สรุปรายละเอียดและวิธีการรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561
ลาดับที่ การดาเนินงาน
1. รายงานผลการประเมิน
สมรรถนะบุคลากร
รอบ 6 เดือน
2. รายงานผลประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อ
การพัฒนาบุคลากร
3. รายงานผลการติดตาม
ผลการพัฒนาฯ (TF-06)

วิธีการรายงาน
กรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์มผ่านระบบ
ออนไลน์
หน่วยงานสรุปผลรายงาน
เสนอต่อผู้บริหารของแต่ละ
หน่วยงานรับทราบ
ส่งแบบฟอร์มสรุปฯ
(TF-06) มายังอีเมล

กาหนดส่ง
ภายในวันที่
25 มีนาคม 2561

หมายเหตุ
*ระบบการรายงานผล
อยู่ในระหว่างดาเนินการ

ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2561
ภายในวันที่
10 กันยายน 2561

Nattagan.tree@hotmail.com

4.
5.
6.

รายงานผลร้อยละ
ผู้เข้าเรียน E-learning
(TR-02)
รายงานผลสรุปจานวน
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาฯ(Total-TR)
รายงานผลการประเมิน
สมรรถนะบุคลากร
รอบ 12 เดือน

กรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์ม (TR-02)
ผ่านระบบออนไลน์
กรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์ม (Total-TR)
ผ่านระบบออนไลน์
กรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์มผ่านระบบ
ออนไลน์

ภายในวันที่
10 กันยายน 2561
ภายในวันที่
25 กันยายน 2561

*ระบบการรายงานผล
อยู่ในระหว่างดาเนินการ

ภายในวันที่
25 กันยายน 2561

หมายเหตุ*
1. กองการเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งเวียนไปยัง ทุกหน่วยงานเพื่อแจ้งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมในบางขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
- ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
- ร้อยละผู้เข้าเรียน E-learning
ในส่วนของขั้นตอนการดาเนินงานอื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งเวียนหนังสือไปยังหน่วยงานนั้น ขอให้หน่วยงานดาเนินการ
ตามขอบเขตและเวลาที่กาหนด

แนวทางการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนภาพสรุปกระบวนการทางานพัฒนาบุคลากร ปี 2561

TF-02 / TR-01

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

25 ม.ค.61

พัฒนาบุคลากรตามแผน

ต.ค.60 – มี.ค.61

รายงานผล Online
(เครื่องมือออกแบบ
ใหม่ปี 2561)

สรุปผลประเมินสมรรถนะรอบ6เดือน

25 มี.ค.61

TF-02 / TR-01

1.ติดตามผลการพัฒนาฯ (TF-06)
2.ร้อยละผู้เข้าเรียน E-Learning (TR-02 online)
3. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (Online)
4. ผลประเมินสมรรถนะรอบ 12 เดือน (Online)

งานชิ้นที่ 1และ2 วันที่ 10 ก.ย.61
งานชิ้นที่ 3และ4 วันที่ 25 ก.ย.61

ประเมินความพึงพอใจ
การพัฒนาบุคลากรออนไลน์

พัฒนาบุคลากรตามแผน

เสนอผู้บริหารหน่วยงาน 31 ส.ค.61

เม.ย. – ก.ย.61
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คาอธิบายกระบวนการทางาน
1. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานทาการประเมินสถานภาพการทางานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยอาจใช้ข้อมูลผลประเมิน
สมรรถนะบุคลากร ผลสารวจความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ผลจากการติดตามผลการฝึกอบรม
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ประกอบกันกับการใช้ข้อมูลทิศทาง/นโยบายการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงและกรม ฯ
ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 25 57 –
2561 เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนาเข้าสู่การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
หน่วยงาน
ทาการ ทบทวนผลการดาเนินงาน/สภาพปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนามาจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร

และ ใช้ผล

แผนภาพสรุปกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ปัจจัยนาเข้าเพื่อวิเคราะห์แผนฯ
- แผนกระทรวง/แผนกรม
- ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

จัดทา
แผนฯ

แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

ทบทวน/ ตรวจสอบ/ ปรับแผน ตามสถานการณ์

2. พัฒนาบุคลากรตามแผน
หน่วยงานดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนฯ ในระหว่างช่วงปีงบประมาณ ประกอบกับการวางระบบการ
จัดเก็บข้อมูลการพัฒนา ซึ่งมีเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาบุคลากรและจัดเก็บ
ข้อมูลแบ่งตามรูปแบบการพัฒนาเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. การพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาผ่านระบบ E-Learning ตามกรอบการพัฒนาพื้นฐานและสมรรถนะด้าน
การบริหารงานทั่วไป (General Management)
กรมควบคุมโรคกาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนด้าน
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยกาหนดชื่อสมรรถนะและวิธีการพัฒนา แยกตามระดับตาแหน่งงาน (รายละเอียดใน
ภาคผนวก) โดยที่การพัฒนาพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานทั่วไปนั้น กาหนดให้ศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ของสานักงาน ก.พ. และกาหนดแบบฟอร์มการรายงานผลการเข้าศึกษา ดังนี้
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1.1 แบบฟอร์ม TR-01 (สาหรับรายบุคคล) ใช้เพื่อบันทึกผลการสาเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์เป็นรายบุคคล
ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่ บุคลากร
เอกสารแนบ ได้แก่ แบบฟอร์ม TR-01 และใบประกาศนียบัตรแสดงการผ่านหลักสูตร โดยสั่งพิมพ์
จากระบบ E-Learning
ผู้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และสรุปข้อมูล
ลงแบบฟอร์ม TR-02
1.2 แบบฟอร์ม TR-02 (สาหรับรายหน่วยงาน) ใช้เพื่อสรุปผลการสาเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์เป็นรายหน่วยงาน
ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (รวบรวมส่งกลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561)
เอกสารแนบ ได้แก่ แบบฟอร์ม TR-02
ผู้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่
*หมายเหตุ
1.
(แบบฟอร์ม TR-02 จะจัดทาในรูปแบบโปรแกรม Online รายละเอียดเป็นไปตามตามตัวอย่าง
แบบฟอร์ม TR-02 ที่แนบมาพร้อมกันนี้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทาโปรแกรม คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้ได้ใน
เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป)
2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องศึกษาและรายงานผลการผ่านหลักสูตร E-Learning ได้แก่ ข้าราชการและ
พนักงานราชการเท่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะจัดส่งข้อมูลจานวนกลุ่มเป้าหมายให้ทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยกาหนดเป็นข้อมูลจานวนประชากร (N) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับจานวนผู้
ผ่านหลักสูตร (n) ในแต่ละปีงบประมาณได้ ตามสูตรการคานวณ
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทาง E-Learning = (n*100) / N

2. การพัฒนา บุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ทั้งนี้ หมายรวมถึง การฝึกอบรมหลักสูตรภายในกรม หลักสูตร
ภายนอกกรม และการได้รับทุนฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน จะต้องดาเนินการต่างๆ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม ดังนี้
2.1 การบันทึกประวัติการฝึกอบรมในระบบ DPIS โดยบันทึกประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรทั้งที่
เป็นโครงการพัฒนาฯ ที่หน่วยงานจัดเอง และโครงการพัฒนาฯ ภายนอกกรมที่หน่วยงานส่งบุคลากรไปเข้ารับการ
พัฒนา
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2.2 ภายหลังจากบุคลากรสาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรใดๆ ก็ตาม ระหว่างช่วงเวลา 3
จะต้องมีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

