท จ.นครราชสีมา โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6.2.3 ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะเฉพาะตามเกณฑ์ที่กําหนด มากําหนดเป็น
โจทย์ KM ที่จะจัดทําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ เพื่อช่วยในการดําเนินงานและเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาบุคลากรต่อไป 
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP2) ศึกษาแนวทางการประเมินสมรรถนะ และออกแบบระบบในเดือน
ธันวาคม 2555 ตามคู่มือแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของกรมควบคุม
โรค และประกาศกรมควบคมุโรคเรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
พนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2556 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําระบบฐานข้อมูล นายทวี อารยะ
สุขวัฒน์ สคร.6 ขอนแก่น มาร่วมจัดทําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (KMP3) กําหนดขั้นตอนการประเมินสมรรถนะออนไลน์ (Flow chart) ใน
เดือนธันวาคม 2555 ดังนี้ 
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้ (KMP4) มีการประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.5 6 7 และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําระบบฐานข้อมูลร่วมพิจารณาระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้
การจัดทําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ 
 
5. การเขา้ถึงความรู้ (KMP5) จัดทําและติดต้ังระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ โดยสร้างลิงค์ไว้ที่เว็บไซต์ 
สคร.5 (www.dpck5.com) เมนู “ระบบงาน” เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว มีการจัดทําคู่มือ
ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์เผยแพร่เว็บไซต์ สคร.5 ในเดือนมกราคม 2556 และประชุมช้ีแจงการใช้งาน
ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 - 31 มกราคม 2556 

เปดระบบรอบ 1: 1 ก.พ. / รอบ 2: 1 ส.ค. 

(หนาหลัก) 
คลิ๊กชื่อผูที่จะประเมิน 

ตนเอง: ประเมิน Core 6 ตัว 
ผอ./รอง ผอ./หัวหนา: Core 6 ตัว และ Tech. 6 ตัว 
แสดงคะแนนรวมแตละสมรรถนะ (จํานวนผูประเมิน)  

ผูปฏิบัต:ิ ดูผลการประเมิน เลือก ยอมรับ/ไมยอมรับ 
หัวหนา: ดูผลการยอมรับ และตรวจสอบความ

ครบถวน 

ไมยอมรับ 

Admin ปดระบบ (แกไขไมได) 
รอบ 1: 15 ก.พ.  /  รอบ 2: 15 ส.ค. 

รายงาน 
(สิทธิ์เฉพาะ Admin) 

- นําผลมาพิจารณาสิ่งจูงใจ และสงกรมฯ 
- สรุปผลการประเมิน และแผน IDP สงกรมฯ 
   (รอบ 1: 31 มี.ค.  /  รอบ 2: 30 ก.ย.) 

เกณฑการประเมิน 
ผอ.:        ผอ. (1000%)  
รอง ผอ.: ผอ. (50%) ตนเอง (50%) 
หัวหนา:  ผอ. (40%) รองผอ. (40%) ตนเอง (20%) 
ผูปฏิบัติ: ผอ./รองผอ. (30%) หน.กลุม (50%) ตนเอง (20%) 

ยอมรับ 

เริ่มประเมิน 

เขาระบบดวย IE  
แลว Login 

คลิ๊กระดบัประเมนิ 

ประเมิน (เลือก ใช/ไมใช) 
แสดงคะแนนสมรรถนะ (20) 

หน.กลุม กรอกคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิ (80) 

ตอรอง (ยืนยัน/ปรับแก) 
(เมนูการจัดการ > คะแนน PMS) 

หัวหนากลุมยืนยัน สงผลคะแนน 
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6. การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (KMP6) มีการสอบถามปัญหาอุปสรรคการใช้งาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การใช้งานระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท ์ Facebook e-Mail CoPs 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลการนาํระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ไปใช้” ในการประชุมเครือข่าย
พัฒนาองค์กร สคร. 5 6 7 วันที่ 26-28 มิถนุายน 2556 ณ โรงแรมอันนานาวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.มุกดาหาร 
โดยมีกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ซึง่มีข้อคิดเห็นคือ 

