การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคนเพื่อ
ยกระดับกรมอนามัย ๔.๐

นางวรรณภา กางกั้น นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายขจรศักดิ์ สุขเปรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

คานา
ภายใต้บริบทของสังคมโลก และประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งด้านนโยบาย
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีส่งผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขสาคัญต่อการกาหนดปัจจัยสุขภาพ (Health Determinants) จึงเป็นบทบาทสาคัญ
ของกรมอนามัยที่จะสร้างระบบให้เอื้อต่อการจัดการด้านสุขภาพทุกช่วงชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาพดี เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย กรมอนามัยได้ยกระดับการขับเคลื่อนองค์กร
สู่การเป็นกรมอนามัย ๔.๐
จากเป้าหมายที่กรมอนามัยมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน กาลังคน (Manpower) เป็นพลังสาคัญ
ในการน าพาองค์กรสู่ ความส าเร็ จ กาลั ง คนที่มีคุณภาพย่อมส่ งผลต่อการสร้างผลิ ต ภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
กรมอนามัยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพกาลังคน และได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคนกรมอนามัยจะทาให้ทราบสถานการณ์ และปัญหา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพกาลังคนกรม
อนามัย ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

คณะผู้จัดทา

บทสรุปผู้บริหาร
ภายใต้บ ริบ ทที่เปลี่ย นแปลงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นแกนหลักขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริม ป้องกันโรค เป็นเลิศ
(Promotion and Prevention Excellent) ในระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายเมื่อปี ๒๕๘๐ คนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ย ๘๕ ปี และ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ๗๕ ปี รวมทั้งการปฏิรูปประเทศ และ
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในขณะที่โครงสร้างกาลังคนของกรม กาลังเปลี่ยนแปลง กาลังคนในยุค Baby
Boom กาลังจะหมดไป และทดแทนด้วยกาลังคนที่เป็น Generation Y ทาให้เกิดปัญหาระหว่างช่วงวัย
(Generation gap) ซึ่งกรมอนามัยได้มีการทบทวน บทบาท ภารกิจ นาไปสู่การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารบุคลากรใน
หน่วยงานให้เข้าใจทิศทาง และ มีเป้าหมายเดียวกัน ใช้รูปแบบการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ภายใต้
“กรมอนามัย ๔.๐ (DOH ๔.๐)” มีการกาหนด กระบวนงานหลัก (Core Business Process) เพื่อให้
มั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ซึ่งทรัพยากรสาคัญในการขับเคลื่อนงานคือ กาลังคนกรมอนามัยที่มีสมรรถนะเพียงพอต่อการปฏิบัติตาม
ภารกิจ กรมอนามัยจึงได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และได้
กาหนดสมรรถนะหลักของกรมอนามัยที่ตอบสนองการเป็นนักส่งเสริมสุขภาพละอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ
AAIM (A=Assessment ; การประเมิน /Advocate= การสื่อสารกลยุทธ์ / Intervention = การกาหนด
มาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Management=การบริหารจัดการ) ย และ
กาหนดเป็น Career Path ให้กับบุคลากรกรมอนามัย มีการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดย
สร้ า งกลไกที่ ช่ ว ยให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นตรงตามความต้ อ งการของกรมอนามั ย ในรู ป ของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย คณะกรรมการยุทธศาสตร์บริการกาลังคน (HR Cluster) คณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมกาลังคนคุณภาพ และ ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resource Organization :
CHRO) มีการจัดทาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกาลังคน รองรับการยกระดับกรมอนามัย ๔.๐ ได้แก่
การปฐมนิ เทศข้าราชการใหม่ (Onboarding Program), หลั ก สู ตรเตรียมความพร้อมผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลง กรมอนามัย (Our Skill Our Future ; OSOF) , หลักสูตรอบรมผู้บริหารยุคใหม่ (Next
Generation Shape Our Future ; NeGSOF) และ นักบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (นบอส.) ผลการ
พัฒนาศักยภาพ ข้อมูลจากระบบบุคลากร ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ พบว่า กาลังคนของกรมอนามัย
ที่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติ การ และชานาญการ จานวน ๑,๓๑๑ คน ได้การพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ
๒๒.๗๓ ระดับชานาญการพิเศษ และ เชี่ยวชาญ จานวน ๒๙๑ คน ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๔๗.๐๘ ใน
การะบวนการจัดอบรมพบปัญหาอุปสรรค คือ การคัดเลือกคนที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด ทาให้เกิด
ปัญหา การเรียนรู้ไม่ทันกัน และ บางคนเข้าไม่ครบทุกหัวข้อ การติดตาม กากับ ผลการดาเนินงาน
(Monitoring) การพัฒนาศักยภาพกาลังคนตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคน ด้วยวิธี ๑) การ
ประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ๒) การรายงานผลการดาเนินงาน ๓. การนิเทศงาน และ มีการ

ประเมินผล ด้วยการวิจัย เพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้ผ่านการอบรมว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
กล่าวคือ มีการนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ และพัฒนางานให้ดีขึ้นหรือไม่
กรมอนามัย ได้ใช้ประโยชน์จากกาลังคนที่ผ่านการพัฒนา ด้วยการจัดทาโครงการ Dream
team โดยคัดเลือกกาลังคนรุ่นใหม่ และเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง (Talent) ร่วมกันทางานในรูปแบบ Scrum
มาเป็นทีมมันสมองให้ผู้บริหารระดับสูง สื่อสารตรงกับผู้บริหาร มาทางานในลักษณะที่เป็น AGILE เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงมอบหมายภารกิจสาคัญ เร่งด่วน รวมทั้ง Coaching และ
สื่อสารการทางานด้วย Social media การประเมินจะดูผลผลิตเป็นสาคัญ จากนั้นจะได้ข้อมูลในการ
กาหนดแนวทาง/มาตรการ ให้กับผู้บริหาร ภารกิจที่ได้รับมอบหมายครั้งแรกคือการทาข้อเสนอเรื่อง
Health Promotion Package เพื่อนาไปเข้าระบบประกันสังคม นอกจากนี้ทีมนี้ ได้ใช้การทางานรูปแบบ
เดียวกันต่อยอดในมิติอื่น เช่น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โครงการนี้ได้มองการใช้ ศักยภาพคน เป็นกลยุทธ์สาคัญ ในการบริหาร
เพื่อให้ตอบโจทย์องค์กร และปัจจุบันได้มีการขยายผลด้วยการสร้างทีมนวั ตกร เพื่อผลิตผลงานให้กับกรม
นาไปสู่การขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายกรมอนามัย ๔.๐ ประเทศไทย ๔.๐
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาศักยภาพกาลังคน กรมอนามัย
๑.สร้างระบบการส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามช่องทาง/
วิธีการ ต่าง ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรที่กรมจัดให้ เช่น การสอนและมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน
รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้มีการติดตาม กากับ อย่างต่อเนื่อง โดย CHRO ประจาหน่วยงาน
สร้างแรงจูงใจโดยการนาไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. การจัดทาฐานข้อมูลการพัฒนากาลังคนในภาพรวมกรมอนามัย ให้ครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนากาลังคนกรมอนามัยให้มีประสิทฺภาพมากขึ้น
โดยนาเทคโนโลยี ดิจิทัล เข้ามาในการดาเนินงาน
๓. จัดทาระบบบริหารกาลังคนคุณภาพ กรมอนามัย หรือ DOH’s Talent Management
จะเป็นระบบที่บริหารจัดการกาลังคนคุณภาพที่มีอยู่ทั้งหมดของกรมอนามัยให้มีความชัดเจน ตอบสนอง
ต่อเป้าประสงค์บทบาทภารกิจของกรมอนามัย และรักษาบุคลากรที่เป็นกลุ่มกาลังคนคุณภาพของ กรม
อนามัยให้มีความผูกพันและมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานร่วมกับกรมอนามัยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเปี่ยม
ด้วยพลังกายและพลังใจ
๔. พัฒนาสมรรถนะอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ตามภารกิจหลักของกรมอนามัย เช่น
การเป็นผู้ตรวจประเมิน (Inspector)

สารบัญ
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
นิยามศัพท์การศึกษา
ประโยชนที่จะคาดว่าไดรับ
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

บทที่ 3

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐)
แผนยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence Strategy) กระทรวง
สาธารณสุข
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 พ.ศ. 2560-๒๕๖๔
แผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคนกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ประเทศไทย 4.0
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กฎ 70-20-10 สัดส่วนการเรียนรู้แบบผสมผสาน
การพัฒนาหลักสูตร
การวัดและการประเมินผล
การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
วิธีการศึกษา

หน้า
ก
ข
ง
๑
๓
๔
๔
๕
๕
๖
๗
๙
๙
๑๑
๑๔
๒๐
๒๓
๒๘
๒๙

ส่วนที่ ๑ การศึกษาระบบการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกาลังคนกรมอนามัย
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ ๒ การประเมินสถานการณ์การพัฒนาศักยภาพกาลังคน กรมอนามัย

๓๓
๓๓
๓๓

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูล

๓๓

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 4 ผลการศึกษา
ส่วนที่ ๑ ระบบการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกาลังคน กรมอนามัย
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
๑.๒ กระบวนงานหลัก (Core Business Process)
๑.๓ แผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคน กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑.๔ สมรรถนะหลัก กรมอนามัย
๑.๕ กาหนดเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path)
ส่วนที่ ๒ สถานการณ์การพัฒนาศักยภาพกาลังคน
๒.๑ โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
๒.2 หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Our Skill Our
Future)
๒.๓.๑ หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่ (Next Generation Shape Our Future)
๒.๓.๒ หลักสูตร นักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.)
ปัญหาอุปสรรคของการจัดอบรม
การติดตาม กากับ และประเมินผล
การใช้ประโยชน์
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายการศึกษา และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
อภิปรายผลการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
๑
ภาพกิจกรรม
๒
พจนานุกรมสมรรถนะหลักกรมอนามัย
๓
การประเมินสมรรถนะ

๓๔
๓๔
๓๗
๓๘
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๙
๕๒
๕๔
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๙
๖๐
๖๒
๖๓
๗๑

สารบัญตาราง

ตารางที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

คะแนนประเมินความรู้การอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๒
ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๓
ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๔
ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๕
ร้อยละของการประเมินสมรรถนะทางการบริหารด้วยวิธีการประเมินตนเอง
NeGSOF ๒
ร้อยละของการประเมินสมรรถนะทางการบริหารด้วยวิธีการประเมินตนเอง และ
การประเมินด้วยเทคนิคการประเมิน NeGSOF ๓
ร้อยละการประเมินสมรรถนะก่อนและหลังการอบรม NeGSOF ๔
ร้อยละของการประเมินบทบาทนักบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
สุขภาพ

หน้า
๔๕
๔๗
๔๗
๔๘
๔๘
๕๐
๕๑
๕๒
๕๔

สารบัญภาพ

ภาพที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กรอบการบริหารจัดการกาลังคน กรมอนามัย
ร้อยละของบุคลากรกรมอนามัยรายวิชาชีพ รายอายุ
กรอบแนวคิดการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคน กรมอนามัย
ประเทศไทย ๔.๐
ทฤษฎีภูเขาน้าแข็ง
แบบจาลองการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
วงล้อการพัฒนากาลังคน กรมอนามัย
กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน กรมอนามัย
กรอบการพัฒนากาลังคน กรมอนามัย

หน้า
๒
๓
๔
๑๑
๑๒
๑๙
๒๕
๓๔
๓๘
๔๐

บทที่ ๑
บทนา
หลักการและเหตุผล
จากการที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ
แข่งขัน หรือการเปิดเสรีในตลาดการค้า การโฆษณาสินค้ายาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ทางสื่อออนไลน์ที่ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น
การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสังคมที่มีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ในสังคม
ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหา รวมทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อ
สุขภาพประชาชน นาไปสู่การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๑ ที่มีวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” โดยมี
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุ กช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และเพื่อ บรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน
ระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจึงขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบายประเทศไทย 4.0 เปลี่ยน “ปัญหา
และความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เปลี่ยนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Aging)
และการยกระดับเมืองให้เป็น Smart City เป็นต้น จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขทบทวน
จุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ (Retreat) โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์และ
แนวโน้มด้านสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยนากรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 สร้างเศรษฐกิจใหม่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs by 2030) กรอบข้อตกลง
อาเซียน 2558 ประเด็นปฏิรูปคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้าน นโยบายรัฐบาล รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 25๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 256๑- 25๘๐) การบูรณาการระดับชาติ
การปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) มาใช้กาหนดนโยบายทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวางแผนในระยะยาวด้าน
สาธารณสุข เพื่อวางกรอบและทิศทางการทางานในระยะ 20 ปี เพื่อการบรรลุเป้าหมายของประเทศคือ
ประชาชนมีสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 85 ปี และอายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 75 ปี โดยมี
กรอบยุทธศาสตร์หลัก 4 Excellence คือ 1) Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคเป็นเลิศ) 2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 3) People Excellence (บุคลากรเป็น
เลิศ) และ 4) Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)๒
กรมอนามัย ในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ทาหน้าที่อภิบาล (ดูแล ปกป้อง
คุ้มครอง) ระบบส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อมของประเทศ ด้วยการสั งเคราะห์ใช้ความรู้ และดู
ภาพรวม เพื่อกาหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน
สร้างความร่วมมือ และกากับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์การ
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อยกระดับกรมอนามัย ๔.๐
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เปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพตลอดมา และตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการปรับระบบ จึง
เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับบทบาทใหม่ที่ท้าทาย ด้วยการทบทวนบทบาท ภารกิจ กาหนด
วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ชัดเจน เพื่อให้จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และยกระดับการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัย สู่กรมอนามัย ๔.๐ (DOH ๔.๐) ให้สอดคล้องกับทิศทาง
ของประเทศ การขับเคลื่อนดังกล่าวจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะ (competency) ที่จะ
ผลักดันงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต คนทางานที่เน้นผลลัพธ์ มุ่งต้นทุนต่า รวมทั้งการเป็นคนมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความผูกพันต่อองค์กร โดยมีกรอบการบริหารจัดการกาลังคน ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ กรอบการบริหารจัดการกาลังคน กรมอนามัย
ภาพที่ ๑ กรอบการบริหารจัดการกาลังคน กรมอนามัย

ในขณะที่สถานการณ์กาลังคนของกรมอนามัยที่มีแนวโน้มสูญเสียบุคลากร จากการเกษียณอายุราชการ ในรอบ
๑๐ ปี (2560-25๗๐) จานวน ๖๙๙ คน (ร้อยละ ๓๒.๙๗) โครงสร้างอัตรากาลัง ประกอบด้วย Gen BB
ร้อยละ ๒๕.๑๑ Gen X ร้อยละ ๓๙.๐๔ Gen Y&Z ร้อยละ ๓๕.๘๖๓ จะเกิดปัญหาที่สาคัญคือการสูญเสีย
Gen BB ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานทั้งส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ ช่องว่าง
ของ Generation โดยกลุ่มคนที่จะพ้นจากระบบราชการ เป็นระดับผู้อานวยการหน่วยงาน ร้อยละ ๔๖.๐
(๑๗ คน) เป็นข้าราชการ ร้อยละ ๓๒.๐ (๖๐๔ คน) และ สายวิชาชีพ ร้อยละ ๒๑.๙ (๒๙๙ คน)
ตามภาพที่ ๒

การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อยกระดับกรมอนามัย ๔.๐
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ร้อยละ

อายุ (ปี)

ภาพที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรกรมอนามัยรายวิชาชีพ รายอายุ

จากความท้าทายในด้านต่าง ๆ กรมอนามัยจึงกาหนดเป้าหมายในการพัฒนากาลังคนของกรม
อนามัย ให้เป็น “คนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข” เพื่อสร้างและส่งมอบผลงานที่มีคุณค่า อันจะเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพที่ดีของคนไทย และจากเป้าหมายดังกล่าว กรมอนามัยได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนากาลังคนมา
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงระบบ กลไก และสถานการณ์การพัฒนาศักยภาพกาลังคน รวมทั้งปัญหา
อุป สรรค ต่าง ๆ จึง ทาการศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคนของกรมอนามัย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดทา
ข้อเสนอเพื่อปรับ ปรุงกระบวนการพัฒ นาศักยภาพกาลั งคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนากาลังคนของกรมอนามัย “คนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข ” และขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย กรมอนามัย ๔.๐
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาระบบขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกาลังคนของกรมอนามัย
๒. เพื่อศึกษาสถานการณ์การพัฒนาศักยภาพกาลังคน กรมอนามัย

การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อยกระดับกรมอนามัย ๔.๐

หน้า 3

กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทาการศึกษาจึงกาหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังภาพที่ ๓

