
สือ่สารเกณฑการประเมนิผลการปฏิบติัราชการหนวยงาน 

รอบที่ 2/2563
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสมีา

13/15 พ.ค. 2563



•  เรื่องทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ
        - แนวทางการบริหารผลการปฏบิตัริาชการ (PMS) ของหนวยงาน

วาระการประชมุ

•  เรื่องแจงเพื่อทราบ
1. กรอบมาตรฐานการดําเนนิการประเมินผลการปฏบิตัริาชการ รอบที ่2

2. องคประกอบของการประเมินผลการปฏบิตัริาชการ และระดับผลการประเมิน

3. เกณฑการประเมินผลการปฏบิตัริาชการ KPI ของหนวยงาน ป 2563 (85 คะแนน) 

4. เกณฑการประเมินสมรรถนะบุคลากรของหนวยงาน

5. วิธกีารประเมินสมรรถนะบุคลากรของหนวยงานตามแบบฟอรม (Excel)

6. การเรียน E-Learning ของสาํนกังาน ก.พ.

7. เกณฑการประเมินผลงานวิชาการ ของหนวยงาน ป 2563 (15 คะแนน) 



กรอบมาตรฐานการดาํเนนิการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

สํานักงานปองกนัควบคมุโรคที ่9 นครราชสมีา ป พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

ผูประเมิน/ผูรับการประเมิน

หนวยงาน/คณะกรรมการ

ประเมนิผล PMS

ตนรอบประเมิน ระหวางรอบ สิ้นรอบประเมิน

Admin หนวยงาน

ตรวจสอบความถูกตองและ
มาตรฐานตัวชี้วัด สงคืน

กลุม 28 พ.ค.

จัดทํา PMS เพ่ือวางแผนการ
ปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด และ
กําหนดสมรรถนะท่ีใชในการ

ประเมนิ และบันทึกใน
PMS Online 

ภายใน 25 พ.ค.

No

ตรวจสอบและสรุปผลในระบบ
HR Report Online

ภายใน 30 พ.ค.

ติดตามและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงาน/แนบหลกัฐาน) 
ในระบบ PMS Online 

ภายใน 25 ส.ค.

Yes

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และสมรรถนะ 

อนุญาตใหเห็นคะแนน
บุคลากรท่ัวไป ภายใน 7 ก.ย.

หัวหนา/รองผอ. ภายใน 10 ก.ย.

พิจารณาคะแนนผลงานวิชาการ 1 ก.ย. 
ตรวจประเมินตัวชี้วัดท่ีไมใชคํารับรอง

ใน MOU กลุม 2 ก.ย. 

ผูรับการประเมินดูผลการประเมนิ 
และตอรองพรอมท้ังยอมรับผล

ประเมนิใน PMS Online ใหแลว
เสร็จ ภายใน 12 ก.ย.

สรุปและประเมินมาตรฐาน

 ในระบบ HR Report Online

ภายใน 30 ก.ย.

สง PMS ท่ีลงนามใหครบถวน
ไปยังงานการเจาหนาท่ี

ภายใน 16 ก.ย.

No

Yes

กลุมพัฒนาองคกร โทร. 044-212-900 ตอ 128

ผูเกี่ยวของ



องคป์ระกอบของการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ

4

องคประกอบการ

ประเมนิ

ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
80 คะแนน

สมรรถนะ  
20 คะแนน

* ขาราชการทดลองราชการ ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  50 คะแนน และสมรรถนะ  50 คะแนน

** พนกังานราชการ ไมมีทดลองราชการ



ผลสัมฤทธิ์ของาน

80 %

• งานตามยทุธศาสตร/คํารับรอง
• งานตามภารกิจ
• งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

• นํ้าหนักคะแนนตัวชี้วัดทุกตัวรวมกัน = 100  

รายละเอียดองคประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิข์องงาน

ผลงานทางวิชาการ 15%
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รายละเอียดองคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก 
(Core Competency)

สมรรถนะท่ีจําเปนตามภารกิจ
กรมควบคมุโรค 

(Functional Competency)

สมรรถนะ 20%

60 คะแนน

(ขาราชการ/พนักงานราชการ)

40 คะแนน

(ขาราชการ/พนักงานราชการ)

