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แนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

1. สมรรถนะท่ีประเมิน บุคลากรของกรมควบคุมโรค จะต้องดําเนินการประเมินสมรรถนะต่างๆ ดังนี้ 

1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency)   ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ( ISMART ) ได้แก่ 
1) การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
2) บริการท่ีดี (Service Mind) 
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Mastery / Expertise) 
4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
5) การมีน้ําใจ ใจเปิดกว้าง เป็นท่ีเป็นน้อง (Relationship) 
6) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 

 ท้ังนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะหลัก (เอกสารแนบ 1) และผู้รับผิดชอบงานประเมินสมรรถนะ
บุคลากรของหน่วยงานดําเนินการสรุปผลประเมินสมรรถนะ โดยใช้แบบฟอร์มสรุปผลประเมินสมรรถนะหลัก (เอกสาร
แนบ 2)   

1.2  สมรรถนะท่ีจําเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (Functional Competency) ผู้บังคับบัญชา 
กับผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันเลือกสมรรถนะท่ีใช้ในการประเมินฯ  จํานวน  2 สมรรถนะ  จากท้ังหมด 3 สมรรถนะ  ดังนี้ 

1) หลักระบาดวิทยา  
 - หลักระบาดวิทยาสําหรับสายงานหลัก หรือ  
 - หลักระบาดวิทยาประยุกต์สําหรับงานเชิงบริหารจัดการ  (สําหรับสายสนับสนุน) 
2)   การวิจัยและพัฒนา 
3)   การติดตามและประเมินผล    

ท้ังนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะท่ีจําเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (เอกสารแนบ 3) และ
ผู้รับผิดชอบงานประเมินสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานดําเนินการสรุปผลประเมินสมรรถนะ โดยใช้แบบฟอร์ม
สรุปผลประเมินสมรรถนะท่ีจําเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (เอกสารแนบ 4)       

1.3 สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)  และ/หรือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ (Technical Competency)  กําหนดการประเมินสมรรถนะตามแบบการประเมิน (เดิม)  โดยมี
สมรรถนะตามตาราง  ดังนี้  

 ลําดับ
ท่ี 

ตําแหน่ง /สายงาน 
สมรรถนะทางการบริหาร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 

1 นักบริหาร 
ผู้อํานวยการ 
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  
(วิชาการเงินและบัญชี)   
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร เ ฉ พ า ะ ด้ า น 
(แพทย์) 

 

1. สภาวะผู้นํา 
2. วิสัยทัศน์ 
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
4. ศักยภาพเพ่ือนําการ

ปรับเปลี่ยน 
5. การควบคุมตนเอง 
6. การสอนงานและมอบหมาย
งาน 

1. การคิดวิเคราะห์  (ตัวร่วม) 
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การสั่งการตามอํานาจหน้าท่ี 
6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
7. ความเข้าใจผู้อ่ืน 
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ลําดับ
ท่ี 

ตําแหน่ง /สายงาน สมรรถนะทางการบริหาร 

(Managerial Competency) 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
(Technical Competency) 

2 ประเภทวิชาการ 

นายแพทย์ 
นายสัตวแพทย์ 
ทันตแพทย์ 

 1. การคิดวิเคราะห์  (ตัวร่วม) 
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การสั่งการตามอํานาจหน้าท่ี 
6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
7. ความเข้าใจผู้อ่ืน 
8. วิสัยทัศน์ *** 
9. การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ *** 
10. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปล่ียน *** 

*** เฉพาะตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ 

3 ประเภทวิชาการ 

เภสัชกร 
นักวิชาการสาธารณสุข 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักเทคนิคการแพทย์ 
นักรังสีการแพทย์ 
นักกีฏวิทยา 
นักวิชาการอาชีวอนามัย 
นักอาชีวบําบัด 

 1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การมองภาพองค์รวม 
3. การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 
4. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การสั่งการตามอํานาจหน้าท่ี 
7. การสืบเสาะหาข้อมูล 
8. วิสัยทัศน์ *** 
9. การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ *** 
10. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปล่ียน *** 

*** เฉพาะตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ 

4 ประเภทวิชาการ 

พยาบาลวิชาชีพ 
นักกายภาพบําบัด 
นักจิตวิทยา 
นักโภชนาการ 
นักสังคมสงเคราะห์ 

 1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 
4. การสืบเสาะหาข้อมูล 
5. การมองภาพองค์รวม 
6. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
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ลําดับ
ท่ี 

