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แนวทางการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมควบคุมโรค ได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ดำเนินการพัฒนาบุคลกร 
ในระหว่างช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การป้องกันควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมาย/ 
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 

จากตัวชี้วัดค่าเป้าหมายกรมควบคุมโรค ทีใ่ห้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร ในระหว่างช่วง
งบประมาณประกอบกับการวางระบบการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนา ซึ่งมีเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
อธิบายกระบวนการพัฒนาบุคลากรและจัดเก็บข้อมูลแบ่งตามรูปแบบการพัฒนาเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาผ่านระบบ E-Learning  
2. การพัฒนาโดยการอบรมภายใน และอบรมภายนอกหน่วยงาน 
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1. การพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาผ่านระบบ E-Learning  

รายละเอียดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหลักสูตร E-Learning เพื่อให้การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหลักสูตร   
E-Learning เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางที่ กำหนด จึงได้มีการรวบรวมหลักสูตร และกลุ่ม
บุคลากรที่ต้องเรียนรู้เอาไว้ ดังนี้  

(1) หลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค 

 
 

 
 
 
 
 
 

/(2) หลักสูตร... 



 
-3- 

(2) หลักสูตรการพัฒนาการพัฒนาพื้นฐาน / ทักษะพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ โดยดำเนินการพัฒนา
บุคลากรตาม Training RoadMap ดังนี้ 

/(3) การพฒันา... 
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(3) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร กรมควบคุมโรค 

ทักษะด้านดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
โดยเป็นรัฐบาลดิจิทัลมีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย  

1) รัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government)  
2) รัฐบาลที่มีความทันสมัยและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Smart Government for Citizen)  
3) รัฐบาลที่มีวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture)โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดกลุ่มทักษะ

ดิจิทัลของบุคลากร 
  แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล

ดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งความสามารถเป็น 7 กลุ ่มความสามารถ ได้แก่ กลุ ่มที ่ 1 
ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) กลุ่มที่ 2 ความสามารถด้านการควบคุม
กำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, 
Standard, and Compliance) กลุ ่มที ่ 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อยกระดับศักยภาพองค์กร 
(Digital Technology) กลุ่มที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล
(Digital Process and Service Design) กลุ ่มที ่ 5 ความสามารถด้านด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการ
โครงการ (Strategic and Project Management) กลุ่มที่ 6 ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (DigitalLeadership) 
กลุ่มท่ี 7 ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) 

โดยให้หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์และจัดกลุ่มทักษะดิจิทัลของบุคลากร ออกเป็น 6 กลุ่ม  
 1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) 
 2) กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management) 
 3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 
 4) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ (Service) 
 5) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) 

6) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดหลักสูตรการเรียนรู ้ด้วยตนเองทักษะดิจิทัลผ่านระบบ ออนไลน์             
(E-Learning) ในระยะกำลังพัฒนา (Developing Stage) ดังนี ้
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2. การพัฒนาโดยการอบรมภายใน และอบรมภายนอกหน่วยงาน 
 1) การพัฒนาโดยการอบรมภายใน หมายถึงโครงการ หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน เช่น หลักสูตร CDCU , AEFI หรือความรู้ทางด้านกฎหมาย  เป็นต้น 
 2) การพัฒนาโดยการอบรมภายนอก หมายถึง หน่วยงานมีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพจากหน่วยงานอื่น  เช่น หลักสูตร ผบก. ผบต. หรือหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เป็นต้น 
 

การติดตามและการประเมินทักษะการพัฒนาของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 
1. การพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาผ่านระบบ E-Learning 

1) ผู้เรียนบันทึกแบบฟอร์มบันทึกผลการสำเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) 
ตาม แบบฟอร์ม 1 (TR-01 สำหรับรายบุคคล)  

2) ผู้เรียนส่งแบบฟอร์มบันทึกผลการสำเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบออนไลน์แบบฟอร์ม 1 (TR-
01 สำหรับรายบุคคล) ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร  

2. สำหรับการอบรมภายในที่หน่วยงานจัดเอง 
1) เจ้าของโครงการส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร เพื่อบันทึกใน

ฐานข้อมูลการอบรม 
3. สำหรับการอบรมภายนอกหน่วยงาน 
  1) ผู้เรียนส่งแบบติดตามการฝึกอบรม แบบฟอร์ม TF-02 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน พร้อมทั้งเสนอ

ผู้บริหารลงนาม และส่งเอกสารไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร เพื่อบันทึกผลการฝึกอบรมและรายงานใน 
HRD Report Online 
***** โดยจะรายงานผลสรุปการติดตาม (TR-01 รอบ 12 เดือน ( ส.ค. 65) เสนอผู้บรหิารและรายงานใน

ระบบ HR-Report 
 



ภาคผนวก 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร และแบบฟอร์มการรายงานผล 
 ตามลิงค์ https://zhort.link/wYs หรือ QR Code ด้านล่าง 
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