20 คะแนน

(ลูกจางประจํา)

100 คะแนน

(พนักงานกระทรวงฯ)

ใหประเมนิจากสมรรถนะตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด โดยอยางนอยใหผูรับการประเมนิ ประเมนิตนเองกอน แลวจึงสรปุผล
การประเมินรวมกับผูประเมนิ 
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ระดับผลการประเมิน
พนกังานราชการ

ดีเดน (95-100 คะเเนน)

ดีมาก (85-94.99 คะเเนน)

ดี (75-84.99 คะเเนน) 

พอใช (65-74.99 คะเเนน) 

ตองปรับปรุง (นอยกวา 65 คะเเนน) 

ขาราชการ

ดีเดน (90-100 คะเเนน)

ดีมาก (80-89.99 คะเเนน)

ดี (70-79.99 คะเเนน) 

พอใช (60-69.99 คะเเนน) 

ตองปรับปรุง (นอยกวา 60 คะเเนน) 

หมายเหตุ : ตองประกาศผูไดดีเดน ดีมาก ใหทราบท่ัวกัน

ลูกจางประจํา

ดีเดน (90-100 คะเเนน)

เปนที่ยอมรับได (60 – 89.99 คะแนน)

ตองปรับปรุง (นอยกวา 60 คะแนน)



เกณฑการประเมนิผลการปฏิบติัราชการของหนวยงาน

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2
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ลําดับ ตัวช้ีวัดผลงาน

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย น้ําหนกั

รอยละ1

ระดับตํ่าสุดที่

ยอมรบัได

2

ระดับตํ่ากวา

มาตรฐาน

3

ระดับมาตรฐาน

4

ระดับ

ยากปานกลาง

5

ระดับยากมาก

1 ตัวช้ีวัดงานตามภารกิจ (85 คะแนน) ไดแก 

1.1 ตัวช้ีวัดคํารับรอง/

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร
กาํหนดตาม Template ตัวช้ีวัดคํารับรอง/ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร 

(ควรกําหนดน้ําหนักมากกวาตัวช้ีวัดงานประจํา)

85

1.2 ตัวช้ีวัดงานประจาํ 

(Routine) 

ดาํเนินการไดตาม

เปาหมายเสร็จไม

ทันเวลาที่กําหนด

ดาํเนินการไดตาม

เปาหมาย เสร็จ

ทันเวลาที่กําหนด

คาเปาหมาย

ระดบั 2 + มีการ

รายงานผลการ

ดาํเนินงาน และ

เสนอหวัหนา

กลุม

คาเปาหมายระดับ 3 + สรุปเปน

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

(Executive summary) หรือ

สรุปบทเรียน หรือวิธปีฏบิัติที่

เปนเลศิ (Best Practice) (ตาม

รูปแบบมาตรฐาน) เสนอหวัหนา

กลุมยกเวนตัวชี้วดัคํารับรอง/

ยุทธศาสตรเสนอผูบริหาร

คาเปาหมายระดับ 4 + 

รายงานการคืนขอมูลกลับ

พื้นที่/ ผูรับบริการ/ ผูมีสวน

ไดสวนเสีย/ คณะทาํงาน 

หรือรายงานผลการนําไป

ประยุกตใช เชน การนําไปใช

พฒันางาน เสนอหัวหนากลุม

ยกเวนตัวชีว้ัดคํารับรอง/ยุทธ

ศาสตร

เกณฑการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ KPI ของหนวยงาน ป 2563 (85 คะแนน) 



เกณฑการประเมนิสมรรถนะบุคลากรของ

หนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ 2563 รอบท่ี 2
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 บุคลากรใดที่ประเมินตนเองไดคะแนนเต็มในสมรรถนะใดก็ตามใน 8 ตัวที่นํามาคิดคะแนน ใหแสดงหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาใน Bullet ระดับที่สูงสุด ในระดับที่คาดหวังของสมรรถนะน้ัน ตามตาราง Excel ประเมิน

สมรรถนะบุคลากร ที่กลุมพัฒนาองคกรสงให  โดยสงใหผูประเมินกอนหมดเขตการประเมิน (โดยBullet อื่นๆ ให