– 6 เดือน

1. แบบฟอร์ม TF-02 ใช้เพื่อติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยสามารถติดตามผลการ
พัฒนาฯ ได้ทุกโครงการที่หน่วยงานจัดเอง
ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้เข้ารับการอบรม (Immediate Supervisor)
เอกสารแนบ ได้แก่ แบบฟอร์ม TF-02 (และอาจแนบข้อมูลวัตถุประสงค์และรูปแบบการฝึกอบรม)
ผู้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
2. แบบฟอร์ม TF-05 ใช้เพื่อสรุปผลการติดตามผลการฝึกอบรมรายโครงการ
* ข้อแนะนา ควรเลือกโครงการฝึกอบรมที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจุดเน้นการพัฒนา (เช่น ระบุชัดเจนว่าต้องการพัฒนา
ความรู้ หรือทักษะ หรือคุณลักษณะใด) มีวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และจุดเน้นการพัฒนานั้น
มีความสาคัญสูงต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน
เอกสารแนบ ได้แก่ แบบฟอร์ม TF -05
ผู้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน สรุปเป็นรายงาน
เสนอผู้บริหารหน่วยงาน (ไม่ต้องส่งรายงานให้กองการเจ้าหน้าที่)
3.
แบบฟอร์ม TF-06 ใช้เพื่อสรุปผลการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรายหน่วยงาน โดยเลือก
โครงการฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดเอง 1 โครงการ และโครงการฝึกอบรมภายนอกกรมทุกโครงการที่มีการส่งบุคลากรไป
เข้ารับการพัฒนา
เอกสารแนบ ได้แก่ แบบฟอร์ม TF -06
ผู้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (ส่งแบบฟอร์ม TF06 ให้กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561)
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แผนภาพสรุปกระบวนการพัฒนาบุคลากรตามแผน
การพัฒนาบุคลากร
ฝึกอบรม (ภายใน/ภายนอกกรม และรับทุน
ฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ)

เรียนรู้ผ่าน E-Learning

HRD หน่วยงานแจ้ง Training
Roadmap โดยเฉพาะการพัฒนา
พื้นฐานและพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานทั่วไปผ่าน E-Learning

บุคลากรเลือกหลักสูตรที่ต้องการศึกษา
ตามกรอบการพัฒนาและบันทึกผล

โครงการภายใน
ที่หน่วยงาน
จัดเอง

โครงการ
ภายนอกกรมที่ส่ง
บุคลากรเข้าพัฒนา

โดยผู้รับผิดชอบหลักแต่ละโครงการ

3-6 เดือนหลังจบการอบรม ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งแบบฟอร์มติดตามผลให้ผู้บังคับบัญชา TF-02

บันทึกข้อมูล
ลง DPIS

TR-01

TR-02

HRD หน่วยงานรวบรวม TR-01
สรุปลง TR-02 Online

ฝึกอบรมระยะสั้น ณ
ต่างประเทศ โดยงาน
สนับสนุนทุนพัฒนา กจ.

TF-05

สรุป TF-02 ลง TF-05
เสนอผู้บริหารหน่วยงาน

ข้อมูล TR-02 Online ครบถ้วน
ทุกสานัก/กอง ภายในวันที่ 10 ก.ย.
61

เลือก 1 โครงการจัดเอง+ทุก
โครงการภายนอกที่ส่งคน
เข้าอบรมสรุปลง TF-06

TF-06

ส่ง TF-06 ให้กลุ่มพัฒนาฯ กจ.
ภายในวันที่ 10 ก.ย.61

3. การสรุปผลประเมินสมรรถนะรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
3.1 คาอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากร
1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในขอบเขตการรายงานผลการประเมินสมรรถนะ คือ ข้าราชการและพนักงาน
ราชการทุกคนในสังกัดกรมควบคุมโรค
2. บุคลากร 1 คน จะได้รับการประเมินสมรรถนะ 3 ประเภท แต่ละประเภทประกอบไปด้วยสมรรถนะย่อย
ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ (ISMART) ได้แก่
1) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
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2) บริการที่ดี (Service Mind)
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Mastery / Expertise)
4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
5) การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นที่เป็นน้อง (Relationship)
6) การทางานเป็นทีม (Teamwork)
2.2 ประเภท สมรรถนะที่จาเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (Functional Competency)
ผู้บังคับบัญชา กับผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกัน เลือกสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินฯ จานวน 2 สมรรถนะ จากทั้งหมด
3
สมรรถนะ แบ่งตามประเภทตาแหน่งงานของบุคลากร ดังนี้
บุคลากรสายงานหลัก

บุคลากรสายงานสนับสนุน

2. การวิจัยและพัฒนา

1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์สาหรับงานเชิง
บริหารจัดการ (สาหรับสายสนับสนุน)
2. การวิจัยและพัฒนา

3. การติดตามและประเมินผล

3. การติดตามและประเมินผล

1. หลักระบาดวิทยาสาหรับสายงานหลัก

1.3 สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) และ/หรือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ (Technical Competency) กาหนดสมรรถนะย่อยโดยแบ่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง /สายงาน

1

นักบริหาร
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการเงินและบัญชี)
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(แพทย์)

2

ประเภทวิชาการ
นายแพทย์
นายสัตวแพทย์
ทันตแพทย์

สมรรถนะทางการบริหาร
(Managerial Competency)
1. สภาวะผู้นา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนาการ
ปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและมอบหมาย
งาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(Technical Competency)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
การสืบเสาะหาข้อมูล
การมองภาพองค์รวม
การสั่งการตามอานาจหน้าที่
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
ความเข้าใจผู้อื่น

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การสืบเสาะหาข้อมูล
4. การมองภาพองค์รวม
5. การสั่งการตามอานาจหน้าที่
6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
7. ความเข้าใจผู้อื่น
8. วิสัยทัศน์ ***
9. การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ ***
10. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน ***

*** เฉพาะตาแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ
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ลาดับ
ที่
3

ตาแหน่ง /สายงาน

สมรรถนะทางการบริหาร
(Managerial Competency)

ประเภทวิชาการ
เภสัชกร
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์
นักกีฏวิทยา
นักวิชาการอาชีวอนามัย
นักอาชีวบาบัด

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(Technical Competency)
1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
2. การมองภาพองค์รวม
3. การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน
4. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
6. การสั่งการตามอานาจหน้าที่
7. การสืบเสาะหาข้อมูล
8. วิสัยทัศน์ ***
9. การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ ***
10. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน ***
*** เฉพาะตาแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ

4

ประเภทวิชาการ
พยาบาลวิชาชีพ
นักกายภาพบาบัด
นักจิตวิทยา
นักโภชนาการ
นักสังคมสงเคราะห์

5

ประเภทวิชาการ
นักวิชาการเผยแพร่
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
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ประเภทวิชาการ
นักวิชาการสถิติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระบวนงาน
การสืบเสาะหาข้อมูล
การมองภาพองค์รวม
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
การดาเนินการเชิงรุก
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
การสืบเสาะหาข้อมูล
การมองภาพองค์รวม
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

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

กระบวนงาน
4. การดาเนินการเชิงรุก
5. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
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ลาดับ
ที่
7

ตาแหน่ง /สายงาน

(Managerial Competency)

ประเภทวิชาการ
นิติกร

8

ประเภทวิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
บรรณารักษ์
ช่างภาพการแพทย์

9

สมรรถนะทางการบริหาร

ประเภททั่วไป
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
พยาบาลเทคนิค
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(Technical Competency)
1.
2.
3.
4.
5.

การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
การมองภาพองค์รวม
การสืบเสาะหาข้อมูล
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
6. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
7. การสั่งการตามอานาจหน้าที่
1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม)
2. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
4. การสืบเสาะหาข้อมูล
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
6. การมองภาพองค์รวม
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
(ตัวร่วม)
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
4. การมองภาพองค์รวม
5. การสืบเสาะหาข้อมูล
6. การดาเนินการเชิงรุก
7. ความมั่นใจในตัวเอง

เจ้าพนักงานอาชีวบาบัด
ช่างกายอุปกรณ์
โภชนากร
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ลาดับ
ที่
10

ตาแหน่ง /สายงาน

สมรรถนะทางการบริหาร
(Managerial Competency)

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(Technical Competency)

ประเภททั่วไป

1. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
(ตัวร่วม)
2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
3. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ
4. การมองภาพองค์รวม
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
6. การสืบเสาะหาข้อมูล

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานห้องสมุด
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นายช่างไฟฟ้า

7. การสร้างสัมพันธภาพ

นายช่างเครื่องกล
นายช่างเทคนิค
นายช่างโยธา
นายช่างศิลป์
เจ้าพนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานบริการ

3.
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังแตกต่างกันไปตามระดับตาแหน่งงาน โดยสามารถตรวจสอบได้จากตารางจัดเทียบ
สมรรถนะตาแหน่งงานตามโครงสร้างตาแหน่งงาน (Competency Job Mapping) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ตาแหน่ง
นักบริหาร

ระดับตาแหน่ง

(Core / Functional / Technical
Competency

Managerial
Competency

ระดับต้น

L5

L3

ระดับสูง

L5

L4
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ตารางที่ 2 ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง

(Core / Functional / Technical
Competency

Managerial
Competency

ผู้อานวยการ ผู้อานวยการเฉพาะ
ด้าน (วิชาการเงินและบัญชี)

ระดับต้น

L3

L1

ระดับสูง

L4

L2

ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ระดับสูง

L4

L2

ตารางที่ 3 ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่งตามที่ระบุในประเภทวิชาการ

ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ

(Core / Functional / Technical
Competency

L1

ระดับชานาญการ

L2

ระดับชานาญการพิเศษ

L3

ระดับเชี่ยวชาญ

L4

ระดับทรงคุณวุฒิ*

L5

ตารางที่ 4 ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่งตามที่ระบุในประเภททั่วไป

ระดับตาแหน่ง

(Core / Functional / Technical
Competency

ระดับปฏิบัติงาน

L1

ระดับชานาญงาน

L1

ระดับอาวุโส

L2

ระดับทักษะพิเศษ

L2

ตารางที่ 5 พนักงานราชการ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ตาแหน่ง
พนักงานราชการทุกตาแหน่ง

ระดับการศึกษา

(Core / Functional / Technical
Competency

ปวช. / ปวส. / และปริญญาตรี

L1

ปริญญาโท

L2
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3.2 เครื่องมือการประเมินสมรรถนะบุคลากร
1. การประเมินรายสมรรถนะเพื่อเป็นข้อมูลชั้นต้นก่อนนาคะแนนประเมินกรอกในระบบ
บุคลากรสามารถใช้แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะ (Excel File) ที่มีการใส่สูตรคานวณไว้ ดังตัวอย่าง

PMS

Online

11

และนาผลจากการคานวณไปกรอกเป็นคะแนนประเมินสมรรถนะในระบบ PMS Online (โดยเทียบคะแนน
แบ่งเป็นช่วงคะแนน 1 – 5) ได้ ทั้งนี้ สามารถ download แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
หรือ
2. ทาการประเมินสมรรถนะโดยตรงในระบบ PMS Online ทั้งนี้ มีข้อพึงระวัง ได้แก่
2.1 ส่วนที่ 1 เป้าหมายการปฏิบัติงาน หัวข้อ 1.2 สมรรถนะที่คาดหวัง ให้ใส่ระดับที่คาดหวังเป็น 5 ทุก
สมรรถนะ (ไม่ว่าจะมีระดับตาแหน่งงานใดก็ตาม) ดังตัวอย่าง

12

2.2 ส่วนที่ 2 สมรรถนะที่แสดงจริง ควรกรอกข้อมูลครบถ้วนโดยเฉพาะช่องผลการประเมินจาก
ผู้บังคับบัญชา

กรณีสมรรถนะตัวใด
ได้คะแนนไม่เต็มให้
ผู้ประเมินระบุ
พฤติกรรมที่ไม่ผ่าน
การประเมิน เพื่อให้
ผู้รับการประเมิน
ทราบช่องว่างของ
สมรรถนะ (Gap)

ผู้รับการประเมิน

ผู้ประเมิน

3.3 หลักการคิดผลประเมินสมรรถนะและการรายงานผลการประเมิน
1. การคิดผลประเมินสมรรถนะ
ในปีงบประมาณ 2561 กาหนดให้คิดผลการผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นรายสมรรถนะไป
หลักการผ่านครบทุกสมรรถนะ) เช่น บุคลากรมีผลการประเมินสมรรถนะหลัก ISMART ดังนี้
สมรรถนะ

I ผลประเมิน ไม่ผ่าน ให้นับเป็น ไม่ผ่าน

สมรรถนะ

S ผลประเมิน ไม่ผ่าน ให้นับเป็น ไม่ผ่าน

สมรรถนะ

M ผลประเมิน ผ่าน ให้นับเป็น ผ่าน

สมรรถนะ

A ผลประเมิน ผ่าน ให้นับเป็น ผ่าน

สมรรถนะ

R ผลประเมิน ไม่ผ่าน ให้นับเป็น ไม่ผ่าน

(ไม่ใช้

สมรรถนะ T ผลประเมิน ผ่าน ให้นับเป็น ผ่าน
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2. การรายงานผลการประเมินสมรรถนะ
รายงานผลในโปรแกรม Online (อยู่ในระหว่างการจัดทาโปรแกรม คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้ภายใน
เดือนมีนาคม 2561)
4. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร (ออนไลน์)
กองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งเวียนหนังสือประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในหน่วยงานเข้าทาการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
บุคลากร (ออนไลน์) ผ่านเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ โดยในช่วงที่เปิดระบบให้ทาการประเมินนั้น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสามารถตรวจสอบจานวนกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานที่เข้าทาการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว
ได้ด้วยตัวเอง ตาม Web Link ที่กองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ เพื่อให้สามารถติดตามและเร่งประชาสัมพันธ์ให้มีการ
เข้าประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80 จากจานวนข้าราชการและพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้นให้หน่วยงาน ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม
2561 เพื่อให้หน่วยงานทาการวิเคราะห์และจัดทารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2561 เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานต่อไป
5. การติดตามผลการพัฒนาต่างๆ
5.1 การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

(TF-06)