ตําแหน่ง /สายงาน 
สมรรถนะทางการบริหาร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 

5 ประเภทวิชาการ 

นักวิชาการเผยแพร่ 
นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การดําเนินการเชิงรุก 
3. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
4. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
5. การสืบเสาะหาข้อมูล 
6. การมองภาพองค์รวม 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

6 ประเภทวิชาการ 

นักวิชาการสถิติ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การสืบเสาะหาข้อมูล 
3. การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 
4. การดําเนินการเชิงรุก 
5. ความผูกพันท่ีมีต่อส่วนราชการ 
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

7 ประเภทวิชาการ 

นิติกร 

 1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การมองภาพองค์รวม 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
5. การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 
6. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
7. การสั่งการตามอํานาจหน้าที ่

8 ประเภทวิชาการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ 
นักจัดการงานทั่วไป 
บรรณารักษ์ 
ช่างภาพการแพทย์ 

 1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
4. การสืบเสาะหาข้อมูล 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การมองภาพองค์รวม 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
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ลําดับ
ท่ี 

ตําแหน่ง /สายงาน 
สมรรถนะทางการบริหาร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 

9 ประเภทท่ัวไป 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข   

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

พยาบาลเทคนิค 

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย ์

เจ้าพนักงานอาชวีบาํบัด  

ช่างกายอุปกรณ์ 

โภชนากร 

 1. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน  
(ตัวร่วม) 

2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การสืบเสาะหาข้อมูล 
6. การดําเนินการเชิงรุก 
7. ความม่ันใจในตัวเอง      

 

10 ประเภทท่ัวไป 

เจ้าพนักงานธุรการ 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี

เจ้าพนักงานพัสด ุ

เจ้าพนักงานห้องสมุด 

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

นายช่างไฟฟา้ 

นายช่างเคร่ืองกล 

นายช่างเทคนิค 

นายช่างโยธา 

นายช่างศิลป ์

เจ้าพนักงานสถิต ิ

เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 

พนักงานบริการ 

 1. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน  
(ตัวร่วม) 

2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
3. ความผูกพันท่ีมีต่อส่วนราชการ 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การสืบเสาะหาข้อมูล 
7. การสร้างสัมพันธภาพ 

 

 

ท้ังนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (เอกสารแนบ 5) และผู้รับผิดชอบงาน
ประเมินสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานดําเนินการสรุปผลประเมินสมรรถนะ โดยใช้แบบฟอร์มสรุปผลประเมิน
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (เอกสารแนบ 6) 
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2. หลักการคิดผลประเมินสมรรถนะและการรายงานผลการประเมิน  

2.1 การคิดผลประเมินสมรรถนะ 

ผู้รับผิดชอบงานประเมินสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน ดําเนินการเพ่ือประเมินสมรรถนะบุคลากรในสังกัด 
โดยใช้หลักการคิดผลประเมินเป็นรายสมรรถนะ ดังนี้ 

  1) สมรรถนะหลัก : จํานวน 6 รายสมรรถนะ เช่น 

   ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะการยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
หมายถึง ผู้ท่ีมีผลการประเมินเฉพาะสมรรถนะ Integrity ผ่านเกณฑ์ระดับท่ีคาดหวังตามระดับตําแหน่ง และใช้หลักการ
เดียวกันจนครบท้ัง 6 รายสมรรถนะ (ISMART) 

  2) สมรรถนะท่ีจําเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค : จํานวน 2 รายสมรรถนะ เช่น 

   ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักระบาดวิทยาสําหรับสายงานหลัก หมายถึง ผู้ท่ีมีผลการ
ประเมินเฉพาะสมรรถนะหลักระบาดวิทยาสําหรับสายงานหลัก ผ่านเกณฑ์ระดับท่ีคาดหวังตามระดับตําแหน่ง และใช้
หลักการเดียวกันจนครบท้ัง 2 รายสมรรถนะท่ีเลือกประเมิน 

  3) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ : จํานวน 7 รายสมรรถนะ เช่น 

   ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะการมองภาพองค์รวม หมายถึง ผู้ท่ีมีผลการประเมินเฉพาะ
สมรรถนะการมองภาพองค์รวม ผ่านเกณฑ์ระดับท่ีคาดหวังตามระดับตําแหน่ง และใช้หลักการเดียวกันจนครบท้ัง 7 ราย
สมรรถนะ 