เตรียมเอกสารหลักฐานไว ใหพรอม หากผูบริหารขอดู ตองมีใหดู )

สาระสําคัญจากมติท่ีประชมุผูบริหาร วันท่ี 1  เมษายน 2563 ณ หองประชุมชั้น 3 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา

 บุคลากรใดที่ไดคะแนนสมรรถนะเต็ม 20 คะแนน (หลังจากหมดเขตการประเมิน) มอบใหกลุมพัฒนาองคกร จัด

เวท ีFacebook live ฯลฯ เพ่ือใหผูที่ไดรับการประเมินน้ันและหัวหนาในระดับที่สูงข้ึนไป(หัวหนากลุม/ ผช.ผอ./ 

รองผอ.) รวมกันแสดงหลักฐานเชิงประจักษใหบุคลากรทั้งหมดของ สคร. เพ่ือนําไปเปนแบบอยาง และรวมให

คะแนนดวย

 การประเมินสมรรถนะ ผูประเมินตองตรวจสอบผลคะแนนที่กรอกลงในระบบ DPIS ใหถูกตอง ตรงกับขอมูลใน

ตาราง Excel (ของกลุมพัฒนาองคกร) ที่ผูรับการประเมินสงให หากพบวาคะแนนไมถูกตอง ตรงกัน ใหผูประเมินยึด

คะแนนในตาราง Excel เปนหลัก



ตารางแสดง : องคประกอบและนํ้าหนักคะแนนในการประเมนิสมรรถนะของขาราชการ/พนักงานราชการ

สมรรถนะ คะแนน

สมรรถนะหลกั (Core Competency) 60

1. การยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity : I) 10

2. บริการที่ดี (Service Mind : S) 10

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญ (Mastery : M) 10

4. การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation : A) 10

5. การมีน้ําใจเปดกวางเปนพี่เปนนอง (Relationship : R) 10

6. การทาํงานเปนทมี (Teamwork : T) 10

สมรรถนะท่ีจาํเปนตามภารกิจของกรมควบคมุโรค  (Functional Competency) 40

1. หลักระบาดวิทยา (Epidemiology)
- สําหรบัสายงานหลัก               - สําหรับสายงานสนับสนุน

** ใหผูบังคับบัญชา และ
ผูปฏิบัติงานตกลงเลือกประเมนิ
สมรรถนะ 2 ตัว จาก 3 ตัว โดย

- ตัวที่ 1 เทากับ 20
- ตัวที่ 2 เทากับ 20

2. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development/R2R)

3. การติดตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation)

รวม 100 12



ตารางแสดง : องคประกอบและนํ้าหนักคะแนนในการประเมินสมรรถนะของลกูจางประจํา/

พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ/ลูกจางชั่วคราว

สมรรถนะ คะแนน

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 20

1. การยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity : I) 3

2. บริการท่ีดี (Service Mind : S) 3

3. การส่ังสมความเชี่ยวชาญ (Mastery : M) 4

4. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation : A) 4

5. การมีนํ้าใจเปดกวางเปนพี่เปนนอง (Relationship : R) 3

6. การทํางานเปนทีม (Teamwork : T) 3
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ตารางแสดง : สมรรถนะระดับท่ีคาดหวัง (Level) ของแตละประเภทตําแหนง 

และระดับตําแหนงในการประเมินสมรรถนะ

ตําแหนง ระดับท่ีคาดหวัง
(Core/Functional/Technical Competency)

ตาํแหนงประเภทวิชาการ

 - ระดบัปฏิบัตกิาร
 - ระดบัชาํนาญการ

 - ระดบัชาํนาญการพิเศษ 
 - ระดับเชี่ยวชาญ

 - ระดับทรงคุณวุฒิ

L1
L2

L3
L4

L5

ตําแหนงประเภทท่ัวไป

 - ระดบัปฏิบัตงิาน
 - ระดบัชาํนาญงาน

 - ระดบัอาวุโส
 - ระดบัทักษะพิเศษ

L1
L1

L2
L2

พนักงานราชการ

ปวช. / ปวส. /และปริญญาตรี L1

ปริญญาโท L2 14

 สมรรถนะระดับท่ีคาดหวัง (Level) : 
ลูกจางประจาํ/พนักงานกระทรวงฯ 
ประเมินในระดับท่ีคาดหวัง L1