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
1. ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานในการติดตามผลการพัฒนาฯ ดังนี้
1.1 โครงการภาพกรม หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้จัดโครงการ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรจาก
หน่วยงานในสังกัดกรม : ให้ผู้จัดโครงการนั้นๆ เป็นผู้ติดตามผล (ใช้แบบฟอร์ม TF02 และ TF05) แล้วรายงานผลให้
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพื่อสรุปในแบบฟอร์ม TF06
1.2 โครงการภาพหน่วยงาน ให้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงานดาเนินการเพื่อ
เลือกโครงการที่หน่วยงานดาเนินการเอง จานวน 1 โครงการ โดยที่ผู้จัดโครงการอาจเป็นกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่ง
ภายในหน่วยงาน มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานนั้นๆ เอง ให้ผู้จัดโครงการนั้นๆ เป็นผู้ติดตามผล
(ใช้แบบฟอร์ม TF02 และ TF05) แล้วรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพื่อสรุปใน
แบบฟอร์ม TF06 โดยควรเลือกโครงการฝึกอบรมที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจุดเน้นการพัฒนา (เช่น ระบุชัดเจนว่า
ต้องการพัฒนาความรู้ หรือทักษะ หรือคุณลักษณะใด) มีวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
จุดเน้นการพัฒนานั้นมีความสาคัญสูงต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน
1.3 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกกรม ให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็นผู้ติดตามผลการพัฒนาโดยใช้แบบฟอร์ม TF02 และสรุปลงแบบฟอร์ม TF06
2. ใช้แบบฟอร์มการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
2.1 แบบฟอร์ม TF02 แบบฟอร์มติดตามผลการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาใช้ในการประเมิน ผู้ได้รับการ
พัฒนาแต่ละราย
2.2 แบบฟอร์ม TF05 แบบฟอร์มสรุปผลติดตามผลการฝึกอบรม _รายโครงการ สาหรับผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาบุคลากรวิเคราะห์ผล
2.3 แบบฟอร์มTF06 สาหรับผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรรายงานผลให้กองการเจ้าหน้าที่
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3. ระยะเวลาที่ควรเริ่มติดตามผลฯ : ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา 3 – 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้ารับการ
อบรมมีเวลาที่มากเพียงพอในการริเริ่ม นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผู้ที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน สรุปข้อมูลการติดตามผลรายหน่วยงาน โดยใช้แบบฟอร์ม
TF06-แบบฟอร์มสรุปผลติดตามผลการฝึกอบรม _รายหน่วยงาน (1 หน่วยงานต่อ 1 แบบฟอร์ม) จัดส่งข้อมูลให้ผู้
กากับตัวชี้วัด ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 (ไฟล์สกุล Word) ทางอีเมล์ nattagan.tree@hotmail.com
5.2 ร้อยละผู้เข้าเรียน E-Learning
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
1. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ชี้แจงกรอบการพัฒนาตนเองผ่านระบบ E-Learning
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561 ให้ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคนทราบ
2. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานจัดทาเอกสาร TR-01 ให้ข้าราชการและพนักงาน
ราชการเก็บไว้ประจาตัวเพื่อกรอกข้อมูลหลักสูตรที่เลือกศึกษาและผลการผ่านการศึกษารายวิชา
3. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานรวบรวมข้อมูล TR-01 จากข้าราชการและพนักงาน
ราชการทุกคน เพื่อกรอกข้อมูลสรุปจานวนผู้ผ่านการศึกษาด้วยตนเองของหน่วยงานลงในแบบฟอร์ม TR-02 Online
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (Online)
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
1. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานจัดทาฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดย
สามารถอ้างอิงจากแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
2. ทาความเข้าใจโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อจาแนกได้ว่าโครงการใดมีจุดเน้นการ
พัฒนาด้านใด เพื่อจัดกลุ่มของโครงการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มโครงการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะทางด้านผู้นา
(Leadership)
2.2 กลุ่มโครงการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะทางด้านการบริหาร
ทั่วไป (General Management)
2.3 กลุ่มโครงการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะเฉพาะในสายอาชีพ
3. เมื่อบุคลากรในหน่วยงานเสร็จสิ้นการพัฒนาโครงการใดๆ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานควรบันทึกข้อมูลจาแนกผู้ได้รับการพัฒนาตามประเภทการจ้างและระดับตาแหน่งงาน คือข้าราชการจาแนก
ตามระดับตาแหน่งงาน พนักงานราชการจาแนกตามระดับการศึกษาในโปรแกรม Online ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25
กันยายน 2561
--------------------------------------------------------------งานยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
มกราคม 2561
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ภาคผนวก

TF-02

1

(***สําหรับผูบังคับบัญชา)

แบบติดตามผลการฝกอบรม

ชื่อหนวยงาน................................................หลักสูตร................................................................................
สถานที่อบรม.................................................................วันที.่ ....................................................................
คําชี้แจง ขอความรวมมือจากทาน โปรดกาเครื่องหมาย  ที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการฝกอบรมตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลของผูเขารับการอบรม
1. ชื่อ ....................................................................................................................................................
2. ตําแหนง ...........................................................................................................................................
สวนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอระดับความรู ความสามารถ พฤติกรรมและผลงานของผูเขารับการอบรมภายหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
นอยที่สุด

นอย

มาก

มากที่สุด

1. หลังจากที่ผูใตบังคับบัญชาของทานผานการฝกอบรมแลวไดนําความรูที่ไดรับ
จากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่มากนอยเพียงใด
2. ผูใตบังคับบัญชาที่ผานการฝกอบรมของทาน มีโอกาสในการนําความรู ความ
เขาใจที่ไดรบั จากการฝกอบรมมาปรับใชในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด
3. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมแลว เมื่อกลับมา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน ผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ
หรือไม
4. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมแลว และกลับมา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน ทานพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
ของทานมากนอยเพียงใด
5. ทานคิดวาประโยชนที่ผูใตบังคับบัญชาของทานไดรับจากการอบรมใน
หลักสูตรนี้บรรลุผลตามความคาดหวังของทานมากนอยเพียงใด
6. หลักสูตรนี้คุมคากับเวลา และคาใชจาย
7. ผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมสามารถลดขอผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานได และปฏิบัติงานไดมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. ผูเขาอบรมมีการเสนอโครงการพัฒนางาน/มีกิจกรรมพัฒนางานที่เปนผลมา
จากการประยุกตใชความรูและทักษะที่ไดจากการอบรม

ไมมี

มี

2
8. (ตอ) กรณีที่ยังไมมีโครงการพัฒนางาน/กิจกรรมพัฒนางาน เนื่องจาก....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีมโี ครงการพัฒนางาน/กิจกรรมพัฒนางาน กรุณาอธิบายลักษณะของโครงการ/กิจกรรม พอสังเขป…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีตอหลักสูตรหรือที่มีตอผูเขารับการฝกอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. หลักสูตรหรือหัวขอวิชาที่ตองการใหผูเขารับการอบรมในครั้งนี้ ไดรับการฝกอบรม/พัฒนาในครั้งตอไป
โปรดระบุ (เรียงลําดับความตองการจากมากไปหานอย)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงนามรับทราบผลการประเมิน

ลงนามผูแจงผลการประเมิน

(...........................................................)

(...........................................................)

วันที่ ..................................................

วันที่ ..................................................