ภาพที่ ๓ กรอบแนวคิดการศึกษา

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาการพัฒ นาศักยภาพกาลั งคน กรมอนามัย มุ่งเน้นใน ๒ ส่ว น ได้แก่ ๑) ระบบการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกาลังคน และ ๒) สถานการณ์การพัฒนาศักยภาพกาลังคน ดังนี้
๑. ระบบการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกาลังคน ได้แก่ องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยนาเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาศักยภาพกาลังคน กรมอนามัย ที่มีจุดเริ่มต้นจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒. สถานการณ์การพัฒนาศักยภาพกาลังคน ของกรมอนามัย มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ขีดสมรรถนะให้กับบุคลากรด้วยหลักสูตรของกรมอนามัย In-House Training ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ที่
ใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรกรมอนามัย ได้แก่ หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
(Onboarding Program), หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้นาการเปลี่ยนแปลง กรมอนามัย (Our Skill Our
Future ; OSOF) , หลักสูตรอบรมผู้บริหารยุคใหม่ (Next Generation Shape Our Future ; NeGSOF)
และ นักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) เท่านั้น
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นิยามศัพท์ของการศึกษา
ระบบการขับเคลื่อน หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และทาหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การพัฒนาศักยภาพกาลังคน หมายถึง การดาเนินงานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรม
อนามัย เพื่อ ๑) ยกระดับกาลังคนกรมอนามัย ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ๒) ปรับ Mind Set ของบุคลากร
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สู่บทบาทใหม่ของกรมอนามัย ๓) ปรับ Skill Set พัฒนาทักษะบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องให้เท่าทันกับสถานการณ์ของสังคมที่มีความผันผวนตลอดเวลา และ ๔) สร้างความเข้มแข็งในการเป็น
นักวิจัยและ นวัตกร ให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนงานของกรมอนามัย
กรมอนามัย ๔.๐ หมายถึง กรมอนามัยทาหน้าที่ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
มิ่งแวดล้อมด้วยธรรมาภิบาล เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
อภิบาล หมายถึง ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง ด้วยการสังเคราะห์ใช้ความรู้ ดูภาพรวม เพื่อ
กาหนดนโยบายและออกแบบระบบ โดยการประสานความร่วมมือและกากับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรมอนามัย มีข้อมูลที่สามารถนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการพัฒ นาศักยภาพกาลังคนของ
กรมอนามัยให้เป็นไปตามทิศทางที่กรมต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการพัฒนากาลังคนของกรมอนามัยให้เป็นคน
ที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนี้
๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒. แผนยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence Strategy) กระทรวงสาธารณสุข
๓. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒ นา
สุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560๒๕๖๔
๔. แผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคนกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
๕. ประเทศไทย 4.0
๖. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๗. กฎ 70-20-10 สัดส่วนการเรียนรู้แบบผสมผสาน
๘. การพัฒนาหลักสูตร
๙. การวัดและการประเมินผล
๑๐. การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ๑
แผนยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม โดยการประเมิ นผลการพัฒ นาตามยุทธศาสตร์ ช าติ
ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
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จากยุทธศาสตร์ การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จะมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกั บการพัฒนาศักยภาพกาลั งคน
ภาครัฐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ และมีระบบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อ
นาไปสู่การกาหนดประเด็นการพัฒนาการจัดทานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญและการกระจายอานาจใน
ระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติโดยภาครัฐมีกาลังคนที่
เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการใน
การปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น
๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จาเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
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๒. แผนยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence Strategy) กระทรวงสาธารณสุข๔
ประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ระยะ 20 ปี ของกระทรวง
สาธารณสุข มีเป้าหมายที่จะให้กาลังคนด้านสุขภาพในระดับปัจเจกบุคคล เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุกใน
การทางาน และมีเป้าหมายเชิงระบบสุ ขภาพตามที่องค์การอนามัยโลกได้กาหนดไว้ในเป้าหมายกาลังคนด้าน
สุขภาพ ค.ศ.2030 (Global strategy on Human Resources for Health : Workforce 2030) ว่า
กาลังคนด้านสุขภาพต้องมีความเพียงพอ (Availability) ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) มี
คุณภาพ (Quality) และเป็นที่ยอมรับ (Acceptability) ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่จะส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุข
บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ต่อไป ประกอบด้วย ๔
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานกาลังคนอย่างมีเอกภาพ และ
ประสิทธิภาพ (Human Resource for Health Strategy and Organization)
มาตรการที่ 1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและ การบริหารจัดการกาลังคน ให้เข้มแข็งและมี
เอกภาพ (Human resource for health Governance )
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบการวางแผนกาลังคนอย่างสอดคล้องกับภารกิจ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน (Human resource for health planning)
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ (Human resource for
health Information System)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ (Human Resource for
Health Development)
มาตรการที่ 1 พัฒนากาลังคนคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
(Workforce capability )
มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพกาลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional HRH)
มาตรการที่ 3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Culture Change
& Innovation)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธารงรักษาคนคุณภาพ
(Human Resource for Health Management)
มาตรการที่ 1 ปรับปรุงระบบการสรรหาและการคัดเลือก แต่งตั้ง ให้โปร่งใส เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ (Recruitment Process)
มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน ระบบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ แรงจูงใจใน
การทางาน และ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ อย่างเป็นธรรม (Retention Strategy &. Happy Work life)
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบบริหารผลงาน (Performance Management System)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน (Human
Resource for Health Network)
มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง ของกาลังคนด้านสุขภาพ ในกลุ่ม Informal sector
(Strengthen informal HRH sector)
มาตรการที่ 2 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ (Collaboration
on HRH network)
มาตรการที่ 3 การสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Corporate Communications)
๓. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564๕
จากยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุ ขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion
Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence ) กรมอนามัยได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ตาม
หลักการดูแลสุขภาพของคน ตลอดช่วงชีวิต (Life Course Approach) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และได้กาหนด
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ ทาหน้าที่ในการสังเคราะห์ การสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกาหนด
นโยบาย และออกแบบระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงานสร้างความร่วมมือ
และกากับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ กรมอนามัยมีการขับเคลื่อนงานด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 21
ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับค่าเป้าหมายความเป็นเลิศ (excellence)ทั้ง 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัย สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
๔. แผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคนกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔๓
แผนยุทธศาสตร์กาลังคน กรมอนามัย มีเป้าประสงค์ที่มีเป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล กรมอนามัย คือ “คนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข” ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบการวางแผน, การบริหารและพัฒนากาาลังคน (HR Strategy
and Oragnization) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใสและเป็นธรรม
เป้าประสงค์ : อัตรากาลงคนพอเพียง และมีสมรรถนะเหมาะสมสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของหน่วยงาน มีสมรรถนะการบริหารกาลังคนเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีอัตรากาลังที่เพียงพอ (ไม่ต่ากว่าขั้นต่า
ของกรอบอัตรากาลัง พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารกาลังคน (Manpower
management)
เป้าประสงค์ : เพิ่มบุคลากรที่มีสมรรถนะในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม จนสามารถเป็น
นวัตกร (Researcher & Innovator)
ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพกรมอนามัยมีสมรรถนะ ที่เพียงพอในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่กรมอนามัย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูประบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management
system)
เป้าประสงค์ : มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และอานวย ความเป็นธรรม
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของหน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการ ปฏิบัติงาน (PA)
บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับวัฒนธรรมการทางาน พัฒนาความสุขในชีวิตการทางาน (Core value &
Culture change)
เป้าประสงค์ : เพิ่มความสุข และดุลยภาพชีวิตการทางาน ให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และ
เกิดความผูกพันต่อองค์กร
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของบุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม
2. ร้อยละของบุคลากรมีความสุขในชีวิตการทางาน
3. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
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ภาพที่ ๔ แผนยุทธศาสตร์บริหารกาลังคน กรมอนามัย

๕. ประเทศไทย ๔.๐๖
ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการมากขึ้น
เพื่ อให้ บ รรลุ วิ สั ย ทัศ น์ ดั งกล่ า ว รั ฐ บาลจึง มีน โยบาย ที่จ ะใช้ โ มเดลขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จด้ ว ย
นวัตกรรม เพื่อพั ฒ นา ประเทศไทยไปสู่ การเป็นประเทศไทย 4.0 ดังนั้ น ระบบราชการจึงต้อ งมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้น จากการเป็นประเทศไทย 4.0 โดยภาครัฐหรือระบบราชการ
จะต้องทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบ าลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance,
Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการไทยจะต้องปฏิรูปขนานใหญ่ เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจ
และเป็ น พึ่ ง ของประชาชนได้ อย่ า งแท้ จ ริ ง กล่ าวคื อภาครั ฐ ต้อ งปรั บ ตัว และต้อ งพลิ ก โฉมเข้ า สู่ ยุ ค ดิจิ ทั ล
ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และไม่สามารถคาดเดาได้
เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
จากแนวคิ ด ของการพั ฒ นาหน่ ว ยงานภาครั ฐ สู่ ร ะบบราชการ 4.0 เพื่ อ ให้ ร องรั บ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 จึง
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อยกระดับกรมอนามัย ๔.๐

หน้า 11

มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็นที่พึ่งที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ของประชาชน โดยได้กาหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาระบบราชการไว้ ดังนี้
ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(Better Governance, Happier Citizens)

ภาพที่ 1 ระบบราชการ 4.0

ภาพที่ ๕ ประเทศไทย ๔.๐

1. ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open& Connected Government) ต้องมี
ความเปิ ดเผย โปร่ งใสในการทางาน โดยบุ คคลภายนอกสามารถเข้ าถึ งข้ อมู ล ข่า วสารของทางราชการ
ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอน
ถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไป ให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิง
โครงสร้างให้สอดรับกับการทางานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาใน
แนวดิ่ ง ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง ต้ อ งเชื่ อ มโยงการท างานภายในภาครั ฐ ด้ ว ยกั น เองให้ มี เ อกภาพและสอดรั บ
ประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
2. ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องทางาน
ในเชิงรุก และมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความ
ต้องการและ ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (Big
Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเอง
ของหน่วยงานราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้ นในจุดเดียว ประชาชนสามารถใช้บริการของทาง
ราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการ และสามารถติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน
3. หน่วยงานรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
ต้องทางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงสร้ างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและ
ประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อ
สร้ างคุณค่า มีค วามยื ดหยุ่ น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา
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ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรั บตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้ง ทาให้
ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน กล่าวคือ
1) ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการทางานของรัฐบาลจะต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง เชิงลึก และสามารถนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้จริง และเกิดความ
คุ้มค่า
2) ในฐานะเป็ น ผู้ ก ากั บดู แล จะต้อ งมี ความเป็ นกลางและตรงไปตรงมา รวมทั้ง วาง
กฎระเบียบให้เหมาะสม (Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลงเพื่อไม่ให้เป็นภาระ
หรืออุปสรรคต่อประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ
3) ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทางานร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับได้ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการทางานตามห่วงโซ่ยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งใช้ทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ร่วมกัน
ฉะนั้ น ความส าเร็จของการพัฒ นาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ดังกล่ าว ต้องอาศัยปัจจัยสาคัญๆ
อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
1. การสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและ ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration) เป็น
การยกระดับการทางาน ให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงาน (Coordination)หรือทางานด้วยกัน (Cooperation)
ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนาเอาทรัพยากร ทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์
ร่วมกัน มีการยอมรับ ความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลสาเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหา
ความต้องการของประชาชนที่มีความ สลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถดาเนินการได้
ลุล่วงด้วยตนเองโดยลาพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”
2. การสร้ า งนวั ต กรรม (Innovation) เป็ นการคิด ค้ น และแสวงหาวิ ธี ก ารหรื อ แนวทาง
(Solutions) ใหม่ ๆ อันจะเกิดผลกระทบมหาศาล (Big Impact) เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการ
สาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยรูปแบบ
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม ภาครัฐ (Government Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจ และเข้าถึงความรู้สึกของ
ประชาชน (Empathize) นาข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหา (Define) และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างไอเดีย
(Ideate) สาหรับพัฒนาต้นแบบ (Prototype) และทาการทดสอบปฏิบัติจริง (Test) ก่อนนาไปขยายผลต่อไป
หรือเป็นการ นาเอาศาสตร์พระราชาว่าด้วย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้
3. การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/ Digitalization) เป็นการผสมผสานกันของการ
จัดเก็บและประมวล ข้อมูลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน (Smart
Phone) และการทางานร่วมกันผ่าน เครื่องมือต่างๆ (Collaboration Tools) ทาให้สามารถติดต่อกัน ได้อย่าง
เรี ยลไทม์ (Real Time) ไม่ว่าจะอยู่ ที่ใด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สลั บซับซ้อนต่าง ๆ วิเคราะห์การ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผลกระทบอย่างสูง และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในการ
ให้บริการของทางราชการที่จะต้อง ดาเนินการได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทาง ได้อย่าง
มั่นคง ปลอดภัย และประหยัด ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด
(Mindset) ให้ตนเองมีความ เป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะให้มี
สมรรถนะที่จาเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยทาให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพื่อสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
คุณลักษณะสาคัญ 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0
1. ทางานอย่างเปิดเผย โปร่งใส เอื้อให้บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
2. ทางานเชิงรุก แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างคุณค่า
3. แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เชื่อมโยงการทางานซึ่งกันอย่างเป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จในจุด
เดียว
4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการวางแผน
ยุทธศาสตร์และ การตัดสินใจในการทางาน
5. ปรับรูปแบบการทางานให้คล่องตัว รองรับการประสานงานแนวระนาบและในลักษณะ
เครือข่าย
6. ทางานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า ตอบสนองต่อสถานการณ์ทันเวลา มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงทั้งในระดับองค์การและในระดับปฏิบัติการ
7. เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจไปดาเนินการแทนได้
8. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความคิด ริเริ่ม และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทางานที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
9. บุคลากรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่องค์การที่มีความทันสมัย มุ่งเน้นผลงานที่ดี
๑๐.ให้ความสาคัญกับบุคลากร ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูง พัฒนาอย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่ สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ มีแผนเชิงรุก รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
๖. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่าทรัพยากรที่มีความสาคัญมากที่สุดในองค์กรคือทรัพยากร
บุคคล เพราะบุคคลคือผู้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มากมายให้เกิดขึ้น และทาให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัจจุบัน
องค์ กรจึ ง ให้ ค วามส าคั ญ และมีก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุค ลากรเพื่อ สร้ างศั กยภาพ สมรรถนะ ความรู้
ความสามารถให้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งสม่ าเสมอ ๗ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลมี ค วามส าคั ญ ต่ อ องค์ ก ารสรุ ป ได้
หลากหลายประการดังนี้
1. ช่วยทาให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้น
2. ช่วยทาให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง
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4. ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบคาถาม
หรือให้คาแนะนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
5. ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
6. ช่วยทาให้บุคคลนั้นๆ มีโอกาสได้รับคามรู้ ความคิดใหม่ๆเป็นคนทันสมัยต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าว เป็นไปตามปรัชญาของการพัฒนาบุคคล
ที่สาคัญคือ
1) บุคคลทุกคนมีศักยภาพของตนเองที่สามารถพัฒนาให้เพิ่มพูนขึ้นได้ทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติ ถ้าหากมีแรงจูงใจที่ดีพอ
2) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ควรดาเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based
Development)
3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องดาเนินการอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นระบบ ตั้งแต่
การสรรหา การคัดเลือก สู่ระบบการพัฒนาขององค์การ
4) วิธีการในการพัฒนาบุคคลมีหลายวิธี จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและ
ภารกิจขององค์การ
5) จัดให้มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคคลเป็นระยะๆเพื่อพัฒนาบุคลบาง
กลุ่มให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถสูงได้ก้าวหน้าไปสู่
ตาแหน่งใหม่ที่ต้องใช้ความสามารถสูงขึ้น
6) ระบบข้อมูลบุคคลขององค์การจะต้องครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัยสามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้ารายบุคคลได้
7) การพัฒนาบุคคลจะต้องทาทุกด้าน คือ สุขภาพอนามัย ความรู้ ความสามารถจิตใจและ
คุณธรรม ควบคู่กันไป
8) องค์การต้องคานึงถึงความมั่นคงและความก้าวหน้าของบุคคลควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของ
องค์การ องค์การจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดบุคคลที่มีกาลังกาย กาลังใจและสติปัญญาที่ทุ่มเทให้กับองค์การ
วัตถุประสงค์ หลักของการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็คือ การมุ่งให้เกิด
ความเปลี่ ย นแปลงทางพฤติ กรรมของผู้ ป ฏิ บัติง านตามที่ องค์ การต้องการ ซึ่งโดยทั่ ว ไปแล้ ว การที่เ ราจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานของบุคคลเพื่อให้เป็นไปในทางที่ต้องการได้นั้น เราจาเป็ นต้องพัฒนา
บุคลากรในด้านต่างๆอย่างน้อย 3 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ
(Attitude) หรือ KSA หรือในบางตาราบอกว่าจะมี ความเข้าใจ (Understanding) และก็จะรวมเรียกว่า
“KUSA” เป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาบุคคลในทุกองค์กร ประกอบด้วย
1) การพัฒนาให้มีความรู้ (Knowledge) เรียนรู้ทาความเข้าใจแล้วจึงนาแนวคิดมาประยุกต์ใช้
การเรีย นรู้ จึงไม่ใช่เพียงการรับรู้ ที่จาๆมาโดยไม่เข้าใจ การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ นั้นควรให้ความรู้
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เกี่ยวกับนโยบายขององค์การหรือนโยบายของรัฐในกรณีที่เป็นราชการ ความรู้ด้า นวิชาชีพ ความรู้เสริมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการส่วนใน
2) การพัฒนาให้มีความเข้าใจ (Understanding) ต้องทาความเข้าใจข้อมูลต่างๆทบทวน
วิเคราะห์ให้เห็นจุดต่างๆเพื่อตอบตัวเองให้ได้ แล้วจึงเชื่อในแนวคิดนั้นๆ พร้อมจะนาไปปฏิบัติได้เสมอ
3) การพัฒนาให้มีทักษะความชานาญ (Skill) เมื่อเรียนรู้และเข้าใจในข้อมูลแล้วต้องมีโอกาสนา
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หาประสบการณ์ด้วยตัวเอง ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อยๆจนเกิดความชานาญ เพิ่มพูน
สติปัญญาและมีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น จะทาให้บุคคลเหล่านั้นสามารถทางานได้ดีตามมาตรฐาน เป้าหมายหรือ
ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ทางานได้อย่างมีคุ ณภาพ
ที่ดีขึ้นสาหรับการพัฒนาทางด้านทักษะนี้จะมีทั้งทักษะทางการปฏิบัติ ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ และทักษะ
ทางการคิด
4) การพัฒนาให้มีทัศนคติที่ดี (Attitude) มีความคิดเชิงสร้างสรรค์คนเราอาจมีความคิดทัศนคติ
ที่เหมือนหรือต่างกันได้ การเปลี่ยนทัศนคติเป็นสิ่งที่ยาก หากองค์กรใดต้องการประสบความสาเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพองค์กร ก็จาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรด้วยการหาเทคนิคหรือแนวทางใหม่ๆ
จัดการความแตกต่างทางความคิดและสร้างวัฒนธรรมหรือมาตรฐานใหม่ เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคนในองค์กรให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ด้านทัศนคตินั้น บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดทัศนคติที่ดี
และถูกต้องในการทางาน เช่นการพัฒนาจิตสานึกและความเข้าใจในการทางานเพื่อสาธารณะ การทางานเป็น
ทีมและมีความสามัคคี (Team Work) เสริมสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องในการทางาน (Work Attitude)
สร้างเสริมจิตสานึกที่ถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชน (Sense of Service) และทัศนคติในการพัฒนา
ตนเอง (Self-Development) ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อตาแหน่งหน้าที่ และตื่นตัวตลอดเวลาใน
การเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย ปัจจุบัน องค์การ
ต่างๆ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์การที่เรียนรู้ (Learning Organization) องค์การยิ่งมีความจาเป็นที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากร เนื่องจากความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การหนึ่งๆเป็นเงื่อนไขแห่งความสาเร็จ
ขององค์การนั้น และเป็นวิธีการที่ทาให้องค์การมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage)
หรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าองค์การอื่นๆยิ่งกว่านั้น การพัฒนาบุคลากรยังมีความสาคัญในเชิง
ปัจจัยที่เป็นเหตุและผลให้เกิดการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงในองค์การต่างๆ ดังนี้
1) ทาให้มีนวัตกรรม (Innovation) ต่างๆ เข้ามาใช้ในองค์การอันจะเป็นตัวกระตุ้นการ
เปลี่ ย นแปลงให้ เกิ ดขึ้น ในองค์ การ เพื่อ ให้ ส ามารถปรับ ตัว ได้ทั นกั บการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกที่มีการปรับเปลี่ยนรวดเร็วและรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ
2) ก่อให้เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆให้เป็นที่เข้าใจและยอมรับไปปฏิบัติในวงกว้างของ
องค์การ
3) กระตุ้นบุคลากรให้เติมความพร้อม ด้านสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งในระดับนโยบาย กลยุทธ์ในการดาเนินงานโครงสร้างการจัด
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องค์การ ระบบการทางาน การสร้างนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรม และการสร้างความพร้อมในการใช้
นวัตกรรมเป็นกุญแจสาคัญของการเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคคลกรในองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ยุคที่องค์การต้องการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge
Management) การเพิ่มคุณค่าและใช้คุณค่าที่มีอยู่ และเพิ่มขึ้นของบุคลากรให้เป็นประโยชน์ต่อการเติบโต
ขององค์การเป็นสิ่งจาเป็นยิ่งยวดต่อความสาเร็จขององค์การ การพัฒนาบุคลากรจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ปัจจุบันและอนาคตขององค์การ ทั้งนี้ วิธีการที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่ว ยงานได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้
ทักษะ และทัศนคติ มีหลายวิธีและหลายรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรมีแนวทางหลักในการดาเนินการ 3 แนวทาง คือ
1. การให้การศึกษา/เรี ยนรู้ (Education/Learning) การให้การศึกษาเป็นเครื่องมือและ
กระบวนการอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวได้ ดาเนินชีวิตดี และมีความเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในวิถีชีวิต การทางาน ในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การ การให้การศึกษาอาจทาโดยการให้ทุน และ/หรืออนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาต่อในหลักสูตร ระยะสั้น
ระยะกลาง และการให้ไปศึกษาระดับปริญญาและหลังปริญญา การให้การศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่สาคัญทั้ง
ขององค์การและตัวบุคลากรเอง
2. การฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และ
เสริมสร้างทักษะ ความชานาญ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการยกมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่
ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อั น จะท าให้ อ งค์ ป ระกอบประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้
ขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ/หรือทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคคล โดยใน
การจัดการฝึกอบรมนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ ความรู้ ความชานาญที่จะเป็นต่อความ
ต้องการขององค์การ โดยปกติเป้าหมายของการฝึกอบรมได้แก่
2.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การ
ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละระดับ
2.2 การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา
2.3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยส่วนร่วม
2.4 การลดความสิ้นเปลือง ป้องกันอุบัติเหตุ และการสูญเสียในการปฏิบัติงาน
2.5 การพัฒนาระบบงาน ระบบบริหาร และพัฒนาองค์การโดยส่วนรวม
2.6 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ บทบาท ภารกิจของ
องค์การ
2.7 การฝึกฝนบุคลากรให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ ที่จะประยุกต์ใช้ให้
เกิดความก้าวหน้าขององค์การ

การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อยกระดับกรมอนามัย ๔.๐

หน้า 17

3. การพัฒนาบุคลากร (Employee Development/Staff Development) การพัฒนาการ
ดาเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มและขยายโลกทัศน์สาหรับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนทั้งในงานและ
ในสังคมส่วนรวมให้แก่บุคลากร ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษการสอนงานการให้คาปรึกษา แนะนา การ
เป็นพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงานการจัดการทัศนศึกษาดูงานการมอบหมายให้ประชุมแทน
และการมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมสังคมอื่นๆ ซึ่งวิธีการต่างๆดังกล่าวหากเลื อกใช้ผสมผสานกันกับ 2
แนวทางข้างต้น ก็จะช่วยทาให้ระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์การมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้ งนี้ การพัฒนา
และฝึกอบรมบุคลากรสามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้
3.1 การนิเทศงาน เป็นการให้คาแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานโดยผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานภายในองค์การ เพื่อให้การดาเนินงานได้ผลดียิ่งขึ้น หรือจัดการนิเทศงานเมื่อพบว่าบุคลากรประสบ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
3.2 การให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการให้คาชี้แนะหรือกระตุ้นจากผู้บริหาร เช่น การ
จัดมุมวิชาการในองค์การ การอ่านตารา หรือนิตยสารทางวิชาการ การค้นคว้าหรือวิจัย เป็นต้น
3.3 การฝึกอบรม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เช่ น
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทางาน โดยการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ จาพวกเครื่องใช้อัตโนมัติในสานักงาน
(Office Automation : O.A.) เข้ามาใช้ช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการปฏิบัติงาน
3.4 การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวความคิดใหม่ๆ
ของบุคลากรที่เข้าสัมมนา
3.5 การให้ไปศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศตามความเหมาะสมเพื่อจะได้เกิด
แนวคิดในการเปรียบเทียบระหว่างองค์การของตนกับองค์การภายนอกอื่น
3.6 การให้ไปศึกษาต่อองค์การควรส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาต่อ เพราะการที่บุคลากรมีวุฒิ
สูงขึ้น ช่วยให้เกิดความมั่นใจในตัวเองจะเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานมากขึ้น และยังเป็นโอกาสให้บุคลากรนั้น
ได้ ต าแหน่ ง หรื อ เงิ น เดื อ นเพิ่ ม ตามความสามารถอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น ไปตามกรอบพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25๕๑ มาตรา ๗๒ ระบุว่า “ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ มี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด”๘
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะ๙
ตามแนวคิดของสานักงาน ก.พ. สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ เปนผลมาจาก
ความรูความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ อื่นๆ ที่ทาใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนในองคการ แนวคิดนี้
ไดแบงระดับที่มาของสมรรถนะออกเปนระดับตามความยากของการประเมินและ พัฒนาตามทฤษฎีภูเขา
น้าแข็ง (Iceberg Model) ดังภาพที่ ๖
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ความรู้ (Knowledge) : ข้อมูลความรู้ที่บุคคลมีในสาขาต่างๆ
ทักษะ (Skill) : ความเชี่ยวชาญ ชานาญพิเศษในด้านต่าง ๆ
บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) : บทบาทที่
บุคคลแสดงออกต่อผู้อื่น
ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) : ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์คิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์และคุณค่าของตน
อุปนิสัย (Traits) : ความเคยชิน พฤติกรรมซ้าๆ ในรูปแบใด
รูปแบบหนึ่ง
แรงผลักดันเบื้องต้น (Motive) : จินตนาการ แนวโน้ม วิธีคิด
วิธีปฏิบัติตนอันเป็นไปโดยธรรมชาติของบุคคล
ภาพที่ ๖ ทฤษฎีภูเขาน้าแข็ง