 2.2 การรายงานผล  

1) ใช้แบบฟอร์มสรุปผลประเมินสมรรถนะ (ฉบับปรับปรุงใหม่) สําหรับข้าราชการและพนักงานราชการ
ตามท่ีกําหนด 

2) ระบุจํานวนบุคลากรท้ังหมด และจํานวนผู้ท่ีมีผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านการประเมิน แยกตาม
ระดับตําแหน่งและรายการสมรรถนะ 

3) คํานวณร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะ จากค่าเฉลี่ยของผู้ท่ีผ่านการประเมิน
สมรรถนะเทียบกับบุคลากรท้ังหมด  

4) สรุปจํานวนผู้ท่ีผ่านครบทุกสมรรถนะตามแนวคิดท่ีใช้ในการรายงานผลประเมินสมรรถนะปี 2558 
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3. แนวปฏิบัติสําหรับการประเมินสมรรถนะเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

 3.1 ตรวจสอบระดับท่ีคาดหวังของตําแหน่งบุคคลนั้นๆ โดยเทียบกับระดับท่ีคาดหวังจากตารางจัดเทียบ
สมรรถนะตําแหน่งงานตามโครงสร้างตําแหน่งงาน (Competency Job Mapping) ดังต่อไปนี้ 

   ตารางท่ี 1 ตําแหน่งประเภทบริหาร 

ตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง 

ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

(Core / Functional / Technical 
Competency 

Managerial 
Competency 

นักบริหาร ระดับต้น L5 L3 

ระดับสูง L5 L4 
   ตารางท่ี 2 ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

ตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง 
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

(Core / Functional / Technical 
Competency 

Managerial 
Competency 

ผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการเฉพาะ
ด้าน (วิชาการเงินและบัญชี)  

ระดับต้น L3 L1 

ระดับสูง L4 L2 

ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง L4 L2 

   ตารางท่ี 3 ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

ตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง 
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

(Core / Functional / 
Technical Competency 

ชื่อตําแหน่งตามท่ีระบุในประเภทวิชาการ   ระดับปฏิบัติการ L1 

ระดับชํานาญการ L2 

ระดับชํานาญการพิเศษ L3 

ระดับเชี่ยวชาญ L4 

ระดับทรงคุณวุฒิ* L5 
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ตารางท่ี 4 ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

ตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง 
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

(Core / Functional / 
Technical Competency 

ชื่อตําแหน่งตามท่ีระบุในประเภทท่ัวไป  

 

ระดับปฏิบัติงาน L1 

ระดับชํานาญงาน L1 

ระดับอาวุโส L2 

ระดับทักษะพิเศษ L2 

ตารางท่ี 5 พนักงานราชการ 

ตําแหน่ง ระดับการศึกษา 
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

(Core / Functional / 
Technical Competency 

พนักงานราชการทุกตําแหน่ง ปวช. / ปวส. / และปริญญาตรี L1 

ปริญญาโท L2 

 3.2 ประเมินสมรรถนะในระดับท่ีคาดหวัง หากผลการประเมิน ผ่าน ในระดับท่ีคาดหวัง หมายถึง แสดง
พฤติกรรมครบถ้วน ได้คะแนน 5 เต็ม 5 ในระดับท่ีคาดหวังนั้น ให้ประเมินในระดับท่ีสูงข้ึน จนกว่าจะมีผลประเมินใน
ระดับท่ีสูงข้ึนนั้นไม่ครบถ้วนเต็ม 5 คะแนน จึงหยุดการประเมินไว้ท่ีระดับท่ีสูงข้ึนนั้น 

 3.3 นําข้อมูลการประเมินสมรรถนะ สรุปในแบบฟอร์มแผนการพัฒนารายบุคคล (เอกสารแนบ 7) 

4. แนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

 จาก Template ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กําหนดรายละเอียดการดําเนินงาน ดังตารางต่อไปนี้ 

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
การประเมินผล 

1 

(1 
คะแนน) 

จัดทําและสื่อสารประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้  

1. จัดทําและส่ือสารแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2557-2561 และส่งสําเนา
แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีได้รับการอนุมัติโดย
ผู้บริหารหน่วยงาน ให้กองการเจ้าหน้าท่ี ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2559 

โดยแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต้องแสดงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