*** หมายเหตุ ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูเขารับการอบรม (Immediate
Supervisor)

TF-05

1
แบบฟอรมสรุปผลการติดตามผลการฝกอบรมรายโครงการ
จํานวนผูเขารับการอบรมทั้งหมด …………………….……….. คน
จํานวนแบบติดตามผลที่ไดรับกลับ .................................. ฉบับ
รอยละของแบบติดตามผลที่ไดรับกลับ ............................
สวนที่ 1
ชื่อหนวยงาน................................................หลักสูตร................................................................................
สถานที่อบรม.................................................................วันที.่ ....................................................................

สวนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอระดับความรู ความสามารถ พฤติกรรมและผลงานของผูเขารับการอบรมภายหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ
คําชี้แจง
เกณฑการประมวลผลและกําหนดชวงคะแนนความคิดเห็น
เกณฑการประมวลผลความคิดเห็นที่ผูบังคับบัญชามีตอผูเขารับการฝกอบรม แยกเปน 4 ระดับ และ
คิดชวงคะแนน โดยคํานวณจากสูตร
ชวงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนอันตรภาคชั้น
=4–1/4
= 0.75
ดังนั้น ชวงคะแนน 1.00 - 1.75 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด

ชวงคะแนน 1.76 - 2.50 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นนอย

ชวงคะแนน 2.51 - 3.25 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นมาก

ชวงคะแนน 3.26 - 4.00 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

คําอธิบายสําหรับการกรอกคะแนนประเมินในตาราง
1. จํานวนคน (n) หมายถึง จํานวนคนที่ตอบแบบประเมินในขอนั้นๆ
2. คาเฉลี่ย (Mean) เปนการหาคาเฉลี่ยของขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งหาไดจากการรวมคาของขอมูล
ทั้งหมด แลวหารดวยจํานวนขอมูล ซึ่งคํานวณจากสูตร
Mean1 = (ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นที่มีตอประเด็นประเมินขอที่ 1)
จํานวนคน (n) ที่ตอบขอที่ 1

2
และใชสูตรคํานวณนี้กับทุกขอการประเมิน จนครบทั้ง 7 ขอ
3. ระดับความคิดเห็น เปนการกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยและแปลผลเปนระดับของความคิดเห็น 4
ระดับ ใหนําคะแนนเฉลี่ยรายขอไปเปรียบเทียบกับเกณฑการประมวลผลและกําหนดชวงคะแนนความคิดเห็น
จํานวนคน

ประเด็นการประเมิน

(n)

คาเฉลี่ย

ระดับความ
คิดเห็น

1. หลังจากที่ผูใตบังคับบัญชาของทานผานการฝกอบรมแลวได
นําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่มากนอยเพียงใด
2.ผูใตบังคับบัญชาที่ผานการฝกอบรมของทาน มีโอกาสในการ
นําความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการฝกอบรมมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด
3. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมแลว
เมื่อกลับมาปฏิบัติงานในหนวยงาน ผลการปฏิบัติงานเปนที่
ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของหรือไม
4. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมแลว
และกลับมาปฏิบัติงานในหนวยงาน ทานพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาของทานมากนอยเพียงใด
5. ทานคิดวาประโยชนที่ผูใตบังคับบัญชาของทานไดรับจาก
การอบรมในหลักสูตรนี้บรรลุผลตามความคาดหวังของทาน
มากนอยเพียงใด
๖. หลักสูตรนี้คุมคากับเวลา และคาใชจาย
7. ผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมสามารถลด
ขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได และปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. ผูเขาอบรมมีการเสนอโครงการพัฒนางาน/มี
กิจกรรมพัฒนางานที่เปนผลมาจากการ
ประยุกตใชความรูและทักษะที่ไดจากการอบรม

จํานวนผูเขาอบรมที่ยังไมมี
จํานวนผูเขาอบรมที่มี
โครงการ/กิจกรรมพัฒนางาน โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
งาน

3
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีตอหลักสูตร หรือที่มีตอผูเขารับการฝกอบรม
(ตัวอยาง) ผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นตอหลักสูตร จําแนกเปน ... ประเด็น ดังตอไปนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ตัวอยาง) ผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นตอผูเขารับการฝกอบรม จําแนกเปน ... ประเด็น ดังตอไปนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สวนที่ 4 หลักสูตรหรือหัวขอวิชาที่ตองการใหผูเขารับการอบรมในครั้งนี้ ไดรับการฝกอบรม/พัฒนาในครั้งตอไป
โปรดระบุ (เรียงลําดับความตองการจากมากไปหานอย)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TF-06

1
แบบฟอรมสรุปผลการติดตามผลการฝกอบรมรายหนวยงาน
1. โครงการฝกอบรมทีห่ นวยงานจัดเอง 1 โครงการ
1.1 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ……………….. คน
1.2 จํานวนแบบติดตามผลที่ไดรับกลับ ............... ฉบับ
1.3 รอยละของแบบติดตามผลที่ไดรับกลับ ........................
2. โครงการฝกอบรมภายนอกกรม (ติดตามผลทุกโครงการที่สงบุคลากรเขาฝกอบรม)
2.1 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ……………….. คน
2.2 จํานวนแบบติดตามผลที่ไดรับกลับ ............... ฉบับ
2.3 รอยละของแบบติดตามผลที่ไดรับกลับ ........................

คําชี้แจง
ใสคะแนนความถี่ของความคิดเห็นที่ผูบังคับบัญชามีตอผูเขารับการฝกอบรมทุกโครงการเปนรายขอ
โดยไมตองประมวลผลเปนคะแนนเฉลี่ย
รายการประเมิน
1. หลังจากที่ผูใตบังคับบัญชาของทานผานการฝกอบรมแลวไดนํา
ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
มากนอยเพียงใด
2. ผูใตบังคับบัญชาที่ผานการฝกอบรมของทาน มีโอกาสในการนํา
ความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการฝกอบรมมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด
3. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมแลว เมื่อ
กลับมาปฏิบัติงานในหนวยงาน ผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ
จากผูที่เกี่ยวของหรือไม
4. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมแลว และ
กลับมาปฏิบัติงานในหนวยงาน ทานพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาของทานมากนอยเพียงใด
5. ทานคิดวาประโยชนที่ผูใตบังคับบัญชาของทานไดรับจากการอบรม
ในหลักสูตรนี้บรรลุผลตามความคาดหวังของทานมากนอยเพียงใด
6. หลักสูตรนี้คุมคากับเวลา และคาใชจาย
7. ผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมสามารถลด
ขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได และปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จํานวนความถี่ของระดับความคิดเห็น
นอยที่สุด

นอย

มาก

มากที่สุด

8. ผูเขาอบรมมีการเสนอโครงการพัฒนางาน/มี
กิจกรรมพัฒนางานที่เปนผลมาจากการ
ประยุกตใชความรูและทักษะที่ไดจากการอบรม

2
จํานวนผูเขาอบรมที่ยังไมมี
จํานวนผูเขาอบรมที่มี
โครงการ/กิจกรรมพัฒนางาน โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
งาน