วิธกีารประเมินสมรรถนะบคุลากร

ของหนวยงาน

15



ผูรับการประเมินประเมินตัวเองเบื้องตน

ในสวนของสรรถนะ

16
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1. ประเมนิตนเองในสวนของสมรรถนะหลกั ISMART

ตัวอยาง การประเมนิสมรรถนะตนเองในระดบัท่ีคาดหวัง 1 (ขาราชการระดบัปฏิบัตกิาร/ปฏิบัตงิาน/ชาํนาญงาน/พนักงานราชการ ระดบัปริญญาตรี/
ลกูจางประจํา/พนักงานกระทรวงฯ/ลูกจางชั่วคราว) 

- ประเมนิตนเองตามเกณฑการประเมนิ ท่ีหนวยงานกําหนดในแบบประเมนิสมรรถนะ (ไฟล Excel)

หมายเหตุ : ประเมินสมรรถนะใหครบท้ัง 4 สมรรถนะ (Integrity, M : Mastery / Expertise, Achievement, Teamwork)
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ตัวอยาง การประเมนิสมรรถนะตนเอง 
ในระดับท่ีคาดหวัง 2 (ขาราชการ

ระดบัชาํนาญการ/อาวุโส/พนักงาน
ราชการ ระดบัปริญญาโท) 

- ประเมินตนเองตามเกณฑการ
ประเมนิท่ีหนวยงานกําหนดในแบบ

ประเมนิสมรรถนะ (ไฟล Excel) ตั้งแต
ระดับท่ีคาดหวัง 1 ครบทุกหัวขอถึง

ระดับท่ีคาดหวัง 2 

หมายเหตุ : ประเมนิสมรรถนะให
ครบท้ัง 4 สมรรถนะ (Integrity, 
M : Mastery / Expertise, 
Achievement, Teamwork)

1. ประเมนิตนเองในสวนของสมรรถนะหลกั ISMART
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ตัวอยาง การประเมนิสมรรถนะ
ตนเอง ในระดับท่ีคาดหวัง 3 

(ขาราชการระดบัชาํนาญการพิเศษ) 
- ประเมินตนเองตามเกณฑการ

ประเมนิท่ีหนวยงานกําหนดในแบบ
ประเมนิสมรรถนะ (ไฟล Excel) 

ตั้งแตระดับท่ีคาดหวัง 1 ครบทุก
หัวขอถึงระดับท่ีคาดหวัง 3

หมายเหตุ : ประเมนิสมรรถนะให
ครบท้ัง 4 สมรรถนะ (Integrity, 
M : Mastery / Expertise, 
Achievement, Teamwork)

1. ประเมนิตนเองในสวนของสมรรถนะหลกั ISMART
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ข้ันตอนที่ 1 : ผูรับการประเมินในกลุมขาราชการ/พนักงานราชการ เลือก Sheet สรุปผล เพ่ือระบุขอมูลระดับสมรรถนะที่คาดหวังของบุคลากร

-ระดับที่คาดหวัง 1 (ขาราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/พนักงานราชการ ระดับปริญญาตร)ี 

-ระดับที่คาดหวัง 2 (ขาราชการระดับชํานาญการ/อาวโุส/พนักงานราชการ ระดับปริญญาโท)

-ระดับที่คาดหวัง 3 (ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ) 

2. ประเมินตนเองในสวนของสมรรถนะท่ีจําเปนตามภารกิจกรมควบคุมโรค, สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ)
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ข้ันตอนที่ 2 : ผูรับการประเมิน ประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินที่หนวยงานกําหนดในแบบประเมินสมรรถนะ (ไฟล Excel) ตามระดับที่คาดหวัง

-ระดับที่คาดหวัง 1 (ขาราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/พนักงานราชการ ระดับปริญญาตร)ี

-ระดับที่คาดหวัง 2 (ขาราชการระดับชํานาญการ/อาวโุส/พนักงานราชการ ระดับปริญญาโท) 

-ระดับที่คาดหวัง 3 (ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ) 