• ท่ีมาและสภาพปัญหา 
• ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะของหน่วยงานปีท่ีผ่านมา 
• กรอบการพัฒนาบุคลากร จากแผนพัฒนาบุคลากรภาพกรม ปีงบประมาณ 2559 

สําเนาแผนพัฒนา
บุคลากรของ
หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ท่ีได้รับการ
อนุมัติโดยผู้บริหาร
หน่วยงาน 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
การประเมินผล 

• หลักสูตร วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนาและผู้รับผิดชอบ 

การประเมินผลข้ันตอนท่ี 1 

• ส่งสําเนาแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีได้รับการ
อนุมัติโดยผู้บริหารหน่วยงาน ให้กองการเจ้าหน้าท่ี  ภายในวันท่ี 31 มกราคม 
2559 ได้ 1 คะแนน 

• ส่งสําเนาแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ฯ ล่าช้ากว่าวันท่ี 31 มกราคม 2559 
หักคะแนนวันละ 0.05 คะแนน และหักคะแนนสูงสุดไม่ว่ากรณีใด 
ไม่เกิน 0.5 คะแนน 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 

1. ทบทวนผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน ปี 2558 และทบทวน
ข้อมูลจากแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ปี 2558 

2. วิเคราะห์ภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมถึงเป้าประสงค์ท่ีหน่วยงานรับถ่ายทอดมา
จากเป้าประสงค์ของกรม เพ่ือเชื่อมโยงสู่การค้นหาชุดของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมท่ีคาดหวังจากบุคลากรของหน่วยงาน 

3. นําข้อมูลจากข้อ 1 และ 2 วิเคราะห์เพ่ือค้นหาความต้องการจําเป็น (Need 
Assessment) ซ่ึงอาจออกมาเป็นชุดของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม หรือ
สมรรถนะใดๆ นําผลการค้นหาดังกล่าวมากําหนดเป็นจุดเน้นการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน ปี 2559 

4. กําหนดหลักสูตรการพัฒนาจากจุดเน้นการพัฒนาบุคลากร(จากข้อ 3) และเขียนเป็น
แผนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะท่ีเป็นโครงการฝึกอบรมเท่านั้น 

5. นําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนดไว้ มาจัดทําเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2557-2561 

6. เสนอแผนการพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหารหน่วยงานเพ่ืออนุมัติ และส่งเอกสารสําเนา
แผนการพัฒนาฯ ท่ีผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ ให้ผู้กํากับตัวชี้วัด (กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าท่ี) ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2559 

7. สื่อสารแผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบอย่างท่ัวถึง 

2. ส่ือสารแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 

1. รับหนังสือแจ้งเวียนจากกองการเจ้าหน้าท่ี เรื่อง แนวทางการประเมินสมรรถนะ
และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

2. จัดประชุมชี้แจง หรือใช้วิธีการสื่อสารอ่ืนๆ เพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคลากรภายใน
หน่วยงานรับทราบและเข้าใจแนวทางการประเมินสมรรถนะ และการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลอย่างครอบคลุม ท่ัวถึง 

2 รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน โดยให้รายงาน 
SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 

1.แบบฟอร์มสรุป
รายงานผลการ
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
การประเมินผล 

(1 
คะแนน) 

การประเมินผลข้ันตอนท่ี 2 

• รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ในระบบ 
Estimates ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 ได้ 1 คะแนน 

• รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ในระบบ 
Estimates  ล่าช้ากว่าวันท่ี 25 มีนาคม 2559  หักคะแนนวันละ 0.05 คะแนน 
และหักคะแนนสูงสุดไม่ว่ากรณีใดไม่เกิน 0.5 คะแนน 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 

1. ใช้แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
และสมรรถนะท่ีจําเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค ทําการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรภายในหน่วยงาน (ผลการประเมินมาจากการสรุปร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับบุคลากร) 

2. นําผลประเมินฯ จากข้อ 1 มาสรุปข้อมูลและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสรุป
รายงานผลการประเ มินสมรรถนะ ท้ัง  3  ประเภท (ยกเ ว้นตํ าแหน่ ง
ผู้อํานวยการ) แยกข้อมูลข้าราชการ กับพนักงานราชการ 