ตัวอยาง

หนว ยงาน A มีโ ครงการที่ติ ดตามผล จํานวน 10 โครงการ (เปน โครงการที่ห นว ยงานจัด เอง 1
โครงการ และสงบุคลากรเขารับการอบรมภายนอกกรม 9 โครงการ) รวมมีแบบติดตามผลที่ไดรับกลับ จํานวน
100 ฉบับ
พบวา ประเด็นประเมิน ขอ 1 “หลังจากที่ผูใตบังคับบัญชาของทานผานการฝกอบรมแลวได นําความรู
ที่ไดรับจากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานในหนาที่มากนอยเพียงใด” มีผูตอบความคิดเห็นระดับ นอย
ที่สุด นอย มาก มากที่สุด แตกตางกันออกไป ดังขอมูล
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด (1) จํานวนที่ตอบ 15
ฉบับ
ระดับความคิดเห็นนอย (2)
จํานวนที่ตอบ 15
ฉบับ
ระดับความคิดเห็นมาก (3)
จํานวนที่ตอบ 40
ฉบับ
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด (4) จํานวนที่ตอบ 20
ฉบับ
นําความถี่ของระดับความคิดเห็น ใสตารางแสดงผล ดังนี้
รายการประเมิน
1. หลังจากที่ผูใตบังคับบัญชาของทานผานการฝกอบรมแลวไดนํา
ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
มากนอยเพียงใด

จํานวนความถี่ของระดับความคิดเห็น
นอยที่สุด

นอย

มาก

มากที่สุด

15

15

40

20

แบบฟอรม TR-01 (สําหรับรายบุคคล)

แบบฟอรมบันทึกผลการสําเร็จหลักสูตรการศึกษาผานระบบออนไลน (E-Learning)
ตาม Training Roadmap ปงบประมาณ 2561-2565
หนวยงาน ..............................................................................
ชื่อ .................................................................................... ตําแหนง ..............................................................................
ระดับ (1) ปฏิบัตกิ าร / ปฏิบตั ิงาน / พนักงานราชการวุฒกิ ารศึกษาต่าํ กวาปริญญาตรีและปริญญาตรี
ลําดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร

1

M03: การสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ทํางาน หรือ

ปงบประมาณทีส่ ําเร็จหลักสูตร
2561 2562 2563 2564 2565

M16: การพัฒนาบุคลิกภาพ
2

E02: ทัศนคติที่ดีตอการทํางานภาครัฐ หรือ
E12: คุณธรรมสําหรับขาราชการ

3

PC35: การบริหารงานภาครัฐแนวใหม

4

L02: ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน

5

E11: การบริการที่เปนเลิศ

6

M33: การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการ
ดําเนินการตามแผน

7

M07: กระบวนการวิเคราะหปญหาและการแกปญหา

8

M28: เทคนิคการนําเสนอ

9

M02: การเขาใจธรรมชาติของมนุษยเพื่อการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

10

M32: มนุษยสัมพันธในการทํางาน

หมายเหตุ
1. หลักสูตรที่ 1 – 4 ใหมีผลการสําเร็จหลักสูตรปละ 2 หลักสูตร สะสมจนครบทั้ง 4 หลักสูตร
2. หลักสูตรที่ 5 – 10 ใหมีผลการสําเร็จหลักสูตรปละ 2 หลักสูตร สะสมจนครบทั้ง 6 หลักสูตรในชวงที่อยูในระดับ
ตําแหนงนี้

แบบฟอรม TR-01 (สําหรับรายบุคคล)

แบบฟอรมบันทึกผลการสําเร็จหลักสูตรการศึกษาผานระบบออนไลน (E-Learning)
ตาม Training Roadmap ปงบประมาณ 2561-2565
หนวยงาน ..............................................................................
ชื่อ .................................................................................... ตําแหนง ..............................................................................
ระดับ (2) ชํานาญการ /ชํานาญงาน /พนักงานราชการวุฒปิ ริญญาโท
ลําดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร

1

M03: การสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ทํางาน หรือ

ปงบประมาณทีส่ ําเร็จหลักสูตร
2561 2562 2563 2564 2565

M16: การพัฒนาบุคลิกภาพ
2

E02: ทัศนคติที่ดีตอการทํางานภาครัฐ หรือ
E12: คุณธรรมสําหรับขาราชการ

3

PC35: การบริหารงานภาครัฐแนวใหม

4

L02: ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน

5

M04: การสอนงาน

6

การพัฒนานักบริหารภาครัฐ: การบริหารทรัพยากร
บุคคลบนความหลากหลาย

7

M19: องคกรแหงการเรียนรู

หมายเหตุ
1. หลักสูตรที่ 1 – 4 ใหมีผลการสําเร็จหลักสูตรปละ 2 หลักสูตร สะสมจนครบทั้ง 4 หลักสูตร
2. หลักสูตรที่ 5 – 7 ใหมีผลการสําเร็จหลักสูตรปละ 2 หลักสูตร สะสมจนครบทั้ง 3 หลักสูตรในชวงที่อยูในระดับ
ตําแหนงนี้

แบบฟอรม TR-01 (สําหรับรายบุคคล)

แบบฟอรมบันทึกผลการสําเร็จหลักสูตรการศึกษาผานระบบออนไลน (E-Learning)
ตาม Training Roadmap ปงบประมาณ 2561-2565
หนวยงาน ..............................................................................
ชื่อ .................................................................................... ตําแหนง ..............................................................................
ระดับ (3-4) เชีย่ วชาญ /ทักษะพิเศษ /ชํานาญการพิเศษ / อาวุโส
ลําดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร

ปงบประมาณทีส่ ําเร็จหลักสูตร
2561 2562 2563 2564 2565

1

M13: การบริหารการเปลี่ยนแปลง

2

M15: การบริหารความขัดแยง

3

AC01: การเจรจาตอรอง

หมายเหตุ
สําเร็จหลักสูตร ปละ 2 หลักสูตร สะสมจนครบ 3 หลักสูตรในชวงที่อยูในระดับตําแหนงนี้

แบบฟอรม TR-02 (สําหรับรายหนวยงาน)

แบบฟอรมบันทึกผลการสําเร็จหลักสูตรการศึกษาผานระบบออนไลน (E-Learning)
ตาม Training Roadmap ปงบประมาณ 2561-2565
หนวยงาน .................................................................................. ปงบประมาณ .................................
ตารางที่ 1
ลําดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร

จํานวนคนทีส่ าํ เร็จหลักสูตรรายป
ขาราชการ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ3-4

1

พนักงานราชการ
ป.ตรี
ลงมา

M03: การสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ทํางาน หรือ
M16: การพัฒนาบุคลิกภาพ

2

E02: ทัศนคติที่ดีตอการทํางานภาครัฐ หรือ
E12: คุณธรรมสําหรับขาราชการ

3

PC35: การบริหารงานภาครัฐแนวใหม

4

L02: ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน

5

E11: การบริการที่เปนเลิศ

6

M33: การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการ
ดําเนินการตามแผน

7

M07: กระบวนการวิเคราะหปญหาและการแกปญหา

8

M28: เทคนิคการนําเสนอ

9

M02: การเขาใจธรรมชาติของมนุษยเพื่อการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

10

M32: มนุษยสัมพันธในการทํางาน

11

M04: การสอนงาน

12

การพัฒนานักบริหารภาครัฐ: การบริหารทรัพยากร
บุคคลบนความหลากหลาย

13

M19: องคกรแหงการเรียนรู

14

M13: การบริหารการเปลี่ยนแปลง

15

M15: การบริหารความขัดแยง

16 AC01: การเจรจาตอรอง
หมายเหตุ ใหกรอกจํานวนผูสําเร็จหลักสูตรตามรายวิชาเปนหลัก จึงสามารถนับซ้าํ คนไดในแตละปงบประมาณ

ป.โท

แบบฟอรม TR-02 (สําหรับรายหนวยงาน)