สานักงาน ก.พ. แบงระดับของภูเขาน้าแข็งออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. ความรู้ คือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในตาแหนง โดยสานักงาน ก.พ. กาหนดให้
ส่วนราชการระบุความต้องการของข้อมูลความรู้ในแตละตาแหนง/ลักษณะงาน โดย คาจากัดความ “ความรู้”
คือ การรับรู้ขอ้ มูลและจัดเก็บไวในระบบความจา นั่นคือ เมือ่ มีการเรียนรู และจัดเก็บขอมูลองคความรูดังกลาว
ไวในระบบที่มีขอมูลอืน่ จัดเก็บไวกอนแลว และตองมีความเขาใจในการนาขอมูลดังกลาวมาใช้วาควรใชอยางไร
และเมื่อใด องคความรูสามารถแบงได เปน 3 กลุมที่แตกตางกันแตก็เกี่ยวเนื่องกัน คือ ๑) องคความรูลักษณะ
บรรยายความ (Declarative) ๒) องคความรูลักษณะกระบวนการ (Procedural) และ ๓) องคความรูเชิง
กลยุทธ (Strategic)
1.1 ความรูลักษณะบรรยายความ คือ การจัดเก็บขอเท็จจริงตางๆ ความรูลักษณะนี้จะเปนชุด
ขอมูลที่สามารถตรวจสอบได เชน ขอบังคับทางกฎหมายในการจางงาน หรือกฎระเบียบ ดานความปลอดภัย
เปนตน โดยหลักฐานของการรับรู ขอเท็จจริงเหลานี้ คือ การที่ผูรับขอมูล สามารถเรียกขอมูลเหลานั้นกลับมา
หรือระลึกไดวาเคยไดรับทราบขอมูลดังกลาว
1.2 ความรูลักษณะกระบวนการ คือ องคความรูที่บุคคลสามารถเขาใจวาจะนาความรูที่ไดรับมา
นั้น มาปรับใชเมือ่ ใด และใชอยางไร นอกจากนนั้นความรูยังครอบคลุมถึงความสัมพันธ ระหวางขอเท็จจริงและ
กระบวนการทีส่ ามารถนาองคความรูไปปรับใชไดอยางสมเหตุสมผล
1.3 ความรู เชิงกลยุทธคือ องคความรู ที่ใชในการวางแผน การติดตามผล และการทบทวน
กิจกรรมที่ไดกาหนดเปาหมายไวแลว
2. ทักษะ คือการนาความรูมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญ และคลองแคลว ในสวนนี้
สานักงาน ก.พ. กาหนดใหสวนราชการระบุทักษะความเชี่ ยวชาญที่ตองการในแตละ ตาแหนง/ลักษณะงาน
ทักษะตามนิยามของ Dunnette หมายความถึงขีดความสามารถที่จาเปนใน การปฏิบัติงาน ตางๆ ที่พัฒนามา
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อยกระดับกรมอนามัย ๔.๐
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จากการสั่งสมประสบการณและการฝกฝน โดยทักษะจะสะทอนออกมาจากการกระทาของบุคคล วาปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ไดดีเพียงใด เชน การใชงานเครี่องจักรกล การติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การใชภาษา
เปนตน การพัฒนาทักษะมีผลมาจากองคความรู คือตัวบุคคลตองมีความรูวาจะทาอะไร และเมื่อใด อยางไรก็ดี
ขอแตกตาง ระหวางการรูวาจะทาอะไร เมี่อใด กับทาไดดีเพียงใดนั้นยังคงมีอยู ทักษะจึงหมายถึง ความจัดเจน
ในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเหนือกวาการรูเพียงแควาจะทาอยางไร การไดมาซึ่งทักษะมีอยู สองระดับ คือ
ระดั บ ตนเปนการรวบรวม (Compilation) และระดั บ สู ง เปนการตอบสนองไดเองโดย อั ต โนมั ติ
(Automaticity) ทักษะทัง้ สองระดับนี้ จะสะทอนใหเห็นวาทักษะทีไ่ ดมานั้น ไดรับการปรับ ใหเปนความเคยชิน
จนเปนรูปแบบของอุปนิสัยที่ระดับใด
3. สมรรถนะ เปนการรวมสวนที่อยูเหนือน้าและใตน้าทั้งหมด อันไดแกความรู ทักษะ บทบาทที่
แสดงออกตอสังคม ภาพลักษณภายใน อุปนิสัย และแรงผลักดันเบื้ องลึก และแสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่
ทาใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนในองคการ สานักงาน ก.พ. กาหนดให สวนราชการดาเนินการกาหนด
รายละเอียด และระดับของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยางนอย 3 สมรรถนะ ใหเหมาะสมกับ
หนาที่ และความรับผิดชอบของตาแหนงประเภท ทั่วไป วิชาการ และอานวยการ สายงาน และระดับตาแหนง
โดยสามารถเลือกสมรรถนะเฉพาะตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่กาหนดไวในคาอธิบายรายละเอียด ความรู
ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะสาหรับตาแหนง ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่
29 กันยายน 2552 หรือเสนอให อ.ก.พ. กรม พิจารณากาหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของ สวนราชการนั้นก็ได สวนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหารใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.
กาหนดหรืออาจปรับแตงเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
๗. กฎ ๗๐-๒๐-๑๐ สัดส่วนการเรียนรู้แบบผสมผสาน๑๐
กฎ 70-20-10 เป็น Model เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา สร้างขึ้นมาในทศวรรษที่ 1980
จากนักวิจัยสามท่าน ได้แก่ Morgan McCall, Michael M. Lombardo และ Robert A. Eichinger ร่วมกับ
the Center for Creative Leadership ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้ที่นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรม
ตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed) เป็นการเรียนรู้ที่ง่ายๆ มีประสิทธิผล แต่
นายจ้างส่วนมากนอกจากจะไม่เห็นคุณค่าแล้ว ยังไม่ค่อยให้การสนับสนุนเท่าที่ควร
ลักษณะและความมุ่งหมายของกฎ ๗๐-๒๐-๑๐
กฎ 70-20-10 เป็น model การเรียนรู้ที่ช่วยให้โครงการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรมี
ประสิทธิผลสูงสุดด้วยการน ากิจกรรมและ input อื่นๆ มาใช้ในการฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่พนักงาน
นอกเหนือไปจากการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมในห้องเรียน ตัวเลขที่ปรากฏเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของเวลา
และทรัพยากรที่ใช้ไปในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่พนักงานโดย
70% ใช้ไปในการฝึกงาน สอนงาน เรียนรู้งานจากการปฏิบัติจริง (on-the-job training)
ผู้สร้างmodel นี้ให้ความเห็นว่า ประสบการณ์ที่ได้จากการทางาน มีประโยชน์แก่พนักงานมากที่สุดเพราะทา
ให้พนักงานได้ค้นพบทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทางานของตน สามารถตัดสินใจ มีความรู้สึกท้าทาย และสามารถ
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ทางานร่ ว มกับ ผู้ อื่น ได้ นอกจากนั้ น พนั กงานยัง ได้เรียนรู้ ความผิ ด พลาดของตนและได้รับข้อมู ล ป้อนกลั บ
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเขาได้ในเวลาเดียวกัน
20% ใช้ไปในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนรู้ทางสังคม, การสอน (coaching),
การช่วยเหลือแนะนา (mentoring), การเรียนรู้ร่วมกัน และจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ประโยชน์
สาคัญที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ คือ กาลังใจและข้อมูลป้อนกลับ
10%ใ ช้ ไ ป ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ เ ป็ น ท า ง ก า ร เ ช่ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ น ห้ อ ง
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blend learning) ที่มีกรอบการใช้เวลาและทรัพยากรที่สอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของ model ไม่ใช่เพื่อไม่ให้เห็นความสาคัญของการฝึกอบรม แต่เพื่อสนับสนุนการนาความรู้ที่
เรียนมาในห้องเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงโดยมีโค้ชและเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับว่าความรู้ที่
เรียนมานั้นได้ถูกนาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หรือมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่
การนาแนวคิดกฎ ๗๐-๒๐-๑๐ มาใช้ในการพัฒนาการฝึกอบรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน
เป็นนโยบายที่องค์กรทั้งหลายยอมรับและถือปฏิบัติกันมานานแล้ว แต่ส่วนมากจะเน้นไปที่การฝึกอบรมใน
ห้องเรียนเพราะมองปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าน่าจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลมากที่สุด กล่าวคือ
1) ผู้ให้การฝึกอบรม เป็นผู้ที่มีเลือกสรรมาแล้วว่ามีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น
2) หัวข้อการฝึกอบรม เป็นเรื่องที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
3) เวลาที่ใช้ พอเหมาะกับการถ่ายทอดความรู้และการจัดสรรเวลาทางาน
4) ผู้รับการฝึกอบรม เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกมาแล้ วว่ามีความจาเป็นที่จะได้รับการฝึกอบรม
แต่เนื่องจากการฝึกอบรมแบบเป็นทางการในห้องฝึกอบรม มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง , เอาเวลาทางานไปรับการ
ฝึกอบรม, และยุ่งยากในการวางแผนการผลิต และวางแผนกาลังคนทดแทนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จึงเกิด
แนวคิดการพัฒนาพนักงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning), การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(knowledge sharing), การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง (on-the-job training), และการสอนงานและให้
คาแนะนา (coaching and mentoring) เมื่อมีแนวคิดกฎ 70-20-10 เกิดขึ้นและอ้างอิงว่าเป็นสัดส่วนการ
เรียนรู้ที่สามารถสร้างผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จได้ จึงมีการนาการเรียนรู้แบบอื่นๆ ที่ทาอยู่มาจัดกลุ่มให้
เป็นกฎ 70-20-10 อย่างไรก็ตาม การให้ได้รับประโยชน์จากกฎ 70-20-10 ไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงการจัด
กลุ่มกิจกรรมให้ได้สัดส่วนเท่านั้น แต่จะต้องดาเนินการอย่างมีระบบและเป็นขั้นเป็นตอนด้วยกล่าวคือ
(1) ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนด้วยการประเมิน 360 องศา เพื่อดูว่าผู้เข้าร่วมโครงการ
แต่ละคนควรได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง
(2) เริ่มกระบวนการพัฒนาที่สัดส่วน 10% ก่อน คือการเรียนรู้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เข้าใจ
ทฤษฎีและหลักการ โดยอาจใช้การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบเช่น การอบรมสัมมนา การฟังเสวนาหรือการ
บรรยาย การเรี ย นผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ต่ า งๆ ขั้ น ตอนนี้จ ะเป็ น การให้ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เพื่อ ปู พื้ น และปรั บ พื้ น
ฐานความรู้ทางทฤษฏีของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนให้เท่าเทียมกัน
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(3) เข้าสู่สัดส่วน 20% ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนจะต้องอ่านและทาความเข้าใจผลการ
ประเมิน 360 องศาที่จัดทาไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นจึงกาหนดเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาอย่างน้อย 3 ประเด็น
อย่ างมากไม่ เกิ น 5 ประเด็น โดยจะผสมกั นระหว่ างการพั ฒ นาจุ ดแข็ง (Strengths) และจุ ดอ่ อ น
(Weaknesses) เช่น จุดแข็ง 1 เรื่องและจุดอ่อน 2 เรื่องก็ได้ การเรียนรู้อาจเรียนจากพี่เลี้ยง (Mentor), โค้ช
(Coach) หรือติดสอยห้อยตามผู้ใหญ่ไปดูงาน (Job Shadowing) รวมถึงการทางานโครงการพิเศษร่วมกับคน
อื่น ๆ โดยโค้ชจะเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดนั้นตอนนี้
(4) เข้าสู่ 70% สุดท้าย ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องนาหลักการหรือแนวคิดที่ได้เรียนรู้แบบเป็น
ทางการและจากการโค้ชแต่ละครั้งกลับไปปฏิบัติจริงในการทางาน (on-the-job training) เมื่อครบ 1 เดือน
พวกเขาจะกลับมาหาโค้ชใหม่อีกครั้งพร้อมทั้งบอกเล่าความคืบหน้าในสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจาก
การทางาน (experiential learning) ไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ก็ตาม ขณะเดียวกันโค้ชจะเป็นผู้นาข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) ที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียที่มีโอกาสทางานกับผู้เข้าร่วมโครงการ อันได้แก่หัวหน้า ลูกน้องและเพื่อน
ร่วมงานของพวกเขา มาแจ้งให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบเพื่อการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมและทักษะในการทางาน การ
พัฒนาด้วยการโค้ชในลักษณะนี้จะทาไปจนครบระยะเวลาที่กาหนดไว้ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3-4
เดือน เมื่อถึงเวลาดังกล่าว โค้ชจะประเมิน 360 องศาอีกครั้งเพื่อวัดความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นจึงสรุปผลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและผู้บังคับบัญชากับผู้บริหารทราบต่อไป
ปัญหาในทางปฏิบัติของกฎ ๗๐-๒๐-๑๐
ปัญหาการนา Model นี้มาใช้และไม่ประสบความสาเร็จ มาจากสาเหตุสาคัญสามประการ
๑) ลักษณะงานบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายการผลิต ออกแบบมาเพื่อให้ลูกจ้างไร้ฝีมือ
หรือกึ่งฝีมือสามารถทางานได้ กระบวนการทางานจึงมีขั้นตอนที่สั้นและซ้าๆ ไม่มีประเด็นให้ต้องเรียนรู้ เพียงใช้
ความระมัดระวังก็สามารถปฏิบัติงานได้ผลสาเร็จเท่าเทียมกัน การนาแนวคิดนี้มาใช้ในกระบวนการทางาน
เช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่เกินจาเป็น
๒) หัวหน้างานไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน Model นี้เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยหัวหน้า
งานเป็นผู้มีบทบาทสาคัญมากที่สุดในการให้เกิดการเรียนรู้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่การประเมิน 360 องศาเพื่อ
ค้นหาสิ่งที่ควรพัฒนา, การเป็นโค้ชสอนวิธีการทางานที่ถูกต้องและให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหา, การ
มอบหมายงานใหม่ที่ท้าทาย, การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน, การประเมิน 360 อีกครั้งหลังครบกาหนดเวลาเพื่อดูความก้าวหน้า แต่เป็นที่น่าเสียดายที่หัวหน้า
งานส่วนมากยังไม่มีทักษะในบทบาทดังกล่าว พนักงานจึงพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้งานและไม่ได้รั บข้อมูล
ป้อนกลับเท่าที่ควร
๓) ขาดการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาหัวหน้างาน การนากฎ 70-20-10 มาใช้ ต้องจัดทา
เป็ น โครงการ มีขั้น ตอน ระยะเวลา และระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน การไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ เข้าร่ว ม
โครงการได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการ อาจทาให้พนักงานเข้าใจผิดว่าองค์กรกาลังหา
เรื่องจับผิดการทางานของพวกเขา นอกจากนั้น การไม่ได้พัฒนาทักษะในการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดีให้แก่
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หัวหน้างานก่อนนา model นี้ไปปฏิบัติ เป็นเหตุให้หัวหน้างานไม่สามารถทาหน้าที่ตามบทบาทในการสร้าง
การเรียนรู้แก่พนักงาน แต่กลับทาบทบาทเดิมที่เคยชิน คือการควบคุมพนักงานให้ทางานได้ตามเป้าเท่านั้น
๘. การพัฒนาหลักสูตร
ความหมายของหลักสูตร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๖ หลักสูตร คือ ประมวล
วิชา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในการศึกษา เพื่อ วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง๑๑
ความสาคัญของหลักสูตร๑๒
หลักสูตรเปรียบเสมือนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางสาคัญในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสาคัญของมาตรฐานการศึกษาในแต่
ละประเทศ ทั้งนี้เพราะการศึกษาของแต่ละประเทศจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับหลักสูตรและการนาหลักสูตรไป
ใช้เป็นสาคัญ หลักสูตรยังมีความสาคัญอีกประการหนึ่งต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน กล่าวคือผู้สอน
จะใช้หลักสูตรเป็นเสมือนแม่แบบในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เพื่ อให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่หลงทางและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วนสาหรับความสาคัญของหลักสูตรกับ
ผู้เรียน หากหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่ดีจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงสร้าง
ทักษะอื่นๆทั้งการเคารพสิทธิมนุษยชนและสามารถยอมรับในความหลากหลายของผู้คนได้
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะได้รับอิทธิพลจากพื้นฐานในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไปทั้งในด้าน
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ สภาพสังคมและการเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี
และประวั ติศาสตร์ จึ ง ส่ งผลให้ ห ลั ก สู ตรในแต่ ล ะรูปแบบมีค วามแตกต่ างกัน ออกไป ส าหรับรู ปแบบของ
หลักสูตรสามารถแบ่งออกได้ทั้งสิ้น 6 รูปแบบ คือ หลักสูตรเน้นสาขาวิชา หลักสูตรประสบการณ์ หลักสูตร
แกน หลักสูตรประสบการณ์ หลักสูตรกระบวนการ หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถและหลักสูตรบูรณาการ โดย
ลักษณะของแต่ละหลักสูตรมีดังนี้ หลักสูตรเน้นสาขาวิชา
1. หลักสูตรเน้นสาขาวิชา หลักสูตรรูปแบบนี้จะเน้นเนื้อหารายวิชาในการเรียนเป็นหลัก โดย
หลักสูตรรูปแบบนี้ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาสารัตถนิยมและปรัชญานิรันตรนิยม โดยหลักสูตรจะจัดให้มีการ
เรียนการสอนแยกออกเป็นรายวิชาต่างๆ โดยเนื้อหารายวิชาจะมีการจัดเรียงลาดับตามระเบียบแบบแผน โดย
เน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนเป็นหลัก รวมไปถึงเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้คานึงถึงความต้องการของ
ผู้เรียนอีกด้วย] หลักสูตรในรูปแบบนี้สามารถแบ่งแยกย่อยได้อีก 3 ประเภท คือ
๒. หลักสูตรสหสัมพันธ์ คือ หลักสูตรที่นารายวิช าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นามาจัดสอนเป็น
วิชาเดียวกันหรือส่งเสริมการเรียนการสอนของแต่ละวิชาซึ่งกันและกัน ซึ่งทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนครั้งเดียว
แต่ได้รับความรู้ของทั้ง 2 วิชา
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๓. หลั กสู ต รแบบผสมผสาน เป็ นหลั กสู ต รที่ น ารายวิ ช าต่ า งๆที่มี ลั กษณะคล้ ายคลึ ง กั นหรื อ
ใกล้เคียงกัน นามาจัดรวมกันเข้าเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอนและการประเมินผล เช่น
การแบ่งออกเป็นหมวดภาษาไทย หมวดคณิตศาสตร์ เป็นต้น
๔. หลักสูตรแบบกว้าง เป็นหลักสูตรที่พยายามลดเอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาลงไป โดยนา
เนื้อหาวิช าที่มีลักษณะใกล้ เคีย งกันจั ดออกเป็นหมวดหมู่อย่างกว้างๆ เพื่อให้เกิดการประสานสั มพันธ์ของ
เนื้อหาวิชามากขึ้น ซึ่งหลักสูตรในรูปแบบนี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆอย่างหลากหลาย และ
สามารถนาไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจาวันได้
๕. หลักสูตรประสบการณ์ หลักสูตรประสบการณ์เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงข้อบกพร่องที่ เกิดจาก
หลักสูตรเน้นสาขาวิชาที่ไม่คานึงถึงความต้องการของผู้เรียน โดยหลักสูตรนี้จะยึดหลักปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประสบการณ์จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนเป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์ และผู้เรียนสามารถนาประสบการณ์ที่ได้จาก
การเรียนการสอนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๖. หลักสูตรแกน หลักสูตรแกนเป็นหลักสูตรที่พัฒนาตามหลักปรัชญาปฏิรูปนิยม เป็นหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1900 เพื่อให้หลุ ดพ้นจากข้อจากัดของหลักสูตรแบบแยก
รายวิชา โดยเน้นเนื้อหาทางด้านสังคมและพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม
๗. หลักสูตรกระบวนการ หลักสูตรกระบวนการที่เน้นทักษะกระบวนการ มากกว่าเนื้อหาวิชา
หลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเอื้อต่อหลักการการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื้อหาสาระใน
หลักสูตรจึงเป็นสิ่งที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๘. หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อดูว่า
ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ โดยการจัดหลักสูตรจะมีความต่อเนื่องเป็นระบบในระดับยาก
ง่ายและความกว้างขวางของประสบการณ์
๙. หลักสูตรบูร ณาการ เป็ นหลั กสูตรที่นาเนื้อหาวิชา 2 วิชาขึ้นไปที่มีความสั มพันธ์กันมา
เชื่อมโยงกันจนเกิดหลักสูตรใหม่ โดยอาจเป็นการบูรณาการในสาขาวิชาเดียวกัน การบูรณาการระหว่างต่าง
สาขาวิชาหรือการบูรณาการภายในตัวผู้เรียนและการประสานกันระหว่างผู้เรียนก็ได้
การพัฒนาหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้๑๓
การพัฒนาหลักสูตร มีความหมายอยู่ 2 นัยยะ คือ นัยยะแรกจะหมายถึงการสร้างหลักสูตรขึ้นมา
ใหม่ ในขณะที่อีกนัยยะหนึ่งจะหมายถึงการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาหลักสูตร
นั้นมีอยู่หลายระดับทั้งในระดับชาติซึ่งองค์กรระดับชาติจะเป็นผู้พิจารณาพัฒนาหลักสูตร หรือหลักสูตรท้องถิ่น
ที่มีท้องถิ่น สานักงานการศึกษาท้องที่เป็นผู้พัฒนา รวมไปถึงหลักสูตรในห้องเรียนที่มีครูผู้สอนเป็นผู้พัฒนาโดย
รูป แบบหลั กสู ตรที่ได้รั บการยอมรั บ อย่างกว้างขวางที่สุ ดคือรูปแบบการพัฒนาหลั กสู ตรของไทเลอร์ โดย
รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของราล์ ฟ ไทเลอร์ ที่ เ สนอในปี ค.ศ. 1949 นั้ น จะค านึ งถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายของ
การศึกษา ประสบการณ์ทางการศึกษาที่จ ะจัดให้ การจัดประสบการณ์ รวมไปถึงการประเมินผลการจัด
ประสบการณ์
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เมื่อมีการพัฒนาหลั กสู ตรแล้ว จะต้องนาหลั กสู ตรที่ได้รับการพัฒ นาแล้ว ลงมาใช้จริง เพื่อให้
หลักสูตรนั้นบรรลุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการที่จะนาหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องพัฒนา
เอกสารประกอบหลักสูตร สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างสื่อประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการ
เตรี ย มความพร้ อมให้ การน าหลั กสู ตรไปใช้ในการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ หลั งจากนั้ น
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ทั่วถึงกันแล้วนาหลักสูตรไปใช้จริง โดยในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการใช้หลักสูตร
นั้นจะมีการประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
แนวคิดที่ใช้ในการจัดทาหลักสูตร
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทาหลักสูตร ซึ่งมีหลายทฤษฎีทั้งของประเทศไทย
และต่างประเทศ สาหรับการจัดทาหลักสูตร ครั้งนี้ ได้นาแบบจาลองการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ ๑๒ มา
ประยุกต์ใช้ โดยแบบจาลองดังกล่าว มีแนวคิด ดังนี้
แบบจาลองของไทเลอร์ ถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาหลักสูตร ไทเลอร์ให้คาแนะนาว่า ในการ
กาหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตรทาได้ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย ข้อมูล
ผู้เรียน ข้อมูลสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่ และข้อมูลเนื้อหาสาระวิชา นาข้อมูลจากสามแหล่งนี้มาวิเคราะห์เชื่อมโยง
เพื่อช่วยให้มั่นใจในข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาข้อมูลไปกาหนด
จุดประสงค์ของหลักสูตร (ฉบั บร่าง) ต่อจากนั้นจึงกลั่นกรองด้ว ยปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษา และ
จิตวิทยาการเรียนรู้ แบบจาลองการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ แสดงดังภาพประกอบ ที่ ๗