3. รายงาน SAR ในระบบ Estimates “รายงานตัวชี้วัดแบบข้ันตอน : ตัวชี้วัดคํา
รับรองท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” โดยพิมพ์
รายละเอียดพร้อมแนบไฟล์สกุล Word, Excel, pdf ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนสําหรับ
การรวบรวมเป็นข้อมูลภาพรวมกรม โดยให้การรายงานในระบบ Estimates มี
สถานะการอนุมัติเป็นสีเขียว ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 

ประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และ
สมรรถนะท่ีจําเป็น
ตามภารกิจของกรม
ควบคุมโรค ของ
ข้าราชการ  

2.แบบฟอร์มสรุป
รายงานผลการ
ประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และ
สมรรถนะท่ีจําเป็น
ตามภารกิจของกรม
ควบคุมโรค ของ
พนักงานราชการ 
(แนบไฟล์ในระบบ 
Estimates ท้ัง1และ
2) 

3 

(0.5 
คะแนน

+1 
คะแนน 
=1.5 

คะแนน) 

3.1. จัดทําสรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากร (ออนไลน์)  
พร้อมท้ังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรเสนอผู้บริหาร
หน่วยงาน  ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2559  

การประเมินผลข้ันตอนท่ี 3 (3.1) (คะแนนเต็ม 0.5 คะแนน) 

  ประเมินจากข้อมูลการวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากร
(ออนไลน์) ท่ีได้รับจากกองการเจ้าหน้าท่ี โดยเทียบผลคะแนนท่ีได้กับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากรประเด็นประเมินระดับหน่วยงาน  ดังนี้   
ก 

คะแนน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจประเด็นประเมินระดับหน่วยงาน 

0.2 ตํ่ากว่า 2.51 

0.3 2.51 - 3.00 

0.4 3.01 - 3.50 

0.5 3.51 - 4.00 

สรุปรายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อการ
พัฒนาบุคลากรท่ี
ผู้บริหารหน่วยงาน
รับทราบ (แนบไฟล์
ในระบบ Estimates) 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
การประเมินผล 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 

1. รับหนังสือแจ้งเวียนจากกองการเจ้าหน้าท่ี เรื่อง ขอให้บุคลากรเข้าทําประเมินผล
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากร (ออนไลน์) และแจ้งข้าราชการและ
พนักงานราชการภายในหน่วยงาน ให้เข้าประเมิน 

2. รับข้อมูลวิเคราะห์ผลความพึงพอใจฯ จากกองการเจ้าหน้าท่ี นําข้อมูลมาวิเคราะห์
เชิงลึก พร้อมท้ังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
สรุปรายงานเสนอผู้บริหารหน่วยงานรับทราบ ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 

3. สแกนเอกสารสรุปรายงานดังกล่าวเป็นไฟล์สกุล pdf แนบไฟล์ในระบบ Estimates  
4. การรายงานผลในข้ันตอนท่ี 3.1 ในระบบ Estimatesนี้ ให้หน่วยงานกรอกคะแนน

ท่ีได้สําหรับข้ันตอน 3.1 ด้วยการดูผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ (เฉพาะประเด็น
การประเมินระดับหน่วยงาน) โดยเปรียบเทียบจากตารางคะแนนท่ีปรากฏใน 
Template 

 

 

 

 

 

 3.2 รายงานผลการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559 
เสนอผู้บริหารหน่วยงาน และส่งแบบฟอร์มสรุปผลติดตามผลการฝึกอบรม_รายหน่วยงาน 
(TF06) ให้กองการเจ้าหน้าท่ี ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2559 

การประเมินผลข้ันตอนท่ี 3 (3.2) (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

• ส่งแบบฟอร์ม TF06 ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2559 ได้ 1 คะแนน 
• ส่งแบบฟอร์ม TF06 ล่าช้ากว่าวันท่ี 20 กันยายน 2559 หักคะแนนวันละ 0.1 

คะแนน และหักคะแนนสูงสุดไม่ว่ากรณีใด ไม่เกิน 0.5 คะแนน 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558 
2. ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานในการติดตามผลการพัฒนาฯ ดังนี้ 

