แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรของกรมควบคุมโรค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กรมควบคุมโรค กําหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดําเนินการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล ประกอบด้วยสมรรถนะต่างๆ ดังนี้
1. สมรรถน
สมรรถนะหลั
ะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะหลัก ( i SMART ) ได้แก่
1) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
2) บริการที่ดี (Service Mind)
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Mastery / Expertise)
4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
5) การมีน้ําใจ ใจเปิดกว้าง เป็นที่เป็นน้อง (Relationship)
6) การทํางานเป็นทีม (Teamwork)
2. สมรรถนะทางการบริหาร ประกอบด้วย 6 สมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่
1) สภาวะผู้นํา (Leadership)
2) วิสัยทัศน์ (Visioning)
3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
5) การควบคุมตนเอง (Self Control)
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
๓. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ (Technical Competency) กําหนดตามตารางแสดง
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะทางการบริหารตามสายงานกรมควบคุมโรค ดังนี้
ลําดับ
ตําแหน่ง /สายงาน
ที่
๑. นักบริหาร
ผู้อํานวยการผู้อํานวยการ
เฉพาะด้าน (วิชาการเงินและ
บัญชี) ผู้อํานวยการเฉพาะ
ด้าน (แพทย์)

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ
๑. การคิดวิเคราะห์
2. การสัง่ การตามอํานาจหน้าที่
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
4. การมองภาพองค์รวม
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
6. การสืบเสาะหาข้อมูล

เป้าหมาย สมรรถนะทางการ
หมาย
ร้อยละ
บริหาร
เหตุ
๘0 - สภาวะผู้นํา
- วิสัยทัศน์
- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๘๐ - ศักยภาพเพื่อนําการ
ปรับเปลี่ยน
- การควบคุมตนเอง
- การสอนงานและ
มอบหมายงาน
1

ลําดับ
ตําแหน่ง /สายงาน
ที่
๒. ประเภทวิชาการ
นายแพทย์
นายสัตวแพทย์
ทันตแพทย์

๓. ประเภทวิชาการ
เภสัชกร
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์

๔. ประเภทวิชาการ
พยาบาลวิชาชีพ
นักกายภาพบําบัด
นักจิตวิทยา
นักโภชนาการ
นักสังคมสงเคราะห์

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
เป้าหมาย
งานที่ปฏิบัติ
ร้อยละ
1. การคิดวิเคราะห์
๘0
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การสืบเสาะหาข้อมูล
4. วิสัยทัศน์***
5. การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ***
6. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน***
*** เฉพาะตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ
7. การมองภาพองค์รวม
๘๐
8. ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ
9. การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
1. การคิดวิเคราะห์
๘0
2. การมองภาพองค์รวม
3. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
4. วิสัยทัศน์**
5. การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ**
6. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน**
**เฉพาะตํ
**เฉพาะตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ
7. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
๘๐
8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
9. การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
๘0
2. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
4. การคิดวิเคราะห์
๘๐
5. การมองภาพองค์รวม
6. การสืบเสาะหาข้อมูล

สมรรถนะทางการ
บริหาร

หมาย
เหตุ

2

ลําดับ
ตําแหน่ง /สายงาน
ที่
๕. ประเภทวิชาการ
นักวิชาการเผยแพร่
นักประชาสัมพันธ์

๖. ประเภทวิชาการ
นักวิชาการสถิติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๗. ประเภทวิชาการ
นิติกร

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. ดําเนินการเชิงรุก
3. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
4. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
5. การมองภาพองค์รวม
6. การสืบเสาะหาข้อมูล
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสืบเสาะหาข้อมูล
3. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
4. การดําเนินการเชิงรุก
5. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
6. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การสืบเสาะหาข้อมูล
4. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
5. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
6. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

๘. ประเภทวิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
บรรณารักษ์
ช่างภาพการแพทย์

1. การคิดวิเคราะห์
2. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
4. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
5. การมองภาพองค์รวม
6. การสืบเสาะหาข้อมูล

เป้าหมาย
ร้อยละ
๘0
๘๐

สมรรถนะทางการ
บริหาร

หมาย
เหตุ

๘0
๘๐

๘0
๘๐

๘0

๘๐
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ลําดับ
ตําแหน่ง /สายงาน
ที่
๙. ประเภททั่วไป
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
พยาบาลเทคนิค
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานอาชีวบําบัด
ช่างกายอุปกรณ์
โภชนากร
๑๐. ประเภททั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานห้องสมุด
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างเครื่องกล
นายช่างเทคนิค
นายช่างโยธา
นายช่างศิลป์
เจ้าพนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานเวชสถิติ

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ
4. การมองภาพองค์รวม
5. การสืบเสาะหาข้อมูล
6. การดําเนินการเชิงรุก

เป้าหมาย
ร้อยละ

สมรรถนะทางการ
บริหาร

หมาย
เหตุ

๘0

๘๐

1. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
2. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
3. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ

0

4. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
5. การมองภาพองค์รวม
6. การสืบเสาะหาข้อมูล



***หมายเหตุ
***หมายเหตุ ตําแหน่งอืน่ ๆ นอกเหนือจากตําแหน่งข้าราชการข้
ราชการข้างต้น จะประเมินสมรรถนะโดยใ
สมรรถนะโดยใช้
โดยใช้แนวทางนี้
ให้เทียบเคียงตําแหน่ง/สายงานได้จากตารางแสดงสมรรถนะเฉพาะตามลั
จากตารางแสดงสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิและ
และ
จาก
สมรรถนะทางการบริหารตามสายงาน
ารตามสายงานกรมควบคุ
งานกรมควบคุมโรค ดังกล่าว
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กําหนดแนวทางการดํ
หนดแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน
1. ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2553 - 2556 / คู่มือแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะ & การจัดทํา IDP และแนวทางการประเมินสมรรถนะของกรมควบคุมโรค ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด โดยให้ดําเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
2. ดําเนินการประเมินสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน และให้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
แผนพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรแต่ละกลุ่มเสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบ โดยให้ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
- ที่มาและสภาพปัญหา
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะ ปีงบประมาณที่ผ่านมา
- หลักสูตร วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนาและผู้รับผิดชอบ
3. ดําเนินการพัฒนาเพื่อปิดช่องว่างตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและประเมิน
โครงการอบรมตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมที่กรมฯ กําหนด (ถ้ามี)
4. สรุปผลการประเมินสมรรถนะ พร้อมด้วยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารรับทราบ
ส่งกรมฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน 2555 ตามลําดับ
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรชองหน่วยงาน ส่งกรมฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555
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