ภาพที่ ๗ แบบจาลองการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์

การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อยกระดับกรมอนามัย ๔.๐

หน้า 25

ไทเลอร์มองว่า นักการศึกษาจะต้องจัดการศึกษาที่มุ่งให้ความสาคัญกับสังคม ด้วยการยอมรับ
ความต้องการของสังคม และในการดาเนินชีวิต ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่มุ่งปรับปรุงสังคม ผู้สอนควรได้นา
ทั้งปรัชญาสังคมและปรัชญาการศึกษา มาเป็นเค้าโครงพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ
1. ความจาและการระลึกได้ของแต่ละคน เป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ ไม่จากัดว่าจะเป็นเชื้อ
ชาติ สัญชาติ หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
2. โอกาสเพื่อการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างในทุกระยะของกิจกรรมในกลุ่มสังคม
3. ให้การสนับสนุนของการเปลี่ยนแปลงมากกว่ามุ่งตอบความต้องการส่วนบุคคล
4. ความเชื่อและสติปัญญาเป็นดังวิธีของความคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาคัญมากกว่าที่จะขึ้นอยู่
กับอานาจรัฐหรือผู้มีอานาจ
ไทเลอร์ให้ความสาคัญในการใช้จิตวิทยา ไม่เพียงการตอบข้อค้นพบเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น หาก
ยังใช้จิตวิทยาในฐานะทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งช่วยในการกาหนดกรอบโครงสร้างของกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย
ไทเลอร์กล่าวถึงความสาคัญของการกลั่นกรองด้วยจิตวิทยา สรุปได้ดังนี้
1. ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นที่แตกต่างกันและสามารถคาดหวังผลจากกระบวนการ
เรียนรู้หรือไม่ก็ได้
2. ช่วยให้เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในจุดหมายที่เ ป็นไปได้ในระยะเวลาที่ยาวนานหรือ
ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลในแต่ละช่วงอายุ
3. ช่วยให้ความคิดบางอย่างเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องการให้บรรลุผลตามจุดประสงค์และช่วงอายุ
ซึ่งเป็นความพยายามสูงสุดที่จะเกิดผลดังความตั้งใจ
เมื่อผ่านการกลั่นกรองแล้ว ไทเลอร์ให้คาแนะนาการวางแผนหลักสูตร 3 ประเด็น คือ การเลือก
ประสบการณ์เรียนรู้ การจัดระบบโครงสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนต้อง
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มุ่งจะ
1. พัฒนาทักษะการคิด
2. ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
3. ช่วยให้ได้พัฒนาเจตคติเชิงสังคม
4. ช่วยให้ได้พัฒนาความสนใจ
การประเมินหลักสูตร๑๔
การประเมิน หลั กสู ตรเป็ นกระบวนการในการวัดและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์
พิจ ารณาตัดสิ นคุณค่าของหลักสู ตรว่า หลักสู ตรนั้นๆ มีประสิทธิภาพแค่ไหน เมื่อนาไปใช้แล้ ว บรรลุ ตาม
จุดมุ่งหมายที่กาหนดหรือไม่เพียงใด มีอะไรต้องแก้ไข เพื่อนาผลมาใช้ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีกว่า
จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร
1. เพื่อหาคุณค่าของหลักสูตรนั้น โดยดูว่า หลักสูตรที่จัดทาขึ้นนั้นสามารถสนองวัตถุประสงค์ ที่
หลักสูตรนั้นต้องการหรือไม่ สนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมอย่างไร
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2. เพื่ออธิบายและพิจารณาว่าลักษณะของส่วนประกอบต่างๆ ของหลักสูตรในแง่ต่างๆ เช่น
หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการวัดผล
ว่าสอดคล้องต้องกันหรือไม่ หรือสนองความต้องการหรือไม่
3. เพื่อ ตัด สิ น ว่ าหลั ก สู ต รมีคุ ณภาพดีห รื อไม่ เหมาะสมหรื อไม่เ หมาะสมกั บการน าไปใช้ มี
ข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง การประเมินผลในลักษณะนี้ มักจะดาเนินไปในช่วงที่ขณะใช้
หลักสูตร
4. เพื่อตัดสินว่า การบริหารงานด้านวิชาการและบริหารงานด้านหลักสูตร เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
หรือไม่ เพื่อหาทางแก้ไขระบบการบริหารหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากการผ่าน
กระบวนการทางการศึกษามาแล้วตามหลักสูตรว่าเป็นไปตามความมุ่งหวังหรือไม่
6. เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องที่พบในองค์ประกอบต่างๆ ในหลักสูตร
7. เพื่อช่วยในการตัดสินว่าควรใช้หลักสูตรต่อไปหรือควรปรับปรุงพัฒนาหรือเพื่อยกเลิกการใช้
หลักสูตรนั้นหมด การประเมินผลในลักษณะนี้ จะดาเนินการหลังจากที่ใช้หลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่ง แล้วจึง
ประเมินเพื่อสรุปผลตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม่ดี บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนดไว้มากน้อย
เพียงใด สนองความต้องการของสังคมเพียงใด เหมาะสมกับการนาไปใช้ต่อไปหรือไม่
ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตร เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้เราทราบถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร การประเมินผลมีประโยชน์ในการจัดการศึกษา การจัดทาหรือพัฒนาหลักสูตรต้อง
อาศัยผลจากการประเมินผลเป็นสาคัญ ประโยชน์ของการประเมินผลหลักสูตรมีดังนี้
1. ทาให้ทราบว่าหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้น มีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการวางแผนปรับปรุงให้ถูกจุด ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. ช่ ว ยในการบริ ห ารทางด้ า นวิ ช าการ ผู้ บ ริ ห ารจะได้ รู้ ว่ า ควรจะตั ด สิ น ใจและสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือหรือบริการทางใดบ้าง
๓. ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบระเบียบ เพราะมีเครื่องมือและหลักเกณฑ์ทาให้เป็นเหตุผล
ในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
๔. ช่วยชี้ให้เห็นคุณค่าของหลักสูตร
๕. ช่วยให้สามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้ ข้อมูลของการประเมินผลหลักสูตร ทาให้ทราบ
เป้าหมายแนวทางและขอบเขตในการดาเนินการศึกษาของโรงเรียน
ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร
1. ขั้น ก าหนดวั ตถุป ระสงค์ ห รื อจุด มุ่งหมายในการประเมิ น การกาหนดจุด มุ่งหมายในการ
ประเมิ น เป็ น ขั้ น ตอนแรกของกระบวนการในการด าเนิ น การประเมิ น หลั ก สู ต ร ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไรในส่วนใด ด้วยวัตถุประสงค์อย่างไร
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เช่น ต้องการประเมินเอกสารหลักสูตรเพื่อดูว่าเอกสารหลักสูตรถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแค่ไหน หรือจะประเมินการนาหลักสูตรไปใช้ในเรื่องอะไร แค่ไหน การกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การประเมินที่ชัดเจนทาให้เราสามารถกาหนดวิธีการ เครื่องมือ และขั้นตอนในการประเมินได้อย่างถูกต้องและ
ทาให้การประเมินหลักสูตรดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลถูกต้องเป็นที่เชื่อถือได้
2. ขั้ น ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น ผล เกณฑ์ ก ารประเมิ น จะเป็ น
เครื่องบ่งชี้คุณภาพในส่วนของหลักสูตรที่ถูกประเมิน
3. ขั้นการสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหรือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสาคัญที่จะมีผลทาให้การประเมินนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน เครื่องมือที่ใช้มี
หลายอย่างซึ่งผู้ประเมินจะต้องเลือกใช้และสร้างอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้และมีความเที่ยงตรงสูง
4. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นนี้ผู้ประเมินต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตามขอบเขตและระยะเวลาที่
กาหนดไว้
5. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นนี้ผู้ประเมินจะต้องกาหนดวิธีการจัดระบบข้อมูล พิจารณาเลือกใช้
สถิติในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม แล้วจึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
6. ขั้นสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน
7. ขั้นนาผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร
๙. การวัดและประเมินผล ๑๕
การวัดผล (Measurement / Assessment) และการประเมินผล (Evaluation) เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของไตรยางศ์การศึกษา (Educational Trilogy) ซึ่งประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ
วัตถุป ระสงค์ การศึกษา (Educational Objectives)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning
Experiences) และการวัดผลประเมินผล (Evaluation) รู้จักกันโดยทั่วไปว่า OLE (O= Objectives ; L=
Learning Experiences ; E= Evaluation) ทั้ง ๓ องค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กัน ในการจัดการเรียน การ
สอน ผู้สอนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์การศึกษาว่า สิ่งที่ต้องการสอนคืออะไร เป็นองค์ความรู้ (Knowledge /
Cognitive Domain) หรือทักษะ (Skill / Psychomotor Domain) หรือเป็นทัศนคติ /เจตคติ (Attitude /
Affective Domain) เพราะวัตถุประสงค์ที่จะสอนมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดเลือกวิธีการสอน หรือ
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน เช่น หากสิ่งที่ต้องการสอนเป็นเนื้อหาหรือเป็นองค์ความรู้ ผู้สอน
อาจเลือกวิธีการแบบบรรยาย แต่ถ้าต้องการสอนทักษะ ผู้สอนอาจเลือกสอนโดยเริ่มต้นด้วยการบรรยายเพื่อปู
พื้นฐานหลักการ ข้อจากัด ข้อควรระวังของทักษะดังกล่าว จากนั้นคงต้องมีการฝึกปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ลงมือทา ให้เกิดทักษะที่ต้องการ และหากต้องการสอนเจตคติหรื อทัศนคติ ผู้สอนอาจต้องพิจารณา
รูปแบบการสอนเป็นการอภิปรายกลุ่มย่อย การถกเถียงปัญหา การทาบทบาทสมมติ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาจะเป็น Domain ใดก็ตาม และผู้สอนคาดว่าได้จัดประสบการณ์เรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่าง้หมาะสม
ตามชนิดของวัตถุประสงค์แล้ว ก็ควรจะต้องมีก ารวัดผลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้จริง
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ผู้สอนคงต้องพิจารณาดูว่าปัจจัยใดใน
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OLE ที่ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้จนบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปได้หรือไม่ว่า การกาหนดวัตถุประสงค์ไม่
ชัดเจน ส่งผลให้เลือกวิธีการสอนที่ไม่เหมาะสม หรืออาจเกิดจากวัตถุประสงค์ชัดเจนแต่เลือกวิธีการสอนไม่
สอดคล้อง ไม่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์นั้น หรืออาจเกิดจากการเลือกเครื่องมือวัดที่ไม่เหมาะสม
ดังนั้นจะเห็นว่าทั้ง ๓ องค์ประกอบในไตรยางค์การศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก
๑๐. การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)๑๐
เป็นการสร้ างเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานที่จาเป็นสาหรับการดารงตาแหน่งเป้าหมาย
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผนพัฒนากาลังคนคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็เป็นการจูงใจให้ข้าราชการ
พัฒนาตนเองให้สั่งสมประสบการณ์และผลงานได้ตามเส้นทางดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาแหน่งที่มีลักษณะ
งานในการบริหาร
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึง “เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการที่
จะไปสู่ตาแหน่งสาคัญของส่วนราชการ โดยมีการกาหนดและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์
และผลงานในแต่ละตาแหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนไปดารงตาแหน่งสาคัญ ซึ่งอาจจะเลื่อนจากตาแหน่งระดับ
ล่างสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น หรือการย้ายตาแหน่งในระนาบเดียวกัน” ซึ่งในคู่มือฉบับนี้จะยึด “หลักการ” ในการจัด
ทาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนี้
1. เป็นการวางแผนการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งสาคัญ โดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมกาลังคนคุณภาพของส่วนราชการ
2. เป็นการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดกรองคนดีคนเก่ง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การทางาน จากประสบการณ์ในการทางานในหน่วยงาน หรือพื้นที่ที่มีความจาเป็นสาหรับใช้เป็นประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อจะดารงตาแหน่งสาคัญของส่วนราชการนั้น
3. เป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยตั้งใจปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อให้
ได้รับประสบการณ์ในการทางานที่หลากหลาย
4. เป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการวางแผนและกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการแต่งตั้งข้าราชการภายใน
ที่ดาเนินการได้สอดคล้องและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการที่ ก.พ. กาหนด
การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)
“แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)” จึงหมายถึง
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือส่วนราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดย
เริ่มจากการกาหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบว่าตนเองสามารถเติบโตหรือเลื่อนไป
ดารงตาแหน่งในระดับสูงตาแหน่งใดได้บ้าง และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและประสบการณ์ใน
การทางานอย่างไร เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งนั้น ๆ ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มจัดทาแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
จะต้องมีการคัดเลือกบุคคล และส่งเสริม พัฒนาให้มีศักยภาพสูง มีความพร้อมและเหมาะสมกับตาแหน่งสาคัญ
ที่จะแต่งตั้งภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ เพื่อไม่ให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารหรือการปฏิบัติราชการ
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รูปแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างโอกาสความก้าวหน้า
ให้ กับ ข้าราชการในหน่ ว ยงานหรื อ ส่ ว นราชการ โดยเปิดโอกาสให้ ข้ าราชการได้รั บรู้ว่า การที่จะได้รั บ
ความก้าวหน้ าหรือได้รับ การเลื่อนไปดารงตาแหน่งสาคัญในหน่วยงานหรือส่วนราชการนั้น จะต้องผ่าน
ประสบการณ์การทางานหรือรับผิดชอบและผลิตผลงานอะไรบ้าง จึงจะมีคุณสมบัติหรือได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาคัญ ๆ ได้โดยจาเป็นต้องมีการโอนย้าย (Transfer) หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
(Job Rotation) ในแนวระนาบบ้างก่อนที่จะเลื่อนไปดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งรูปแบบทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพที่องค์กรต่าง ๆ นิยมจัดทากัน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์, 2547 : หน้า 130) ดังนี้
การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
1) แบบดั้งเดิม (Traditional Career Path) เป็นการกาหนดเส้นทางความเติบโตในแนวตั้งหรือ
แนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนตาแหน่งในสายงานเดิม หรืออยู่ในหน่วยงานเดิม
Traditional Career Path
นิติกรเชี่ยวชาญ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการ
นิติกรปฏิบตั ิการ

ข้อดี
- มีความชัดเจนในทางก้าวหน้าสายอาชีพ
- สะสมความเชี่ยวชาญในเชิงลึก
- เหมาะสาหรับหน่วยงานที่มีจานวนสายงานไม่มาก
ข้อเสีย
- ไม่เปิดโอกาสการเรียนรู้งานด้านอื่น
- ไม่ค่อยจูงใจเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถ
- ไม่พัฒนาขีดความสามารถบุคคลให้เป็นผู้บริหาร

๒) แบบเปิดหรือแบบเครือข่าย (Network Career Path) เป็นการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ทั้งในลักษณะแนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical) และแนวระนาบ (Horizontal) มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานใน
ระดับเดียวกันจนมั่นใจในความรู้ ความสามารถ แล้วจึงเลื่อนในระดับที่สูงขึ้น
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Network Career Path
นักตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ
นักตรวจสอบบัญชีชานาญการ
หัวหน้างาน.....
นักตรวจสอบบัญชีชานาญ
การ