หมายเหตุ : ประเมินสมรรถนะใหครบทัง้ 2 สมรรถนะที่

เลอืกประเมิน (ระบาดวทิยาสายงานหลกั,ระบาดวทิยา

สายงานสนบัสนนุ,การวจิยั ,การติดตามประเมินผล)

2. ประเมนิตนเองในสวนของสมรรถนะท่ีจาํเปนตามภารกจิกรมควบคุมโรค, สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ)
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ข้ันตอนที่ 2 : ผูรับการประเมิน ประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินที่หนวยงานกําหนดในแบบประเมินสมรรถนะ (ไฟล Excel) ตามระดับที่คาดหวัง

-ระดับที่คาดหวัง 1 (ขาราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/พนักงานราชการ ระดับปริญญาตร)ี

-ระดับที่คาดหวัง 2 (ขาราชการระดับชํานาญการ/อาวโุส/พนักงานราชการ ระดับปริญญาโท) 

-ระดับที่คาดหวัง 3 (ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ) 
หมายเหตุ : ประเมินสมรรถนะใหครบทัง้ 7 

สมรรถนะที่กําหนดไวตามตําแหนงงานที่ปฏิบัติ

2. ประเมนิตนเองในสวนของสมรรถนะท่ีจาํเปนตามภารกจิกรมควบคุมโรค, สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ)
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ขั้นตอนท่ี 3 ขาราชการและพนักงานราชการ นําคะแนนในชองผลการประเมนิตนเองจาก Sheet สรุปผล กรอกในระบบ PMS Online 

หมายเหตุ : เสร็จสิ้นข้ันตอนน้ีแลวใหสงแบบฟอรมการประเมินสมรรถนะพรอมหลักฐานประกอบการ ใหตอผูประเมิน (หัวหนา/รองผอ./ผอ.) ประเมินใหคะแนนในชองผลการประเมินตอไป

2. ประเมนิตนเองในสวนของสมรรถนะท่ีจาํเปนตามภารกจิกรมควบคุมโรค, สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ)



ตัวอยาง : การนําคะแนนที่ไดจากการคํานวณบนัทกึในระบบ PMS Online ดงัรปู

24

2. ประเมนิตนเองในสวนของสมรรถนะท่ีจาํเปนตามภารกจิกรมควบคุมโรค, สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ)



ผูประเมินดําเนนิการประเมินใหคะแนน

ผูรับการประเมิน

25
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1. ผูประเมินดําเนินการประเมินใหคะแนน
ขั้นตอนท่ี 1 : ผูประเมินดําเนินการประเมินใหคะแนนผูรับการประเมิน ตามเกณฑการประเมินท่ีหนวยงานกําหนดใหครบถวน ในแบบประเมิน
สมรรถนะ (ไฟล Excel) และนําผลการประเมนิกรอกในระบบ PMS Online ตามระดับของผูถูกประเมิน ดังน้ี
-ระดับที่คาดหวัง 1 (ขาราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/พนักงานราชการ ระดับปริญญาตรี/ลูกจางประจํา/พนักงานกระทรวงฯ/ลูกจางช่ัวคราว) นําคะแนนประเมินผล

ระดับที่คาดหวัง 1 ไปกรอกในระบบ PMS Online และลูกจางประจําและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นําคะแนนกรอกลงในแบบฟอรม PMS

-ระดับที่คาดหวัง 2 (ขาราชการระดับชํานาญการ/อาวโุส/พนกังานราชการ ระดับปรญิญาโท) นําคะแนนประเมินผลระดับที่คาดหวัง 2 ไปกรอกในระบบ PMS Online

-ระดับที่คาดหวัง 3 (ขาราชการระดับชํานาญการพเิศษ) นําคะแนนประเมินผลระดับที่คาดหวงั 3 ไปกรอกในระบบ PMS Online

หมายเหตุ : ประเมินสมรรถนะใหครบทัง้ 3 สมรรถนะ (สมรรถนะหลัก, สมรรถนะทีจํ่าเปนตามภารกิจกรมควบคุมโรค, สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ) 
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ข้ันตอนที่ 2 : นําคะแนนผลการประเมินของผูประเมิน (ขาราชการ/พนักงานราชการ) จาก Sheet สรุปผล บันทึกในระบบ PMS Online

หมายเหตุ : เสร็จส้ินการประเมินสมรรถนะแลว ผูประเมินดําเนินการแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ และตอรองพรอมยอมรับผลคะแนน

2. ผูประเมินดําเนินการประเมินใหคะแนน (ตอ)
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การเรียน E-Learning ของสํานักงาน ก.พ.