(1) ควรให้ประเมินTechnical Competency ของตนเองด้วย 
(2) การประเมนิสมรรถนะ ควรเกิน Level เพื่อเป็น Talent Group 
ซึ่งกรมควบคุมโรค กําลังดําเนินการวางหลักสูตรการทํา Career part ของนักวิชาการแต่ละระดับ 

หลักสูตรการพฒันา เช่น ทักษะทางกฎหมาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงหลักสูตรการพัฒนากับระบบ ระบบประเมิน
สมรรถนะออนไลน์ได้ และกาํลังดําเนินการประชุมจัดทําพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อให้สามารถวัดผลได้ตรง
กับสมรรถนะของบุคลากร 

     
 

7. การเรียนรู/้การนาํความรู้ไปใช้งาน (KMP7) มีการนาํรายงานผลที่ได้จากระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์
ไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสรปุบทเรียนเพื่อนําผลการดําเนินการไปทบทวนปรับปรุง
ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ต่อไป 

 
ปัญหาอปุสรรคของระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ และข้อเสนอแนะ 
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1. ผู้ใช้งานยังขาดความเข้าใจขั้นตอนการประเมินสมรรถนะออนไลน์ จึงต้องเพิ่มการสื่อสารชี้แจงการใช้งาน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุมสัญจรตามกลุ่มงาน แผ่นพับ คูม่ือ/แนวทาง E-mail Facebook เป็น
ต้น และเพิ่มการตรวจสอบติดตามเป็นระยะ 

2. โครงสร้างองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหม้ีการเปลี่ยนแปลงสิทธ์ิในการประเมิน จึงต้องมีการประสานงาน
กับงานการเจ้าหน้าที่และทุกกลุ่มงานเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. การประเมินสมรรถนะหลักไม่เป็นตามความเป็นจริง ผลการประเมินไม่ม ีGap เนื่องจากเป็นคะแนนร้อยละ 
20 ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ กรมควบคุมโรคจึง
ต้องมีการกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะที่ชัดเจนและวัดผลได้จริง โดยจะนํามาใช้ในการประเมิน
สมรรถนะต่อไป  

4. ขาดการยอมรับและให้ความสําคัญในผู้ประเมิน และผูร้ับการประเมินส่วนใหญ่เข้าใจว่าการมี GAB เป็นสิ่ง
ไม่ดี รวมถึงการไม่ต้องการพัฒนาตนเอง จึงต้องมีการสื่อสารความเข้าใจเพิ่มเติมโดยการประชุมสัญจรตาม
กลุ่มงาน และปรับปรุงระบบให้มีการประเมนิเกินระดับ (Level) เพื่อเพิ่มสมรรถนะของกลุ่มบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงต่อไป 

 

บทสรปุการเรยีนรู้  
1. การประเมินสมรรถนะของบุคลากรมีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้นคือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งการประเมิน

และการสรุปรายงาน เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประมวลผลได้ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือ ใชใ้นการติดตาม
กํากับการประเมินสมรรถนะ ลดการใช้กระดาษในการประเมินสมรรถนะ สามารถสรุปรายงานส่งกรม
ควบคุมโรคได้ทันที และผูใ้ช้มีความพึงพอใจในการใช้งาน  

2. ยังไม่สามารถนําไปใช้ในการจัดสรรสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานได้ทั้งหมด เนื่องจากมี
การประเมินเฉพาะสมรรถนะ (ร้อยละ 20) แต่ยังมีการประเมินผลสมัฤทธ์ิ (ร้อยละ 80) ที่ยังใชร้ะบบ
กระดาษอยู่และการกําหนดตัวช้ีวัดยังไม่ชัดเจนและวัดผลสมัฤทธ์ิได้จริง จึงต้องมีการพัฒนาตั้งแต่การถ่าย
ระดับตัวช้ีวัดไปสู่รายบุคคลโดยการ Coaching สัญจรทกุกลุ่มงาน และพัฒนาระบบให้สามารถประเมินได้
ทั้งผลสัมฤทธ์ิและสมรรถนะ เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม และนําไปใช้ในการจัดสรรสิ่งจูงใจที่
สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานต่อไป 
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