นักวิชาการการเงินฯ ชานาญการ

นักวิชาการการเงินฯ ชานาญการ

นักตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการการเงินฯ ปฏิบตั ิการ

นักวิชาการการเงินฯ ปฏิบตั ิการ

ข้อดี - ส่งเสริมการเรียนรู้งานด้านอื่น
- ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและประสบการณ์ที่หลากหลาย
ข้อเสีย - มีความยุ่งยากในการจัดกลุ่มงานที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
๓) แบบคู่ขนาน (Dual Career Path) เป็นการกาหนดเส้นทางความเติบโตในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง
(Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนตาแหน่งตามสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งสายงานด้านบริหาร หรือสายงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกเส้นทางของตนได้ เช่น ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการก็สามารถโยกย้ายสับเปลี่ยนมาดารงตาแหน่งในสายบริหารได้ เป็นต้น
Dual Career Path
ปลัดกระทรวง..........
นิติกรทรงคุณวุฒิ

รองปลัด/ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นิติกรเชี่ยวชาญ

ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกอง

สายวิชาชีพเฉพาะ

นิติกรชานาญการพิเศษ

ข้อดี – มีทางเลือกตาม
ความถนัด
ข้อเสีย – จัดทาได้เฉพาะ
บางลักษณะงาน
ส่วนใหญ่จะเป็นงาน
ที่เป็นภารกิจหลัก

สายบริ หาร

นิติกรชานาญการ
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อยกระดับกรมอนามัย ๔.๐
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การนารูปแบบเส้นทางก้าวหน้าในแบบที่ 3 ไปใช้ โดยทั่วไปจะมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ตาแหน่งเริ่มต้นขององค์กรจะเริ่มจากตาแหน่งพื้นฐานทั่วไปที่องค์กรกาหนด โดยยังไม่มีการแบ่ง
สายอาชีพที่ชัดเจน
2) ตาแหน่งสายบริหารและสายผู้เชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน มีความสาคัญและได้รับค่าตอบแทนที่
ใกล้เคียงกัน
3) ข้าราชการในแต่ละเส้นทางสามารถย้ายหรือเปลี่ยนประเภทตาแหน่งได้ หากสามารถพัฒนาตนเอง
และสร้างผลงานตามที่องค์กรคาดหวังได้ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
อย่างไรก็ตาม การเลือกนารูปแบบแต่ละรูปแบบไปใช้ ควรจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
และโครงสร้างตาแหน่งขององค์กร
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บทที่ ๓
วิธีการศึกษา
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคนของกรมอนามัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่ง
การศึกษาเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การศึกษาระบบการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกาลังคนกรมอนามัย และ
๒) สถานการณ์การพัฒนาศักยภาพกาลังคนกรมอนามัย ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ การศึกษาระบบการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกาลังคน กรมอนามัย
วิธีการเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔
๒) แผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคนกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
๓) “รวมพลัง” เปลี่ยนกรมอนามัย
๔) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๕) สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน
๖) สรุปการประชุมคณะกรรมการ HR Cluster
๗) สรุปการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการพัฒนากาลังคนคุณภาพ
๘) ผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จากระบบบุคลากรกรมอนามัย
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ส่วนที่ ๒ การประเมินสถานการณ์การพัฒนาศักยภาพกาลังคน กรมอนามัย
วิธีการเก็บ และ วิเคราะห์ข้อมูล
วิธีเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากสรุปผลการดาเนินงานพัฒนา
ศักยภาพทั้ง ๔ หลักสูตร ประกอบด้วย
๑) การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (Onboarding program)
๒) ผู้นาการเปล่ยนแปลง (Our Skill Our Future ; OSOF)
๓) ผู้บริหารยุคใหม่ (Next Generation Shape Our Future ; NeGSOF)
๔) นักบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.)
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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บทที่ ๔
ผลการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพกาลังคน กรมอนามัย ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร มีแนวคิดและ
การพัฒนางานไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีทักษะมากขึ้นในการขับเคลื่อน
งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน ดังภาพที่ ๘ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ ๘ วงล้อการพัฒนากาลังคน กรมอนามัย

ส่วนที่ ๑ ระบบการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกาลังคน กรมอนามัย
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปี 2559 กรมอนามัย มีการปรับบทบาทและภารกิจหลักใหม่ เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับการ
เผชิญความท้าทายทางด้านสุขภาพ ทั้งปัจจุบัน และ ในอนาคต อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน และ ภายนอกประเทศ รวมทั้ง นโยบายรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของประเทศ ที่ต้องการให้คนไทยมี อายุคาดเฉลี่ย (Life expectancy ; LE) ๘๕ ปี
และ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่ ๗๕ ปี ( Health adjust Life expectancy ; HALE นาไปสู่การ
ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ คือ กรมอนามัย เป็นองค์การหลักของประเทศ (National Health Authority) ในการ
อภิบาล (ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง) ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
กรมฯได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนา
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สุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดย
ระบบส่งเสริมสุขภาพ๑๗ หมายถึง ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (A2 IM) ประกอบด้วย การ
ประเมิน (Assessment), การเป็นปากเป็นเสียง (Advocacy), ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Intervention) และการบริหารจัดการด้วยการอภิบาลระบบ (Management/Governance) มี
รายละเอียดดังนี้
A ตัวที่หนึ่ง คือ Assessment (การประเมิน) ประกอบด้วยการสืบค้น (Investigate) เพื่อหา
ข้อมูล หลักฐาน สาเหตุ การวินิจฉัย (Diagnosis) สถานะหรือสภาวะของบุคคล ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การแบ่งกลุ่ม (Classify) และกาหนดหรือหามาตรการดูแลรักษา โดยแบ่งสถานะของบุคคล ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. กลุ่มปกติ (Normal) มีสถานะสุขภาพของบุคคล หรือสภาวะของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ปกติ
ยังไม่พบความเสี่ยงต่างๆ
2. กลุ่มเสี่ยง (Risk) ตรวจพบความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งรายบุคคล
(Individaup) หรือเป็นกลุ่ม (Community, Population) หรือพบแนวโน้ม (Trend) ที่จะเกิดผลเสียต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3.กลุ่มป่วย (ILL) เป็นบุคคลที่เจ็บป่วย เกิดโรค หรือชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพอันตราย
ชัดเจน
A ตัวที่สอง คือ Advocacy (การเป็นปากเป็นเสียง) คือ การที่จะต้องตีฆ้องร้องป่าว เป็นปากเป็น
เสียงให้ผู้มีอานาจตัดสินใจ ให้ใครต่อใครเข้ามาให้ความร่วมมือ เพราะถึงแม้จะเป็นเรื่องสุขภาพ แต่ให้กระทรวง
สาธารณสุขทางานเพียงกระทรวงเดียวคงไม่สาเร็จ จาเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆส่วนมาเป็นหุ้นส่วน
ร่วมมือกันช่วยสร้างกระแสโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นปัญหาทางด้านส่งเสริมสุข ภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การ Identify issue มาจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการ กาหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาข้อความที่ต้องการสื่อ/ ช่องทางการสื่อสาร พัฒนา
แนวร่วม/ กล่องสนับสนุน ระดมทุน จนถึงการดาเนินการและการติดตามและประเมินผล
I คือ Intervention ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การนาองค์
ความรู้ เครื่ องมือ และเทคโนโลยี ด้า นส่ งเสริม สุ ขภาพและอนามัย สิ่ งแวดล้ อ ม ขับเคลื่ อนให้ เกิ ดนโยบาย
สาธารณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (Healthy Public Policy) ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และนาสู่การ
ปฏิบั ติอย่ างเป็น รูปประธรรม โดยใช้ข้อมูล และความรู้เป็นปัจจัยนาเข้าในการกาหนดทิศทาง ( Direction)
นโยบาย (Policy) แผนยุทธศาสตร์ (Strategy) และการตัดสินใจด้านการเงิน (Finance) โดยคานึงถึงปัจจัย
กาหนดสุขภาพ (Health Determinants) มีการติดตามและประเมินผล (Monitor & Evaluate) และเฝ้าระวัง
(Surveillance) ประกอบด้วย 5 มิติ (Risk factor, Protect factor, Promoting intervention, Health
Outcome and Impact) 8 ประเด็น (6 Cluster แบ่งตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ประเด็นที่ 1)
แม่ตาย 2) เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี พัฒนาการสมวัย 3) เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่นสูงดีสมส่ วน 4) วัยเรียน
เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 5) วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อยกระดับกรมอนามัย ๔.๐
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เหมาะสม 6) วัยทางานหุ่นดีสุขภาพดี 7) ผู้สูงอายุสุขภาพดีดูแลตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 8) ชุมชน
มีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมี 19 ตัวชี้วัดออกแบบระบบรายงาน
รายงาน 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 1 ปีใน 3 ระดับ (ระดับกระทรวง/เขต/จังหวัด) พร้อมระบบส่ง
ข้อมูลสู่พื้นที่และชุมชน
Intervention หลัก แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. กลุ่มปกติ (Normal) ใช้มาตรการ Promote to Excellence ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ใช้ อ งค์ ความรู้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ที่ส อดคล้ อ งกั บพฤติก รรมกลุ่ มวั ย เพื่อ ให้
ประชาชนกลุ่มปกติมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนให้อยู่ในระดับสูงสุด
2. กลุ่มเสี่ยง (Risk) ใช้มาตรการ Elimination and Reduction Risk เป็นมาตรการ ที่ร่วมมือ
กันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการกาจัด หรือลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรคและ
สิ่งแวดล้อม
3. กลุ่มป่วย (ILL) ใช้มาตรการ Maintain and Improve เพื่อดูแลประคับประคองให้สถานะ
และสถานการณ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของไม่เลวลงหรือดีขึ้น
4. มาตรการปกป้องคุ้มครอง (Protection) เน้นการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม (Equity) ตาม
ข้อกาหนดทางกฎหมาย (Law and Regulation) ได้รับบริการตามมาตรฐาน (Accredited) และถูกต้องตาม
หลักวิชาการ (Approved) เสริมพลัง (Empower) ให้ประชาชน ชุมชนมีทักษะและความรู้ (Literacy) ที่
เหมาะสมตามบริบท
M คือ Management and Governance หมายถึง การบริหารและการอภิบาลระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ คือ
- ระดับ ประเทศ กระทรวงสาธารณสุ ขพัฒ นาชี้นานโยบายและออกกฎหมายโดยร่ว มมือกับ
เครือข่ายและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ (Accountability)
- ระดับ จั ง หวัดอาเภอ ดาเนิ นการให้ เกิดรูปแบบและมาตรฐานที่ เหมาะสมด้านการส่ งเสริ ม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและอาเภอ
"Health and Environmental Health Model and Profile" หมายถึง ระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน กาหนดลักษณะมาตรฐาน (Profile) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่หรือชุมชน
และผลั กดัน ให้ เกิ ดการดาเนิ น งานและจั ดการให้ เกิดการประเมิ นรับรองคุณ ภาพและบริการด้านอนามั ย
สิ่งแวดล้อม (Environment Health Accreditation: EHA)
การดาเนินงานระดับประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ Non Health sectors
อื่นๆ ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายและกฎหมาย (Health in All Policy) และส่งต่อให้เขตสุขภาพ
ดาเนิ น การในระดับ จั งหวัด ผ่ านการบริ ห ารภาคี เครื อข่ าย ระดับจัง หวัดและอ าเภอผ่ านกลไกต่างๆ เช่ น
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ระบบสุขภาพระดับอาเภอ (District Health System: DHS
เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นและเครือข่ายขับเคลื่อน การพัฒนาสู่การเป็นชุมชนที่มีการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน
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กรมอนามัยยึดหลัก Ottawa Charter ในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
มาโดยตลอด ซึ่ง Ottawa Charter เกิดขึ้นในการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 1 เมื่อปีพ.ศ. 2529 ต่อมา
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมงานส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 ในปีพ.ศ. 2548 ที่กรุงเทพฯ จึง
เกิด Bangkok Charter และได้ข้อสรุปว่า Ottawa Charter ยังต้องใช้อยู่ แต่ Bangkok Charter มาเสริมให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น และได้กาหนดยุทธศาสตร์ PIRAB มี 5 ประการคือ 1) Partner and Build alliances (สร้าง
ภาคี เครือข่าย) 2) Invest (ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน) 3) Regulate and legislate (พัฒนา
กระบวนการกาหนดนโยบายและกฎหมายด้านสุ ขภาพ) 4) Advocacy สร้างความตระหนักรู้เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ 5) Build Capacity พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทั้งนี้จะเห็นว่า แทรกอยู่ใน
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (A2 IM) ในส่วนของ Advocacy และ Management
๑.๒ กระบวนงานหลัก (Core Business Process)
เพื่อให้มั่นใจว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
จะมีกระบวนการในการขับเคลื่อนที่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย กรมฯได้ดาเนินการออกแบบกระบวนการ
ทางาน (Core Business Process) เพื่อผลิตสินค้าและบริการก่อนส่งมอบให้กับผู้รับมอบบริการ ลูกค้า เป็น
การทางานแบบคร่อมและข้ามสายงาน ผ่านคลัสเตอร์หลัก 6 คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์สนับสนุน 4 คลัสเตอร์
จึงได้ปรั บปรุ งทบทวน และยกร่างกระบวนการ โดยมีการประชุมอย่างมีส่ว นร่ว มเพื่อรับฟังความเห็นจาก
ทุกคลัสเตอร์ จนเกิดเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า 6 กระบวนการ ประกอบด้วย 1) การเฝ้าระวังสภาวะ
สุขภาพ และปัจจัยกาหนดสุขภาพ 2) การพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ 3) การพัฒนากฎหมายและมาตรฐาน
4) การวิจัย และนวัตกรรม 5) การสื่อสารเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6) การพัฒนาศักยภาพและ
ประสานภาคีเครือข่าย และ กระบวนการสนับสนุน 5 กระบวนการ มีการสื่อสารไปยังหน่วยงานในกรมฯ ให้
น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยทุ ก หน่ ว ยงาน น าแนวทางไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ต ามความเหมาะสมของบริ บ ทตนเอง
ดังภาพที่ ๙
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๑.๓ แผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคน กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ภาพที่ ๙ กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน กรมอนามัย

๑.๓ แผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคน กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔๓
เมื่อทิศทาง และเป้าหมาย รวมถึงกระบวนการทางานที่จะใช้เพื่อการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
หลักขององค์กรชัดเจน กรมจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนซึ่ง เป็นพลังสาคัญในการนาพาองค์กรสู่
ความสาเร็จ ทั้งนี้ กาลังคนที่มีคุณภาพย่อมเป็นต้นทุนที่จะส่งต่อสู่ผลิตภาพ (Productivity) ที่พึงประสงค์ จึง
นามาสู่การจัดทา “แผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคน กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔” เพื่อเป็นกรอบทิศ
ทางการยกระดับการพัฒนากาลังคนให้ เป็นกาลังคนที่มีสมรรถนะพึงประสงค์ โดยกาหนดเป้าหมายในการ
พัฒนากาลังคนกรมอนามัย “เป็นคนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข ” ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์
ได้แก่
๑. ปฏิรูประบบการวางแผน การบริหารและพัฒนากาลังคน (HR Strategy and organization)
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส และเป็นธรรม
๒. ยกระดับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารกาลังคน (Manpower management)
๓. ปฏิรูประบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (Performance management system)
๔. ปรับวัฒนธรรมการทางาน พัฒนาความสุขในชีวิตการทางาน (Core value & Culture
change)
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพกาลังคน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารกาลังคน (Manpower
management)
เป้าประสงค์ : เพิ่มบุคลากรที่มีสมรรถนะในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม จนสามารถเป็น
นวัตกร (Researcher & Innovator)
ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพกรมอนามัยมีสมรรถนะ ที่เพียงพอในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่กรมอนามัย 4.0
กลยุทธ์
๑.เร่งรัดพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถกาลังคนภายในกรมอนามัยให้มีสมรรถนะทาง
วิชาการด้านการสร้างนวัตกรรม และการวิจัย จนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
มาตรการ
๑.๑จัดทาหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมสาหรับบุคลากรใหม่ (On-boarding program)
ให้มีค่านิยม สมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการรองรับภารกิจกรม
๑.๒ จั ดทาหลั กสู ตรและโปรแกรมพัฒ นาศักยภาพบุคลากรระหว่างปฏิบัติงาน (On job
program & in house training) รองรับสมรรถนะและความเชี่ยวชาญที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนตามภารกิจ
กรมสู่กรมอนามัย ๔.๐
๒. ปรับกระบวนคิด และวิธีการทางานสู่การทางานแบบ work smart ด้วยวิธีการและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาตรการ
๒.๑ พัฒ นาศักยภาพบุคลากรให้ มีส มรรถนะในการคิดเชิงระบบและคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อภารกิจกรม และหน่วยงาน
๒.๒ สนับสนุนให้หน่วยงานมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายมาพัฒนา และสร้างสรรค์
การทางานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Productivity & Efficiency)
๒.๓ ศึกษา หาวิธี สร้างกลไกการทางานแบบใหม่ๆ เช่น การสร้างพื้นที่การทางาน (Workspace)
ผ่านเครือข่ายออนไลน์
๓. พัฒนาระบบการสร้างสมรรถนะกาลังคนในระบบสุขภาพ เพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจ
ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
มาตรการ
๓.๑ จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ จัดทาหลักสูตรด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในวิชาชีพที่เป็นกาลังสาคัญใน
การขับเคลื่อนภารกิจกรมอนามัย
๓.๓ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานด้านวิชาการในการร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากร/ภาคเครือข่าย
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
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๓.๔ ผลักดัน และสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคเป็นสถาบันในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับภารกิจกรมอนามัย
๔. เร่งรัดจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ สาหรับการวางแผนกาลังคนด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข
มาตรการ
๔.๑ เร่งรัด ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลในการวางแผนกาลังคน และเทคโนโลยีสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Database & HR Automation)
๔.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกลาง และภูมิภาคในการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลเพื่อการ
วางแผนกาลังคน
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกาลังคนตั้งแต่ระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ กรมอนามัย
พบว่ามีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และมีเป้าหมายเดียวกัน คือ บุคลากรของรั ฐ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม
และจริยธรรม จึงกาหนดกรอบการพัฒนากาลังคนกรมอนามัย ดังภาพที่ ๙

