
กรอบการพัฒนาตนเองผ่านระบบ E-Learning  
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 
 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์บุคลากร
เป็นเลิศ (People Excellence) ให้เป็นหนึ่งในสี่ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงสาธารณสุข และได้ก าหนด
กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพที่ให้ความส าคัญกับทั้งคนและระบบ โดยคนในที่นี้ มุ่งหวังให้
บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก (Health Personal) ส่วนระบบงาน (Health System) มุ่งสู่การใช้ระบบที่
เป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพ เพียงพอ เข้าถึงได้ (AAAQ) เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังสรุปเป็นแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 1 (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. กรอบการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
ในการก าหนดกรอบการปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ปัจจัยที่น ามาใช้สนับสนุนให้เกิด

ความส าเร็จในการด าเนินงาน ได้แก่ การที่บุคลากรมีสมรรถนะ 4 ด้าน คือ Business Acumen, Leadership, 
General Management และ Professional ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

 
  กรมควบคุมโรคจึงก าหนดค านิยามและรายละเอียดสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 – 2564 ดังนี้ 

1. ศักยภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Business Acumen) ของกรมควบคุมโรค ต้องเป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาให้มีความเข้าใจระบบการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อการควบคุมโรคของประเทศ 
(Prevent /Detect/ Respond) ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค  

2. ทักษะการเป็นผู้น า (Leadership) เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร  รวมถึงมุ่งให้ความรู้
และฝึกทักษะที่จ าเป็นในการบริหารงาน บริหารคน โดยโครงการที่กรมฯ มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องด้านการ
พัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าได้แก่ โครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง  กรมควบคุมโรค  (Middle level 
administrators in Disease Control: MDC) และโครงการพัฒนาผู้น าด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค  
(Executive in Disease Control : EDC) 

3. ทักษะพื้นฐานในการบริหารจัดการ (General Management) เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาพัฒนาทักษะแบ่ง
ตามระดับต าแหน่ง โดยที่กรมฯ มีนโยบายให้ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) ของส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 

 3.1 ระดับปฏิบัติการ /ปฏิบัติงาน : พัฒนาประเด็น Customer Experience /Project 
Management /Problem Solving /Presentation Skill /Team Building /Relationship 

 3.2 ระดับช านาญการ/ช านาญงาน : พัฒนาประเด็น Coaching /Generation Gap /Learning 
Organization 



 3.3 ระดับเชี่ยวชาญ /ทักษะพิเศษ /ช านาญการพิเศษ /อาวุโส : พัฒนาประเด็น Persuasion 
/Change Management /Negotiation 

ทั้งนี้ ชื่อหลักสูตรระบบออนไลน์ที่สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาส าหรับทุกระดับต าแหน่งงาน
เป็นไปตามประกาศที่กรมฯ ก าหนด 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professional) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้หรือสมรรถนะเฉพาะตามสาย
งาน หรือเป็นโครงการพัฒนาที่มุ่งเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ให้สามารถสร้างสรรค์งานและเพ่ิมคุณค่า
ของงานได้ โดยโครงการที่กรมฯ มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในงานป้องกันควบคุม
โรค ได้แก่ โครงการสร้างภาวะผู้น าด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control: LDC) 

 
3. กรอบการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ผ่านระบบ E-Learning ของส านักงาน ก.พ. 

จากแผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพประเด็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
พิจารณาร่วมกับกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านสุขภาพดังกล่าว กรมควบคุมโรคใช้ประโยชน์
จากแหล่งการศึกษาท่ีมีอยู่ ซึ่งได้แก่การศึกษาผ่านระบบ E-Learning ของส านักงาน ก.พ. มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรกรมฯ โดยก าหนดหลักสูตรการพัฒนาพื้นฐาน และการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการบริหาร
จัดการ (General Management) แบ่งตามระดับต าแหน่งงานของบุคลากร ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (หน้าถัดไป) 



กรอบการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ผ่านระบบ E-Learning ของส านักงาน ก.พ. 
ระดับ 

ต าแหน่งงาน 

การพัฒนาพื้นฐาน 

(Core Value: MOPH /Code of Conduct 
/PMQA /Language Skill /Communication) 

ทักษะพื้นฐานในการบริหารจัดการ 

(General Management) 

1. ปฏิบัติการ / 
ปฏิบัติงาน / 
พนักงาน
ราชการวุฒิ
การศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี 
และปริญญาตรี 

วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
ส านักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้ 
1. M03: การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการท างาน หรือเลือกเรียนหลักสูตร 
M16: การพัฒนาบุคลิกภาพ 
(เลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง) 
2. E02: ทัศนคติที่ดีต่อการท างานภาครัฐ 
หรือเลือกเรียนหลักสูตร 
E12: คุณธรรมส าหรับข้าราชการ 
(เลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง) 
3. PC35: การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
4. L02: ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
 

* ส าเร็จหลักสูตร ปีละ 2 หลักสูตร (สะสมจน
ครบ 4 หลักสูตร)* 

วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
ส านักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้ 
1. E11: การบริการที่เป็นเลิศ 
2. M33: การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและ
การด าเนินการตามแผน 
3. M07: กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการ
แก้ปัญหา 
4. M28: เทคนิคการน าเสนอ 
5. M02: การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. M32: มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
**ส าเร็จหลักสูตร ปีละ 2 หลักสูตร สะสมจน
ครบ 6 หลักสูตรในช่วงที่อยู่ในระดับต าแหน่งนี้** 

2. ช านาญการ 
/ช านาญงาน /
พนักงาน
ราชการวุฒิ
ปริญญาโท 

วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
ส านักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้ 
1. M04: การสอนงาน 
2. M24: การพัฒนานักบริหารภาครัฐ: การ
บริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย 
3. M19: องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
**ส าเร็จหลักสูตร ปีละ 2 หลักสูตร สะสมจน
ครบ 3 หลักสูตรในช่วงที่อยู่ในระดับต าแหน่งนี้** 

 

3. เชี่ยวชาญ /
ทักษะพิเศษ /
ช านาญการ
พิเศษ / อาวุโส 

- วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
ส านักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้ 
1. M13: การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2. M15: การบริหารความขัดแย้ง 
3. AC01: การเจรจาต่อรอง 
**ส าเร็จหลักสูตร ปีละ 2 หลักสูตร สะสมจน
ครบ 3 หลักสูตรในช่วงที่อยู่ในระดับต าแหน่งนี้** 
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