การเรียน E-Learning ของสํานกังาน ก.พ.

http://ocsc.chulaonline.net/main/ind
ex.asp

1.

http://odpc9.ddc.moph.go.th/
เขา้เรยีน
ไดท่ี้

คู่มือการอบรม 

E-learning ก.พ.

https://learn.ocsc.go.th/

1

2 3

http://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp�
http://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp�
http://odpc9.ddc.moph.go.th/�
https://learn.ocsc.go.th/�


ระดับ
ตําแหนงงาน

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

ทักษะพื้นฐานในการบริหารจัดการ (General Management)

1.ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน/
พนกังาน

ราชการวฒุิ
การศึกษาตํ่า

กวาปรญิญาตรี 
และปรญิญาตรี

วิธีการพัฒนา : ศึกษาผานระบบออนไลนของสํานักงาน ก.พ. หลักสูตร
ตอไปนี้
1. E02: ทักษะที่ดีตอการทาํงานภาครัฐ
2. E12: คุณธรรมสาํหรับขาราชการ หรือเลือกเรียนหลักสูตร E10: ความ

โปรงใสของหนวยงาน  ภาครัฐ (เลือกหลักสตูรใดหลักสูตรหนึ่ง)
3. PC35: การบรหิารงานภาครัฐแนวใหม หรือเลือกเรียนหลักสตูร PC36: 

การบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี (เลือกหลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง)
4. วิชาที ่14: ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน: การสนทนาในสถานการณ 

ตางๆ หรือเลือกเรียน 
5. วิชาที ่ 13 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน : การเขยีนเพ่ือการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ ดานการเรยีนผานระบบ 
OCSC Learning Space ของ ก.พ.

6. M03: การสื่อสารเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน หรือเลือก
เรียนหลักสูตร M31: การสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ     (เลือก
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง)

*สําเร็จหลักสูตร ปละ 2 หลักสูตร เปนอยางนอย 
(สะสมจนครบ 5 หลักสูตร)

วิธีการพัฒนา: ศึกษาผานระบบออนไลนของสํานักงาน ก.พ. หลกัสูตรตอไปนี้
1. E11 : การบริการที่เปนเลิศ
2. M33 : การวางแผนปฏบิัติงานโครงการและ  การดําเนนิการตามแผน
3. M07 : กระบวนการวิเคราะหปญหาและ การแกปญหา
4. M28 : เทคนิคการนาํเสนอ
5. M02 : การเขาใจธรรมชาติของมนษุยเพื่อการบริหารงานอยางมี ประสิทธิภาพ
6. M32: มนุษยสัมพันธในการทํางาน

*สําเร็จหลักสูตร ปละ 2 หลักสูตร 
(สะสมจนครบ 6 หลักสูตรในชวงทีอ่ยูในระดับตําแหนงนี้)

2.ชํานาญการ/
ชํานาญงาน/

พนกังาน
ราชการวฒุิ
ปรญิญาโท

วิธีการพัฒนา: ศึกษาผานระบบออนไลนของสํานักงาน ก.พ. หลกัสูตรตอไปนี้
1. M04: การสอนงาน
2. M24: การพัฒนานักบรหิารภาครัฐ:การ บริหารทรัพยากรบุคคลบน 
                     ความหลากหลาย
3. M19: องคกรแหงการเรียนรู
•สําเร็จหลักสูตร ปละ 1 หลักสูตร เปนอยางนอย (สะสมจนครบ 3 หลักสูตร ในชวงที่

อยูในระดับตําแหนงนี้)

กรอบการพฒันาบุคลากร (Training Roadmap) 

ผ่านระบบ E - Learning ของสํานักงาน ก.พ. สําหรับข้าราชการ, พนักงานราชการ และผู้สนใจ



ระดับ

ตําแหนงงาน

การพัฒนาพ้ืนฐาน

(Core Value: MOPH/Code of 

Conduct/PMQA/Language 

Skill/Communication)

ทักษะพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ (General Management)

3.เช่ียวชาญ/

ทักษะพิเศษ/

ชํานาญการ

พิเศษ/อาวโุส

- วิธีการพัฒนา: ศึกษาผานระบบออนไลนของสํานักงาน ก.พ. หลักสูตรตอไปน้ี 

1. M13: การบริหารการเปลีย่นแปลง

2. M15: การบริหารความขัดแยง

3. AC01: การเจรจาตอรอง

•สําเร็จหลักสูตร ปละ 1 หลักสูตร เปนอยางนอย (สะสมจนครบ 3 หลักสูตร

ในชวงที่อยูในระดับตําแหนงน้ี)

เขา้เรียน วิชาที่ 13,14 ภาษาองักฤษ 

OCSC Learning Space
แนวทางการดาํเนินงานพฒันาบคุลากรของ

หนว่ยงาน กรมควบคมุโรค ปี 2563

กรอบการพฒันาบุคลากร (Training Roadmap) 

ผ่านระบบ E - Learning ของสํานักงาน ก.พ. สําหรับข้าราชการ, พนักงานราชการ และผู้สนใจ



สําหรบัเจาหนาทีทุ่กคน

นายแพทย, นวก.สาธารณสุข, 
นักกีฏวิทยา, นวก.พัสดุ, นักเทคนิค
การแพทย, นักสังคมสงเคราะห, 
นวก.สถิต,ิ นักจัดการงานทั่วไป, 
นักประชาสัมพันธ, นักทรัพยากร
บุคคล,นักวิเคราะหนโยบายและแผน
, นิติกร, นวก.เผยแพร, 
จพ.วิทยาศาสตรการแพทย, 
จพ.สาธารณสุข, นวก.เงินและบญัชี

นวก.คอมพิวเตอร,  จพ.คอมพิวเตอร,  
ผูดูแลระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

ผูอํานวยการ

ผูบริหารระดับสูง และผูอํานวยการ
1.Digital Literacy
2. ความม่ันคงปลอดภัยบนอนิเตอรเน็ตและการปฏิบัตตินสําหรับขาราชการยุคดิจิทลั 
   (เลือกเรียนอยางนอยปละ 1 หลักสูตร จนครบ 2 หลักสูตร)

ผูทาํงานดานนโยบายและงานวิชาการ
1.Digital Literacy ,  2.Data Analytics
3.การใช MS-Excel เพ่ือการบริหารขอมูล
4.ความม่ันคงปลอดภยับนอนิเตอรเน็ตและการปฏิบัติตนสําหรับขาราชการยุคดิจิทัล    
   (เลือกเรียนอยางนอย ปละ 2 หลักสูตร จนครบ 4 หลักสูตร)

 กรอบการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล (Digital Skill) ระยะเริ่มตน (Early) ของกรมควบคมุโรค   

ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
1.Digital Literacy          2.Data Analytics
3.Data Visualiation 4.การใช MS-Excel เพ่ือการบริหารขอมูล
5.ความม่ันคงปลอดภยับนอนิเตอรเน็ตและการปฏิบัติตนสําหรับขาราชการยุคดิจิทัล 
   (เลือกเรียนอยางนอยปละ 2-3 หลักสูตร จนครบ 5 หลักสูตร)



 จพ.เภสชักรรม, จพ.รังสกีารแพทย,  

พยาบาล, เภสชักร

จพ.การเงินและบัญชี,  จพ.ธุรการ,  
จพ.อาชีวบําบดั, จพ.พัสดุ,  ชางเคร่ืองยนต
พนง.บริการ,  แมบาน, พนง.สถิต,ิ 
ชางไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส, พนง.พัสด,ุ 
พนง.ธุรการ, พนง.ขับรถยนต,  
พนง.พิมพ, พนง.ปฏิบัตกิารควบคุมพาหะ
นําโรค,  พนง.การเงินและบญัชี, พนง.
ปฏิบตัิการทดลองพาหะนําโรค, พนง. 
ปฏิบตัิการชันสูตรโรค,  จนท.บริหารงาน
โครงการ,  จนท.ประสานงานโครงการ, 
 ผช.ประสานงานโครงการ,  ผูประสานงาน
โครงการ,  จนท.ตดิตามประเมนิผล