ภาพที่ ๑๐ กรอบการพัฒนากาลังคน กรมอนามัย

และได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกาลัง
ของกรมอนามัย ได้แก่
๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทางาน กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารกาลังคน
หรือ HR Cluster มีรองอธิบดีเป็นประธาน ผู้บริหารจากสานัก กองต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ผู้อานวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ ทาหน้าที่เลขานุการ มีบทบาทหน้าที่
๑.๑ วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมถึงกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการ และพัฒนาเครื่องมือ กลไกในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะที่สะท้อนผลการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นรูปธรรม
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๑.๒ วางระบบการเลื่ อนเงิ นเดื อนโดย ก าหนดหลั กเกณฑ์ /วิ ธี การ การจั ดสรรเงิ นเดื อนให้ กั บ
หน่วยงานของกรมอนามัย และอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
๑.๓ วางระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับรายบุคคล (IDP) และสายงาน (CDP)
๑.๔ กากับ ติดตาม และตรวจสอบความสอดคล้องผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
และผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงาน และกรมอนามัย
๒. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมกาลังคนคุณภาพ ประกอบด้วย อดีตผู้บริหารกรมอนามัยที่
เกษียณอายุราชการ เป็นที่ปรึกษา รองอธิบดีเป็นรองประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้บริหาร กรมอนามัย ร่วมเป็น
คณะกรรมการ มีอานาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้
๒.๑ กาหนดแนวทางการจัดทาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะกาลังคนกรมอนามัย ดังนี้
- เตรียมความพร้อมผู้นาการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย (Our Skills Our Future : OSOF)
- อบรมผู้บริหารยุคใหม่ กรมอนามัย (Next Generation Shape Our Future : NeGSOF)
- อบรมหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.)
- ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS)
๒.๒ อานวยการ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาในการกาหนดแนวทางการยกระดับสมรรถนะกาลังคน
กรมอนามัย ตามข้อ ๔.๑.๑ – ๔.๑.๔
๒.๓ ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ก ากั บ ติ ดตาม และประเมิ นผล ตลอดจนแก้ ไขปั ญหาอุ ปสรรคในการ
ดาเนินการกาหนดแนวทางทางการยกระดับสมรรถนะกาลังคนกรมอนามัย ตามข้อ ๔.๑.๑ – ๔.๑.๔
๒.๔ พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมหลักสูตรตามข้อ ๔.๑.๑ – ๔.๑.๓
๒.๕ รายงานผลการดาเนินงานตามข้อ๔.๑.๑– ๔.๑.๔ ต่อกรมอนามัย
๒.๖ กาหนดวาระการประชุมเมื่อมีวาระการพิจารณาหลักสูตร การเตรียมพร้อมก่อนการจัดอบรม
สรุปผลการจัดอบรม และ การปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละปี
๓. ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลหรือ CHRO (Chief Human Resource Officer) เป็นกลไกการ
บริหาร กาลังคนภายในหน่วยงานทุกหน่วยงาน โดยมีบทบาทหน้าที่
๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ และผลักดัน การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่ยงานอย่าง
ครบวงจร ทั้งการวางแผน (HRP) การบริหาร (HRM) และการพัฒนา (HRD) ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของกรม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคนกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ DOH
๔.๐’s HR Strategy
๓.๒ กากับ และติดตามการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์
๓.๓ รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อผู้อานวยการสานัก/กอง/สถาบัน/
ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมอนามัย

การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อยกระดับกรมอนามัย ๔.๐

หน้า 41

๓.๔ ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับผู้บริหารของกรม รวมทั้งกองการเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือใช้
ข้อมูลร่วมกัน
๑.๔ สมรรถนะหลัก กรมอนามัย
เพื่อให้กาลังคนของกรมอนามัย มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการยกระดับการปฏิบัติภารกิจ ภายใต้
บริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหาร และคณะกรรมการกลุ่มยุทธศาสตร์บริหารกาลังคน จึงระดมสมอง
ภาคส่ วนต่ างๆ ในทุ กหน่ วยงาน ร่ วมกั นก าหนดสมรรถนะในการเป็นนักส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยนาและประยุกต์
สมรรถนะของ ก.พ. มากาหนดสมรรถนะเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาถึงระดับตาแหน่ง และสายงาน รวมถึงความต้องการ
ของกรม ที่จะเป็นหน่วยงานที่นาด้วยความรู้และวิชาการ (วิจัย นวัตกรรม และจัดการความรู้) โดยกรมอนามัยมี
ความพยายามพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย “AAIM” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และประกาศเป็นสมรรถนะ
หลักของกรม ในปี ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดสมรรถนะหลักกรมอนามัย ดังต่อไปนี้
A = Assessment : สามารถวางระบบการประเมิน วางแผนการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่
จาเป็น ครบถ้วน และถูกต้อง และส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนามาตรการ/แนวปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ระบบ
A = Advocacy : สื่อสารเชิงกลยุทธ์ และจัดการความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย รวมทั้งผู้มีส่วน
ได้เสียเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อโน้มน้าว ชักจูง ต่อรอง และเสริมพลัง ให้มีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือ ทั้งในระดับ
บุคคล ชุมชน องค์กร สังคม และผู้มีอานาจตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจของกรมอนามัย โดย
ผ่านการยอมรับทางสังคม
I = Intervention : การนาข้อมูลและหลักฐานที่ครบถ้วนรวมทั้งแนวคิดที่ซับซ้อน มากาหนด
มาตรการ/แนวปฏิบัติการในเชิงยุทธศาสตร์ ที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาตามบริบท สามารถนาภาคีเครือข่าย/
พันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเข้ามาประยุ กต์ ใช้กาหนด
มาตรการ/แนวปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ และคานึงถึงปัจจัยเสี่ยงในการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งใน
ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
M = Management & Governance : การบริหารและอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาชี้นานโยบาย และ
ออกกฎหมายโดยร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนอื่น ๆ ๒) ระดับจังหวัด/อาเภอ ดาเนินการให้เกิดรูปแบบ
และมาตรฐานที่เหมาะสมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและอาเภอ แล ะ
๓) ระดับท้องถิ่นและชุมชน ดังภาพที่ ๑๑
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ภาพที่ ๑๑ สมรรถนะหลักกรมอนามัย

๑.๕ กาหนดเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path)
กรมอนามัยให้ความสาคัญกับ “กาลังคน” ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรทราบเส้นทางเดินในชีวิตการ
ทางาน และเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นสู่ตาแหน่งสูง จึงได้กาหนด Career Path ขึ้นในปี ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ที่จะเข้า
สู่ตาแหน่งต้องมีคุณสมบัติ คือผ่านหลักสูตรการพัฒนา และสั่งสมประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อภารกิจกรม
อนามัย รวมทั้งต้องมีผลงานวิชาการที่กรมต้องการ กรมอนามัยจึงวางระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
สมรรถนะใหม่ ในทุกระดับจนถึงขึ้นสู่ตาแหน่งสาคัญ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เป็นการเติมเต็มศักยภาพของ
บุคลากรให้ทางานประสบความสาเร็จ เกิดความภาคภูมิ ใจ ยังผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กร และประกาศใช้
อย่างจริงจังในปี ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดภาพที่ ๑๒
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๑.๖ การจัดทาหลักสูตรและการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร
กรมอนามัยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร

ภาพที่ ๑๒ กรอบเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart)

ส่วนที่ ๒ สถานการณ์การพัฒนาศักยภาพกาลังคน
กรมอนามัยมีการพัฒนาศักยภาพกาลังคนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการจัดทาหลักสูตรเพื่อการ
พัฒนากาลั งคนให้ ตรงกับความต้องการ และสถานการณ์ปัญหาด้านกาลั งคนของกรมอนามัย ซึ่ง ในแต่ล ะ
หลักสูตร ได้จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ข้อมูลจากระบบบุคลากร กรมอนามัย ณ วันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๖๒ พบว่า กาลังคนของกรมอนามัย ที่ได้รับการพัฒนาเป็น ข้าราชการระดับปฏิบัติการ และ
ชานาญการ จ านวน ๑,๓๑๑ คน ได้การพัฒ นาศักยภาพ ร้อยละ ๒๒.๗๓ ระดับช านาญการพิเศษ และ
เชี่ยวชาญ จานวน ๒๙๑ คน ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๔๗.๐๘ ดังภาพที่ ๑๓ โดยมีผลการพัฒนาในแต่ละ
หลักสูตร ดังต่อไปนี้

ภาพที่ ๑๓ การได้รับการพัฒนาศักยภาพ
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๒.๑ บุค ลากรใหม่ ด้ ว ยโครงการปฐมนิเ ทศข้า ราชการใหม่ ตามโปรแกรม Onboarding
Program ซึ่งข้าราชการใหม่ต่องผ่านหลักสูตรนี้ทุกคน
แนวคิดและหลักการ มุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture)
เตรียมพร้อมการเข้าสู่การทางานในกรม และเริ่มฝัง DNA กรมอนามัยตั้งแต่บทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบที่
มีต่อประเทศ และที่สาคัญสมรรถนะที่พึงมี (A2IM) รวมถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งสายบริหารและวิชาการ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อให้ข้าราชการใหม่ทราบและเข้าใจถึงทิศทางการดาเนินงานของกรมอนามัย
๒. เพื่อให้ข้าราชการรู้ถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจของกรมอนามัย
๓. เพี่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการทางานกับกรมอนามัย เพื่อนาไปสู่ความ
ผูกพันที่มีต่อองค์กร
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร บุคลากรใหม่ของกรมอนามัยทุกคน (ข้าราชการใหม่ /รับโอน และ
บรรจุกลับ)
ผลการดาเนินงาน ผู้เข้ารับการอบรม รวม ๒๓๐ คน
การประเมินผล ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมแบบประเมินความรู้ก่อนฝึกอบรม (Pre-test)
และหลังฝึกอบรม (Post-test) จานวน ๒๐ ข้อ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอนามัย ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (AAIM) และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า หลังการ
อบรมผู้เข้ามีผลการประเมินดีขึ้นทั้ง ๒ ปี ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ คะแนนประเมินความรู้การอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
คะแนน
ต่าสุด
สูงสุด

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๐ ก่อนการอบรม
หลังการ
อบรม
ประเมินด้วย
๔
๑๐
การสังเกตุ
๑๖
๑๙
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๒.2 กลุ่มคนที่เป็นกาลังหลัก คือ Gen X และ Y กรมอนามัย ได้พัฒนาหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมผู้นาการเปลี่ยนแปลง OSOF (Our Skill Our Future)
หลักการและแนวคิดของหลักสูตร มุ่งปรับกระบวนการคิด และเพิ่มทักษะตามสมรระนะหลัก
ของกรมอนามัย เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง “คิดเป็น เห็นต่าง สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” การเตรียม
กาลังคนกลุ่มนี้ในการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัยซึ่งถือว่าเป็นเลือดใหม่ (Young Blood) ทดแทนกาลังคนเก่าที่
จะหมดไป ด้วยการฝัง DNA กรม A2IM ซึง่ Focus การสร้างแบบจาลองกรมในหลักสูตร และใช้สมรรถนะ
เป็น Key ในการเรียนการสอนผ่าน Workshop ในสถานการณ์จริง และสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy
Suggestion) ในระดับประเทศและเขตสุขภาพ ซึง่ เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร ข้าราชการระดับปฏิบัติการ และ ชานาญการ โดยกาหนด
เป้าหมายการพัฒนา ๑ : ๓ = ๔๗๓ คน (ข้าราชการระดับปฏิบัติการและชานาญการ : ๑๓๑๑ คน)
ผลการดาเนินงาน ผู้ผ่านการอบรม ๑๖๖ คน (ร้อยละ ๓๙.๙๙)
โดยหลักสูตร OSOF มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของกรมอนามัย โดย
แต่ละรุ่นจะมีเป้าหมายการพัฒนาที่แตกต่างกัน และมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนา รวมทั้งวิธีการประเมินผลที่มีการพัฒนาให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หลักการที่เป็นแกนของหลักสูตรดัง
รายละเอียดตามภาพที่ ๑๓ โดยผลการประเมินของแต่ละรุ่น ดังต่อไปนี้

ภาพที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาและโครงสร้างหลักสูตร OSOF
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๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)

๒.๒.๑ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๒ (OSOF ๒) พบว่า ผู้เข้ารับ
การอบรมมีสมรรถนะการควบคุมตนเองมากที่สุด ที่ระดับ ๒.๕๘ และสมรรถนะที่ต่าที่สุด ได้แก่การดาเนินการ
เชิงรุก (Proactive) และ การมีวิสัยทัศน์และการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ระดับ ๑.๘๘ ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๒
สมรรถนะ
การควบคุมตนเอง
การดาเนินการเชิงรุก (Pro-active)
ศักยภาพผู้นาเพื่อนาการเปลี่ยนแปลง (Leadership for
Change Management)
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
การพัฒนาศักยภาพคน Caring & Developing Other)
การให้อานาจแก่ผู้อื่น (Empowering Others)
การมีวิสัยทัศน์และการคิดเชิงกลยุทธ์ผ่านการมองภาพองค์รวม
สมรรถนะด้านบริหาร (Managerial Competency)

ระดับสมรรถนะ
๒.๕๘
๑.๘๘
๒.๐๐
๒.๒๕
๒.๕๖
๒.๕๐
๑.๘๘
๒.๒๔

๒.๒.๒ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๓ (OSOF ๓) มีทั้งการประเมิน
ด้วยตนเอง และการประเมินด้วยเทคนิคการประเมิน ACM โดยผู้เข้าอบรมประเมินตนเองว่าสมรรถนะการ
บริการที่ดี การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา อยู่ในระดับ ๔ คือ สามารถกาหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนา
วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานโดดเด่น ในขณะที่การประเมินด้วย ACM ของสมรรถนะการบริการที่ดี สามารถ
แสดงสมรรถนะชัดเจน แต่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มติมเพื่อให้เป็นจุดแข็งต่อไป ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๓

สมรรถนะ
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- จริยธรรม
-การทางานเป็นทีม
-ภาวะผู้นา
-นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

การประเมินตนเอง
การประเมินด้วยเทคนิคการประเมิน
(Self-Assessment) (Assessent Center Method ; ACM)
ระดับ
ระดับ
๓
๔
๓
ผ่าน
ผ่าน
๔
ผ่าน
ผ่าน
๓
ผ่าน
พัฒนา
๓
พัฒนา
ดี
๔
ดี
พัฒนา
๔
ผ่าน
ผ่าน
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๒.๒.๓ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๔ (OSOF ๔) มีการประเมินทั้ง
การประเมินตนเอง และ การประเมินด้วยเทคนิค ACM โดยผลการประเมินที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสอง
วิธี คือ การารทางานเป็นทีม ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๔

สมรรถนะ
การสร้างเครือข่าย
นวัตกรรม
การปรับตัวและการยืดหยุ่น
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การทางานเป็นทีม
การสื่อสาร
การคิดเชิงระบบ
การมองภาพรวม