2.1 โครงการภาพกรม หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้จัดโครงการ มีผู้เข้ารับการอบรม
เป็นบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกรม : ให้ผู้จัดโครงการนั้นๆ เป็นผู้ติดตามผล 
(ใช้แบบฟอร์ม TF02 และ TF05) แล้วรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานเพ่ือสรุปในแบบฟอร์ม TF06 
2.2 โครงการภาพหน่วยงาน ให้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของทุก
หน่วยงานดําเนินการเพ่ือเลือกโครงการท่ีหน่วยงานดําเนินการเอง  จํานวน 1 
โครงการ  โดยท่ีผู้จัดโครงการอาจเป็นกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งภายในหน่วยงาน  
มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานนั้นๆ เอง  ให้ผู้จัดโครงการ
นั้นๆ เป็นผู้ติดตามผล (ใช้แบบฟอร์ม TF02 และ TF05) แล้วรายงานผลให้
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพ่ือสรุปในแบบฟอร์ม TF06  โดย
กําหนดเง่ือนไขของโครงการท่ีต้องเลือกติดตาม ดังนี้ 

2.2.1 เป็นโครงการฝึกอบรมภายในหน่วยงานท่ีใช้งบประมาณดําเนินการ
สูงสุด 

TF0 6 -แ บ บ ฟ อ ร์ ม
สรุปผล ติดตามผล
การฝึกอบรม_ราย
หน่วยงาน แนบไฟล์
แ บ บ ฟ อ ร์ ม  TF06 
(ไฟล์สกุล Word) ใน
ระบบ Estimates  
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
การประเมินผล 

 2. 2. 2  ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่ 1 วันข้ึนไป แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

2.3 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอกกรม ให้
ผู้ท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็นผู้ติดตามผลการพัฒนาโดยใช้
แบบฟอร์ม TF02 และสรุปลงแบบฟอร์ม TF06  

3. ใช้แบบฟอร์มการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ตามท่ีกําหนดในคู่มือ 

หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558  ประกอบด้วย 

3.1 แบบฟอร์มTF02 แบบฟอร์มติดตามผลการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาใช้ในการ
ประเมินผู้ได้รับการพัฒนาแต่ละราย 

3.2 แบบฟอร์มTF05 แบบฟอร์มสรุปผลติดตามผลการฝึกอบรม_รายโครงการ 
สําหรับผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรวิเคราะห์ผล 

3.3 แบบฟอร์มTF06สําหรับผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรรายงานผลให้กอง
การเจ้าหน้าท่ี 

4. ระยะเวลาท่ีควรเริ่มติดตามผลฯ : ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา 3 – 6 เดือน 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้เข้ารับการอบรมมีเวลาท่ีมากเพียงพอในการริเริ่ม นําความรู้ท่ี
ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5. ผู้ท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน สรุปข้อมูลการติดตามผลราย
หน่วยงาน โดยใช้แบบฟอร์ม TF06-แบบฟอร์มสรุปผลติดตามผลการฝึกอบรม_
รายหน่วยงาน (1 หน่วยงานต่อ 1 แบบฟอร์ม) จัดส่งข้อมูลให้ผู้กํากับตัวชี้วัด 
ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2559 ทางระบบเอกสาร และแนบไฟล์แบบฟอร์ม 
TF06 (ไฟล์สกุล Word) ในระบบ Estimates 

4 

(0.5 
คะแนน) 

เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน พร้อมด้วยปัญหา 
อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  เสนอผู้บริหารหน่วยงาน และเสนอรายงานฯ ให้กองการ
เจ้าหน้าท่ี ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 

การประเมินผลข้ันตอนท่ี 4 (คะแนนเต็ม 0.5 คะแนน) 

• ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ภายในวันท่ี 25 กันยายน 
2559 ได้ 0.5 คะแนน 

• ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ล่าช้ากว่าวันท่ี 25 กันยายน 
2559 หักคะแนนวันละ 0.05 คะแนน และหักคะแนนสูงสุดไม่ว่ากรณีใด ไม่เกิน 
0.5 คะแนน 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 

1. รายงานผลการดําเนินงาน โดยใช้แผนพัฒนาบุคลากร (จากข้ันตอนท่ี 1) เป็นตัว
ต้ัง มุ่งเน้นรายงานโดยเปรียบเทียบให้เห็นตัวชี้วัดโครงการกับผลท่ีปฏิบัติได้จริง 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรใดๆ ท่ีมีแผนแต่ไม่ได้จัดโครงการตามแผน ให้รายงานใน

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
(แนบไฟล์สกุล Word
ในระบบ Estimates) 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
การประเมินผล 

ช่องปัญหา/อุปสรรค อธิบายสาเหตุท่ีไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรใดๆ ท่ีจัดนอกเหนือแผนท่ีวางไว้ ให้ใส่คําอธิบายให้