ผูทํางานดานบริการ
1.Digital Literacy     2.การใช MS-Excel เพ่ือการบริหารขอมูล
3.ความม่ันคงปลอดภยับนอนิเตอรเน็ตและการปฏิบัติตนสาํหรับขาราชการยุคดิจิทัล 
  (เลือกเรียนอยางนอยปละ 2 หลักสูตร จนครบ 3 หลักสูตร)

ผูปฏิบัติงานอื่นๆ
1.Digital Literacy     2.การใช MS-Excel เพ่ือการบริหารขอมูล
3.ความม่ันคงปลอดภยับนอนิเตอรเน็ตและการปฏิบัติตนสําหรับขาราชการยุคดิจิทัล 
   (เลือกเรียนอยางนอยปละ 2 หลักสูตร จนครบ 3 หลักสูตร)

คู่มือการใช้งานผู้เรียน  ระบบ OCSC 
Learning Space

เวบ็ไซต์เข้าเรยีน 

OCSC Learning Space

สําหรบัเจาหนาทีทุ่กคน

 กรอบการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล (Digital Skill) ระยะเริ่มตน (Early) ของกรมควบคมุโรค   



วิธีการสมัคร

https://www.youtube.com/watch?v=puvleS1rPpA

Link การสอน

เว็บ OCSC Learning 

Space https://www.youtube.com/watch?v=dPegDGVo3Pw

Link การสอน

E-Learning  ก.พ.

https://www.youtube.com/watch?v=puvleS1rPpA�
https://www.youtube.com/watch?v=dPegDGVo3Pw�
https://www.youtube.com/watch?v=dPegDGVo3Pw�
https://www.youtube.com/watch?v=dPegDGVo3Pw�


35

การคิดคะแนนในแตละข้ันตอนดังนี้ >>>>>
1. ใหสงรายงาน ในระบบ E-Tracking ODPC9 ภายในกําหนดเทาน้ันจากน้ันจะปดระบบ หากไมสงรายงานใน
ระบบได 0 คะแนน
2. สงเอกสารหลักฐานภายในเวลาท่ีกําหนด เน้ือหาตองครบถวนตามหลัก (5W1H) และตรงตามแบบฟอรมท่ี
กําหนดได 1 คะแนนในแตละขั้นตอน หากเอกสารไมครบถวนตามหลัก (5W1H) และไมถูกตองตามแบบฟอรมท่ี
กําหนดหัก 0.5 คะแนน ของแตละขัน้ตอน   
3.กนว.ตรวจสอบและแจงขอเสนอแนะ และเปดระบบ E-Tracking ODPC9 รอบ 2 โดยผูจัดทําผลงานสามารถสง
เอกสารเพ่ิมเติมภายใน 3 วันเทาน้ันจากน้ันจะปดระบบ ในกรณีท่ี
  3.1 สงเอกสารเพ่ิมเติมครบถวน ถูกตองตามขอเสนอแนะจะไดคะแนนเพ่ิม 0.25 คะแนนในแตละขัน้ตอน แตหาก
เอกสารท่ีสงมาเพ่ิมไมครบถวนจะไดเพ่ิมคะแนน 0.125 คะแนนในแตละขัน้ตอน
  3.2 หากไมมีการรายงานและแนบเอกสารในรอบท่ี 1 แตมาแนบเพ่ิมในรอบท่ี 2 ครบถวน ถูกตองจะไดคะแนน 
0.5 คะแนนในแตละขั้นตอน แตหากเอกสารท่ีสงมาเพ่ิมไมครบถวนจะไดคะแนน 0.25 คะแนนในแตละขัน้ตอน
4. ตัวชี้วัดแบบขั้นตอน ตองดําเนินการครบทุกขั้นตอน 1+2+3+4+5 จงึจะได 5 คะแนน เชน หากดําเนินการถึง
ขั้นตอนท่ี 3 แตไมสําเร็จ จะไมสามารถใหคะแนนในขึ้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 ได

เกณฑการประเมนิผลงานวิชาการ ของหนวยงาน ป 2563 (15 คะแนน) 



Thank you
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