ตารางที่ 2
สรุปจํานวนผูสําเร็จหลักสูตรฯ ภาพหนวยงาน
ประเภทบุคลากร

ระดับตําแหนง

จํานวนบุคลากร
เปาหมาย
(N)

ขาราชการ

จํานวนบุคลากร

คิดเปนรอยละ

ทีส่ ําเร็จหลักสูตร
(n)

1
2
3-4

พนักงานราชการ

ปริญญาตรีลงมา

ปริญญาโท
หมายเหตุ
1. บุคลากรกลุมเปาหมายที่นํามารายงาน ไดแก ขาราชการและพนักงานราชการทุกคน
2. จํานวนบุคลากรเปาหมาย (N) เปนขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งกองการเจาหนาที่เปนผูสงขอมูลใหทุก
หนวยงานในชวงตนปงบประมาณ
3. จํานวนบุคลากรที่สําเร็จหลักสูตร (n) ใหกรอกขอมูลโดยยึดบุคคลเปนหลัก จึงเปนขอมูลแบบไมนับซ้าํ บุคคล (เชน
1 คน เรียน 4 หลักสูตร ใหนบั เปน 1 คน)

แบบฟอรม TR-03
(สําหรับกลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่)

แบบฟอรมบันทึกผลการสําเร็จหลักสูตรการศึกษาผานระบบออนไลน (E-Learning)
ตาม Training Roadmap ปงบประมาณ 2561-2565
ประจําปงบประมาณ .......................
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูผ านหลักสูตร แยกตามประเภทบุคลากร
ลําดับ
ที่

หนวยงาน

จํานวนคนทีส่ าํ เร็จหลักสูตรรายป
ขาราชการ
จํานวน
เปาหมาย
(N)

1

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

2

กลุมตรวจสอบภายใน

3

สํานักงานเลขานุการกรม

4

กองการเจาหนาที่

5

กองคลัง

6

กองแผนงาน

7

สถาบันบําราศนราดูร

8

สถาบันราชประชาสมาสัย

9

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

10

สคร.1 จ. เชียงใหม

11

สคร.2 จ. พิษณุโลก

12

สคร 3 จ. นครสวรรค

13

สคร. 4 จ. สระบุรี

14

สคร.5 จ. ราชบุรี

15

สคร. 6 จ. ชลบุรี

16

สคร.7 จ. ขอนแกน

17

สคร. 8 จ. อุดรธานี

18

สคร. 9 จ. นครราชสีมา

จํานวน
ผูส าํ เร็จ
หลักสูตร
(n)

พนักงานราชการ
คิดเปน
รอยละ

จํานวน
เปาหมาย
(N)

จํานวน
ผูส าํ เร็จ
หลักสูตร
(n)

คิดเปน
รอยละ

แบบฟอรม TR-03
(สําหรับกลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่)

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูผ านหลักสูตร แยกตามประเภทบุคลากร (ตอ)
ลําดับ
ที่

หนวยงาน

จํานวนคนทีส่ าํ เร็จหลักสูตรรายป
ขาราชการ
จํานวน
เปาหมาย
(N)

19

สคร.ที่ 10 จ. อุบลราชธานี

20

สคร. 11 จ.นครศรีธรรมราช

21

สคร. 12 จ. สงขลา

22

สถาบันปองกันควบคุมโรคในเขตเมือง

23

สํานักระบาดวิทยา

24

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม

25

สํานักโรคติดตอทั่วไป

26

สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง

27

สํานักโรคไมติดตอ

28

สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ

29

สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

30

สถาบันวิจัยจัดการความรู และมาตรฐานกรม
คุมโรค

31

สํานักโรคติดตออุบัติใหม

32

สํานักวัณโรค

33

ศูนยสารสนเทศ

34

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

35

สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ

36

ศูนยกฎหมาย

37

กลุมคุมครองจริยธรรม

38

สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน
ผูส าํ เร็จ
หลักสูตร
(n)

พนักงานราชการ
คิดเปน
รอยละ

จํานวน
เปาหมาย
(N)

จํานวน
ผูส าํ เร็จ
หลักสูตร
(n)

คิดเปน
รอยละ

แบบฟอรม TR-03
(สําหรับกลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่)

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูผ านหลักสูตร แยกตามประเภทบุคลากร (ตอ)
ลําดับ
ที่

หนวยงาน

จํานวนคนทีส่ าํ เร็จหลักสูตรรายป
ขาราชการ
จํานวน
เปาหมาย
(N)

39

สํานักบริหารกองทุนโลก

40

กองโรคปองกันดวยวัคซีน

41

สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา

จํานวน
ผูส าํ เร็จ
หลักสูตร

พนักงานราชการ
คิดเปน
รอยละ

(n)

จํานวน
เปาหมาย
(N)

จํานวน
ผูส าํ เร็จ
หลักสูตร
(n)

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูผ านหลักสูตรภาพรวม
ลําดับ
ที่

หนวยงาน

1

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

2

กลุมตรวจสอบภายใน

3

สํานักงานเลขานุการกรม

4

กองการเจาหนาที่

5

กองคลัง

6

กองแผนงาน

7

สถาบันบําราศนราดูร

8

สถาบันราชประชาสมาสัย

9

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

10

สคร.1 จ. เชียงใหม

11

สคร.2 จ. พิษณุโลก

12

สคร 3 จ. นครสวรรค

13

สคร. 4 จ. สระบุรี

14

สคร.5 จ. ราชบุรี

ปงบประมาณ ..................
จํานวน
เปาหมาย

จํานวนผูส าํ เร็จ
หลักสูตร

(N)

(n)

คิดเปน
รอยละ

คิดเปน
รอยละ

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูผ านหลักสูตรภาพรวม (ตอ)
ลําดับ
ที่

แบบฟอรม TR-03
(สําหรับกลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่)

หนวยงาน

15

สคร. 6 จ. ชลบุรี

16

สคร.7 จ. ขอนแกน

17

สคร. 8 จ. อุดรธานี

18

สคร. 9 จ. นครราชสีมา

19

สคร.ที่ 10 จ. อุบลราชธานี

20

สคร. 11 จ.นครศรีธรรมราช

21

สคร. 12 จ. สงขลา

22

สถาบันปองกันควบคุมโรคในเขตเมือง

23

สํานักระบาดวิทยา

24

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

25

สํานักโรคติดตอทั่วไป

26

สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง

27

สํานักโรคไมติดตอ

28

สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

29

สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

30

สถาบันวิจัยจัดการความรู และมาตรฐานกรมคุมโรค

31

สํานักโรคติดตออุบัติใหม

32

สํานักวัณโรค

33

ศูนยสารสนเทศ

34

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

35

สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ

36

ศูนยกฎหมาย

37

กลุมคุมครองจริยธรรม

38

สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ปงบประมาณ ..................
จํานวน
เปาหมาย

จํานวนผูส าํ เร็จ
หลักสูตร

(N)

(n)

คิดเปน
รอยละ

แบบฟอรม TR-03
(สําหรับกลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่)

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูผ านหลักสูตรภาพรวม (ตอ)
ลําดับ
ที่

หนวยงาน

39

สํานักบริหารกองทุนโลก

40

กองโรคปองกันดวยวัคซีน

41

สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา

ปงบประมาณ ..................
จํานวน
เปาหมาย

จํานวนผูส าํ เร็จ
หลักสูตร

(N)

(n)

คิดเปน
รอยละ

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาของหน่วยงาน (Online)
(Total-TR)

สรุปจานวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน....................................................................... ปีงบประมาณ 2561
ข้าราชการ
ทั่วไป

วิชาการ

สูงกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

2.

รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี

ความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะเฉพาะในสายวิชาชีพ (Professional)
1. โครงการ....

เชี่ยวชาญ

2.

ชานาญการพิเศษ

ความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะทางด้านผู้นา (Leadership)
1. โครงการ....
2.
ความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะทางด้านบริหารทั่วไป (General Management)
1. โครงการ....

ชานาญการ

ปฏิบัติการ

ทักษะพิเศษ

อาวุโส

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ที่ต้องได้รับการพัฒนา

พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา
รวม

กรอบการพัฒนาตนเองผ่านระบบ E-Learning
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์บุคลากร
เป็นเลิศ (People Excellence) ให้เป็นหนึ่งในสี่ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงสาธารณสุข และได้กาหนด
กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์กาลังคนด้านสุขภาพที่ให้ความสาคัญกับทั้งคนและระบบ โดยคนในที่นี้ มุ่งหวังให้
บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก (Health Personal) ส่วนระบบงาน (Health System) มุ่งสู่การใช้ระบบที่
เป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพ เพียงพอ เข้าถึงได้ (AAAQ) เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังสรุปเป็นแผนภาพที่ 1 ดังนี้

แผนภาพที่ 1 (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์กาลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561

2. กรอบการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ในการกาหนดกรอบการปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ปัจจัยที่นามาใช้สนับสนุนให้เกิด
ความสาเร็จในการดาเนินงาน ได้แก่ การที่บุคลากรมีสมรรถนะ 4 ด้าน คือ Business Acumen, Leadership,
General Management และ Professional ดังต่อไปนี้

กรมควบคุมโรคจึงกาหนดคานิยามและรายละเอียดสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 – 2564 ดังนี้
1. ศักยภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Business Acumen) ของกรมควบคุมโรค ต้องเป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาให้มีความเข้าใจระบบการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อการควบคุมโรคของประเทศ
(Prevent /Detect/ Respond) ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค
2. ทักษะการเป็นผู้นา (Leadership) เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร รวมถึงมุ่งให้ความรู้
และฝึกทักษะที่จาเป็นในการบริหารงาน บริหารคน โดยโครงการที่กรมฯ มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องด้านการ
พัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นาได้แก่ โครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง
กรมควบคุมโรค (Middle level
administrators in Disease Control: MDC) และโครงการพัฒนาผู้นาด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค
(Executive in Disease Control : EDC)
3. ทักษะพื้นฐานในการบริหารจัดการ (General Management) เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาพัฒนาทักษะแบ่ง
ตามระดับตาแหน่ง โดยที่กรมฯ มีนโยบายให้ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) ของสานักงาน ก.พ. ดังนี้
3.1 ระดับปฏิบัติการ /ปฏิบัติงาน
: พัฒนาประเด็น Customer Experience
Management /Problem Solving /Presentation Skill /Team Building /Relationship

/Project

3.2 ระดับชานาญการ/ชานาญงาน : พัฒนาประเด็น Coaching /Generation Gap /Learning
Organization

3.3 ระดับเชี่ยวชาญ /ทักษะพิเศษ /ชานาญการพิเศษ /อาวุโส : พัฒนาประเด็น Persuasion
/Change Management /Negotiation
ทั้งนี้ ชื่อหลักสูตรระบบออนไลน์ที่สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาสาหรับทุกระดับตาแหน่งงาน
เป็นไปตามประกาศที่กรมฯ กาหนด
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professional) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้หรือสมรรถนะเฉพาะตามสาย
งาน หรือเป็นโครงการพัฒนาที่มุ่งเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ให้สามารถสร้างสรรค์งานและเพิ่มคุณค่า
ของงานได้ โดยโครงการที่กรมฯ มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในงานป้องกันควบคุม
โรค ได้แก่ โครงการสร้างภาวะผู้นาด้านการควบคุมโรค(Leadership in Disease Control: LDC)
3. กรอบการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ผ่านระบบ E-Learning ของสานักงาน ก.พ.
จากแผนยุทธศาสตร์กาลังคนด้านสุขภาพประเด็นการผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
พิจารณาร่วมกับกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านสุขภาพดังกล่าว กรมควบคุมโรคใช้ประโยชน์
จากแหล่งการศึกษาที่มีอยู่ ซึ่งได้แก่การศึกษาผ่านระบบ E-Learning ของสานักงาน ก.พ. มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรกรมฯ โดยกาหนดหลักสูตรการพัฒนาพื้นฐาน และการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการบริหาร
จัดการ (General Management) แบ่งตามระดับตาแหน่งงานของบุคลากร ดังนี้

(หน้าถัดไป)

กรอบการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ผ่านระบบ E-Learning ของสานักงาน ก.พ.
ระดับ
ตาแหน่งงาน

การพัฒนาพื้นฐาน

ทักษะพื้นฐานในการบริหารจัดการ

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

(General Management)

วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
สานักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้
1. E11: การบริการที่เป็นเลิศ
2. M33: การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและ
วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
การดาเนินการตามแผน
สานักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้
3. M07: กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการ
1. M03: การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
แก้ปัญหา
สูงสุดในการทางาน หรือเลือกเรียนหลักสูตร
4. M28: เทคนิคการนาเสนอ
M16: การพัฒนาบุคลิกภาพ
5. M02: การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการ
(เลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง)
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. E02: ทัศนคติที่ดีต่อการทางานภาครัฐ
6. M32: มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
หรือเลือกเรียนหลักสูตร
**สาเร็จหลักสูตร ปีละ 2 หลักสูตร สะสมจน
E12: คุณธรรมสาหรับข้าราชการ
ครบ 6 หลักสูตรในช่วงที่อยู่ในระดับตาแหน่งนี้**
(เลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง)
วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
2. ชานาญการ 3. PC35: การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
สานักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้
/ชานาญงาน / 4. L02: ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
1. M04: การสอนงาน
พนักงาน
2. M24: การพัฒนานักบริหารภาครัฐ: การ
ราชการวุฒิ
* สาเร็จหลักสูตร ปีละ 2 หลักสูตร (สะสมจน บริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย
ปริญญาโท
ครบ 4 หลักสูตร)*
3. M19: องค์กรแห่งการเรียนรู้
**สาเร็จหลักสูตร ปีละ 2 หลักสูตร สะสมจน
ครบ 3 หลักสูตรในช่วงที่อยู่ในระดับตาแหน่งนี้**
1. ปฏิบัติการ /
ปฏิบัติงาน /
พนักงาน
ราชการวุฒิ
การศึกษาต่า
กว่าปริญญาตรี
และปริญญาตรี

3. เชี่ยวชาญ /
ทักษะพิเศษ /
ชานาญการ
พิเศษ / อาวุโส

-

วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
สานักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้
1. M13: การบริหารการเปลี่ยนแปลง
2. M15: การบริหารความขัดแย้ง
3. AC01: การเจรจาต่อรอง
**สาเร็จหลักสูตร ปีละ 2 หลักสูตร สะสมจน
ครบ 3 หลักสูตรในช่วงที่อยู่ในระดับตาแหน่งนี้**