ชัดเจนว่าเป็นโครงการนอกแผน 
4. จัดส่งข้อมูลให้ผู้กํากับตัวชี้วัด ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 ทางระบบเอกสาร 

และแนบไฟล์ (ไฟล์สกุล Word) ในระบบ Estimates 

5 

(1 
คะแนน) 

รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน โดยให้รายงาน 
SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 

การประเมินผลข้ันตอนท่ี 5 (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

• ส่งแบบฟอร์มสรุปรายงานผลประเมินสมรรถนะของข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ครบท้ัง 3 สมรรถนะ ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 ได้ 1 คะแนน 

• ส่งแบบฟอร์มฯ ล่าช้ากว่าวันท่ี 25 กันยายน 2559 หักคะแนนวันละ 0.05 
คะแนน และหักคะแนนสูงสุดไม่ว่ากรณีใด ไม่เกิน 0.5 คะแนน 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 

1. ใช้แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
และสมรรถนะท่ีจําเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค ทําการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรภายในหน่วยงาน (ผลการประเมินมาจากการสรุปร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับบุคลากร) 

2. นําผลประเมินฯ จากข้อ 1 มาสรุปข้อมูลและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสรุป
รายงานผลการประเมินสมรรถนะ ท้ัง 3 ประเภท (ยกเว้นตําแหน่งผู้อํานวยการ) 
แยกข้อมูลข้าราชการ กับพนักงานราชการ 

3. รายงาน SAR ในระบบ Estimates “รายงานตัวชี้วัดแบบข้ันตอน : ตัวชี้วัดคํา
รับรองท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” โดยพิมพ์
รายละเอียดพร้อมแนบไฟล์สกุล Word, Excel, pdf ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนสําหรับ
การรวบรวมเป็นข้อมูลภาพรวมกรม โดยให้การรายงานในระบบEstimates มี
สถานะการอนุมัติเป็นสีเขียว ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559  

 

1.แบบฟอร์มสรุป
รายงานผลการ
ประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และ
สมรรถนะท่ีจําเป็น
ตามภารกิจของกรม
ควบคุมโรค ของ
ข้าราชการ  

2.แบบฟอร์มสรุป
รายงานผลการ
ประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และ
สมรรถนะท่ีจําเป็น
ตามภารกิจของกรม
ควบคุมโรค ของ
พนักงานราชการ 
(แนบไฟล์ในระบบ 
Estimates ท้ัง 1 
และ 2) 

*หมายเหตุ  

1. กําหนดนิยามและขอบเขตของ “โครงการฝึกอบรม” ตามท่ีระบุในข้ันตอนท่ี 1 (กําหนดแผนพัฒนา
บุคลากร) และในข้ันตอนท่ี 3 (รายงานผลการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน) ดังนี้ 

โครงการฝึกอบรม หมายถึง โครงการท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้าง หรือเพ่ิมพูน
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และทัศนคติ (Attitude) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย
หมายถึง การอบรม/การฝึกอบรม การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน ซ่ึงมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลา
จัดท่ีแน่นอน แต่ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ยกเว้น โครงการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสื่อสาร ชี้แจง 
ถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงาน หรือโครงการประชุมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลลัพธ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานต่างๆ โครงการพัฒนา
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สภาพแวดล้อมภายในสถานท่ีทํางาน หรือการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงาน (On The Job 
Training: OJT) 

2. การรายงานผลการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 2 และ ข้ันตอนท่ี 5 กําหนดให้หน่วยงานรายงานผลผ่านช่องทาง
ระบบ Estimates แต่ในทางปฏิบัติ หน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมช่องทางการส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะ เพ่ือ
สะดวกในการส่งมอบข้อมูลได้ ทางอีเมล์ ananya_belle@hotmail.com  ในกรณีท่ีส่งข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลผิดพลาด 
และผู้กํากับตัวชี้วัดติดต่อให้แก้ไขข้อมูลใหม่ หน่วยงานสามารถส่งข้อมูลท่ีแก้ไขใหม่ได้ทางอีเมล์เดิม และผู้กํากับตัวชี้วัด
จะยังคงยึดเอาวันท่ีส่งรายงานในครั้งแรกเป็นหลัก 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าท่ี 

ตุลาคม 2558 