การประเมินตนเอง
(Self-Assessment)
พัฒนา
ผ่าน
ดี
๒๐.๔๕ ๓๔.๐๙ ๔๕.๔๕
๔๗.๗๓ ๒๕.๐๐ ๒๗.๒๗
๔๓.๑๘ ๓๑.๘๒ ๒๕.๐๐
๙.๐๙ ๖๕.๙๑ ๒๕.๐๐
๑๕.๙๑ ๒๐.๔๕ ๖๓.๖๔
๒๕.๐๐ ๕๒.๒๗ ๒๒.๗๓
๑๕.๙๑ ๕๐.๐๐ ๓๔.๐๙
๖.๘๒ ๓๘.๖๔ ๔๓.๕๕

การประเมินด้วยเทคนิคการประเมิน
(Assessent Center Method – ACM)
พัฒนา
ผ่าน
ดี
๔๕.๔๕
๕๔.๕๕
๔๐.๙๑
๕๙.๐๙
๒.๒๗
๑๘.๑๘
๗๙.๕๕
๑๑.๓๖
๗๙.๕๕
๙.๐๙
๔.๕๕
๙๕.๔๕
๑๘.๑๘
๗๒.๗๓
๙.๐๙
๒๕.๐๐
๖๑.๓๖
๑๓.๖๔
๙.๐๙
๙๐.๙๑

๒.๒.๔ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๕ (OSOF ๕) มีการประเมิน
สมรรถนะของผู้เข้าอบรมก่อนเข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชา จะเห็นว่าผลการประเมินทั้งของการประเมิน
ตนเองและผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา ใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันค่อนข้างมากจากผลการประเมินด้วย
ACM โดยสมรรถนะที่ที่ผลการประเมินแตกต่างกันมากที่สุด คือ การบริหารและอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๕
ก่อนอบรม
สมรรถนะ
การประมิน (Assessment)
สื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Advocate)
กาหนดมาตรการ/แนวปฏิบตั ิการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Intervention)
การบริหารและอภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Management)
รวม

หลังอบรม
การประเมินด้วย
ประเมิน
เทคนิคการประเมิน
ตนเอง
(ACM)

ประเมิน
ตนเอง

ผู้บังคับบัญา
ประเมิน

๗๓.๒๕
๗๕.๓๖
๗๒.๙๖

๗๖.๘๑
๗๗.๙
๗๖.๗๖

๗๓.๕๖
๗๖.๕๑
๗๔.๗๘

๕๕.๑๐
๕๕.๗๐
๕๖.๗๐

๗๔.๘๙

๗๙.๔๔

๗๔.๙๓

๔๖.๐

๗๔.๑๑

๗๗.๗๒

๗๔.๙๕

๕๓.๔
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๒.๓ กลุ่ม middle level ได้แก่ กลุ่มหัวหน้างาน /เชี่ยวชาญ/ชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่เชื่อม
ระหว่างผู้บริหารระดับสูง กับผู้ปฏิบัติ ระหว่างกรมกับภาคีเครือข่าย และการเตรียมตัวขึ้นสู่ตาแหน่งสาคัญ
โดยกรมมี 2 ทางเลือก คือ 1) เส้นทางก้าวหน้าทางวิชาการ กรมได้จัดทาหลักสูตรในเชิงวิชาการ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) และ
2) เส้นทางเดินสายบริหาร หรือการสืบทอดทดแทนตาแหน่ง (Successor) กรมประสบปัญหาการขาดช่วง
ทางการบริหาร กาลังคนขาดประสบการณ์และอายุน้อย จึงได้จัดทาหลักสูตร Next Generation Shape Our
Future (NeGSOF) ผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารพิจารณาประกอบการขึ้นสู่ตาแหน่ง
ทางการบริหาร
๒.๓.๑ หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่ Next Generation Shape Our Future เริ่มปี พ.ศ.
2559 จนถึงปัจจุบัน เน้นการเรียนแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนโดยตรงจากผู้บริหาร ด้วยวิธี Job
Shadowing
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Level) ให้เป็น Successor
๒. สร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร ได้แก่ ข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ /เชี่ยวชาญ กาหนด
เป้าหมายการพัฒนา ๑ : ๓ = ๙๗ คน (ข้าราชการระดับชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ : ๒๙๑ คน)
ผลการดาเนินงาน ผู้เข้าอบรม ๙๖ คน (ร้อยละ ๙๙.๐) โดยผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ ๑ เป็น
แพทย์ และ ทันตแพทย์ ต่อมาในรุ่นที่ ๒ – ๔ กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมเป็น รองผู้อานวยการ /
หัวหน้ากลุ่ม ทุกสายงาน
๒.๓.๑.๑ การประเมินผล นักบริหารยุคใหม่ รุ่นที่ ๒ (NeGSOF ๒) ด้วยการประเมินทักษะ
ทางการบริหารด้วยการประเมินตนเอง พบว่า ผู้เข้าอบรมประเมินว่าตนเองมีความซื่อสัตย์ระดับดีมากที่สุด
ร้อยละ ๕๗.๖๙ ส่วนสมรรถนะที่เห็นว่าตนเองต้องมีการพัฒนามากที่สุด การสร้างนวัตกรรม รองลงมาเป็น
การบริหารทรัพยากร ร้อยละ ๔๖.๑๕ และ ๔๒.๓๑ ตามลาดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๖

* เชี่ยวชาญ
* ชานาญการพิเศษ
* หัวหน้างาน

Pretest

Job
Shadowing

ACM

นักบริหารยุคใหม่

“NEGSOF”

* อธิบดีกรมอนามัย
* รองอธิบดีกรมอนามัย
* ผู้อานวยการสานัก
* ผู้อานวยการศูนย์อนามัย
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ตารางที่ ๖ ร้อยละของการประเมินสมรรถนะทางการบริหารด้วยวิธีการประเมินตนเอง
สมรรถนะ
การควบคุมอารมณ์
ความซื่อสัตย์
ภาวะผู้นา
นวัตกรรม
การประสานกลยุทธ์
การสื่อสาร
การบริหารทรัพยากร
การสอนงาน
การประสานความร่วมมือ
การตัดสินใจ
การปรับตัวและการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
การผลักดันผลงาน

ระดับดี
๔๖.๑๕
๕๗.๖๙
๓๔.๖๒
๓๘.๔๖
๓๘.๔๖
๔๒.๓๑
๕๐.๐๐
๔๘.๑๕
๕๐.๐๐
๔๖.๑๕
๔๒.๓๑

ระดับปานกลาง
๓๔.๖๒
๒๖.๙๒
๓๐.๗๗
๑๕.๓๘
๒๓.๐๘
๓๐.๗๗
๗.๖๙
๒๖.๙๒
๔๒.๓๑
๔๒.๓๑
๒๖.๙๒

ระดับพัฒนา
๑๕.๓๘
๑๕.๓๘
๓๔.๖๒
๔๖.๑๕
๓๘.๔๖
๒๖.๙๒
๔๒.๓๑
๒๖.๙๒
๗.๖๙
๑๑.๕๔
๓๐.๗๗

๔๒.๓๑

๑๙.๒๓

๓๘.๔๖

๒.๓.๑.๒ การประเมินผล นักบริหารยุคใหม่ รุ่นที่ ๓ (NeGSOF ๓) จากการประเมินตนเอง
และ การประเมินด้วยเทคนิคการประเมิน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ประเมินระดับสมรรถนะผ่าน
และ สมรรถนะที่ต้องพัฒนามากที่สุดได้แก่ สภาวะผู้นา และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ACM จะเห็น
ว่าผลการประเมินไม่สอดคล้องกัน เช่น การควบคุมตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมประเมินว่าตนเองต้องพัฒนา ร้อย
ละ ๓๖.๖๗ ในขณะที่การประเมินด้วย ACM ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะอยู่ในระดับดีถึงร้อยละ ๙๓.๓๓
โดยไม่มีระดับที่ต้องพัฒนา ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๗
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ตารางที่ ๗ ร้อยละของการประเมินสมรรถนะทางการบริหารด้วยวิธีการประเมินตนเอง และการ
ประเมินด้วยเทคนิคการประเมิน
ประเมินตนเองก่อนอบรม
สมรรถนะ
ดี
การคิดเชิงกลยุทธ์
๒๐.๐๐
การบริหารจัดการ
๒๓.๓๓
การประเมิน
๑๓.๓๓
การสอนและมอบหมายงาน ๑๓.๓๓
การตัดสินใจ
๑๖.๖๗
การควบคุมตนเอง
๒๐.๐๐
ศักยภาพเพื่อนาการ
๒๐.๐๐
เปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์
๒๐.๐๐
สภาวะผู้นา
๒๐.๐๐

การประเมินด้วยเทคนิคการ
ประเมิน(ACM) หลังอบรม

ผ่าน
๔๖.๖๗
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๖๐.๐๐
๖๐.๐๐
๔๓.๓๓
๔๖.๖๗

พัฒนา
๓๓.๓๓
๒๖.๖๘
๒๖.๖๗
๒๖.๖๗
๒๓.๓๓
๓๖.๖๗
๓๓.๓๓

ดี
๓๐.๐๐

๕๓.๓๓
๑๐.๐๐
๙๓.๓๓
๓.๓๓

ผ่าน พัฒนา
๗๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐.๐๐ ๙๐.๐๐
๔๖.๖๗
๙๐.๐๐
๖.๖๗
๕๖.๖๗ ๔๐.๐๐

๖๖.๖๗
๓๓.๓๓

๑๓.๓๓
๔๖.๖๗

๔๖.๖๗
๒๓.๓๓

๕๓.๓๓
๗๖.๖๗

๒.๓.๑.๓ การประเมินผล นักบริหารยุคใหม่ รุ่นที่ ๔ (NeGSOF ๔) พบว่า ผลการประเมิน
ตนเองหลั งการอบรมสู งกว่าการประเมินก่อนการอบรม ยกเว้น การสอนและมอบหมายงาน โดยผลการ
ประเมินหลังการอบรมที่มีคะแนนการประเมินสูงสุ ด ได้แก่ ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ ยนแปลง รองลงมาได้แก่
การตัดสินใจ ร้อยละ ๗๘.๒๔ และ ๗๖.๕๔ ตามลาดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๘
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ตารางที่ ๘ ร้อยละการประเมินสมรรถนะก่อนและหลังการอบรม
ก่อนอบรม
สมรรถนะ
ภาวะผู้นา
วิสัยทัศน์
ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ยนแปลง
การควบคุมตนเอง
การตัดสินใจ
การสอนและมอบหมายงาน
การประเมิน
การบริหารจัดการ
การคิดเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะทางการบริหาร

ประเมินตนเอง
๖๘.๓๑
๕๗.๕๗
๖๙.๔๙
๖๐.๕๙
๗๓.๙๐
๗๐.๒๙
๗๐.๖๖
๖๐.๐๗
๖๑.๔๐
๖๕.๘๑

หลังอบรม
การประเมินด้วย
ประเมินตนเอง เทคนิคการประเมิน
(ACM)
๗๒.๘๗
๖๙.๗๑
๖๗.๗๙
๗๕.๐
๗๘.๒๔
๖๒.๓๔
๖๓.๘๒
๘๐.๓๙
๗๖.๕๔
๖๗.๓๔
๖๖.๘๔
๓๓.๓๓
๗๑.๓๒
๗๐.๘๓
๖๐.๕๙
๖๐.๕๔
๖๗.๖๕
๖๒.๐๘
๖๙.๕๒
๖๔.๕๖

๒.๓.๒ หลักสูตร “นักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ : นบอส.”
เป็นหลักสูตรที่มีการ MOU ร่วมกันระหว่างกรมอนามัยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การอบรมใช้
ระยะเวลาทั้งสิ้น ๙๐-๙๖ ชั่วโมง ผู้ ที่ผ่านการอบรมหากมีความประสงค์เข้าศึก ษาต่อในระดับปริญญาโท
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับ
การยกเว้นการเรียนจานวน ๖ หน่วยกิต
หลักการและแนวคิดของหลักสูตร
การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้เน้นการมีส่ วนร่วมของผู้ เข้ารับการอบรมเป็นหลั ก เพื่อจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบแก้ปัญหาที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ โดยใช้
หลักการจัดการศึกษาแบบผู้ใหญ่ (Adult learning) รวมทั้งจัดให้มีการดูงาน เพื่อนาสิ่งที่เรียนรู้มาฝึก
ปฏิบัติโดยมีการเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้ ระหว่างการฝึกอบรม คณาจารย์ได้มีส่วนในการสังเกตและบันทึก หัวข้อ เครื่องมือ และผลการ
เรียนรู้จากการอบรม เพื่อที่จะได้ใช้เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนและแนวทางให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวน
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องหลังผ่านการอบรม การประมวลผลการเรียนรู้ที่เป็นบทสะท้อนความคิดจากผู้เข้ารับ
การอบรมก็จะถูกดาเนินการด้วยตระหนักดีว่าการเรียนรู้มิได้สิ้นสุดเมื่อจบการอบรม
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อพัฒนานักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพโดยกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม
2. เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพที่จ้าเป็นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริม
สุขภาพในภาวะคุกคาม
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบกณ์ด้านการ
บริหารจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพให้เอื้อต่อการสร้างชุมชนน่าอยู่ ที่มีสุขภาพดี
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร ข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ รุ่นละ ๓๐ คน
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ (Module) ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศและ
การวิเคราะห์สมรรถนะตนเองเพื่อการปรับพื้นฐาน 2) วัดรอยเท้าช้าง-การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาเพื่อ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
การส่งเสริมสุขภาพในยุคการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ 5) ผู้นาในงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพกับการอานวยความยุติธรรม และ 6) การกาหนดนโยบายและการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ
ผลการดาเนินงาน ผูผ้ ่านการอบรมทั้งสิ้น จานวน ๑๑๗ คน

กรมอนามัย & ม.ธรรมศาสตร์

ชานาญการพิเศษ

Module

Module

Module

๑

๒

๓

Module

Module

Module

๔

๕

๖

นักบริหารอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมสุขภาพ

Adult Learning
การประเมินผล เกณฑ์การพิจารณาผลประเมินทักษะระดับผ่าน โดยผลประเมินทักษะการเป็น
ผู้จัดการมากกว่า ร้อยละ 70 ซึ่งผู้เข้าอบรมที่มีผลประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด 27 คน (ร้อยละ 96.63)
ทักษะการเป็นผู้จัดการของผู้เข้าอบรมในภาพรวม ร้อยละ 81.80 และทักษะของบทบาทเป็นครูพี่เลี้ยงมีผล
ประเมินสูงสุด ร้อยละ 84.66 และ บทบาทเป็นผู้ริเริ่มผลประเมินต่าสุด ร้อยละ 79.66 ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ ๙
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ตารางที่ ๙ ร้อยละของการประเมินบทบาทนักบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมสุขภาพ
บทบาท
ครูพี่เลี้ยง
ผู้เอื้ออานวย
ผู้ควบคุมกากับ
ผู้ประสาน
ผู้อานวยการ
ผู้ผลิต
ผู้ริเริ่ม
คนกลาง
ผู้จัดการ

ร้อยละ
๘๔.๖๖
๘๑.๓๓
๘๑.๖๐
๘๒.๔๐
๘๒.๙๖
๘๐.๔๔
๗๙.๖๖
๘๑.๗๓
๘๑.๘

ปัญหาอุปสรรคของการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
จากการจัดอบรม ในแต่ละหลักสูตร พบปัญหาในกระบวนการจัดอบรมในภาพรวม ดังนี้
๑.การคัดเลือกคนเข้ารับการอบรม บางหน่วยงานส่งคนที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด ทาให้เกิด
ปัญหา การเรียนรู้ไม่ทันกัน
๒.การอบรมในแต่ละหลักสูตรใช้เวลาค่อนข้างนาน ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมบางคนมีภารกิจสาคัญ
ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบทุกหัวข้อของหลักสูตร
การติดตาม กากับ ผลการดาเนินงาน (Monitoring)
ในการติดตาม กากับ ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการพัฒนาศักยภาพกาลังคนตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคน กรมอนามัย พ.ศ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อรักษาความเป็นธรรม มาตรฐาน รวมทั้ง
ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการพัฒนาศักยภาพกาลังคนให้มีศักยภาพ และ
สมรรถนะ ในการขั บ เคลื่ อนงานตามภารกิจ ได้ตามเป้ าหมาย จึ งได้ กาหนดให้ มีการกากั บติดตามผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑. การประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
๑.๑ คณะกรรมการบริหารกรมอนามัยซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานทุกหน่วยทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีวาระการรายงานการบริหารกาลังคนเป็นประจาทุกเดือน
๑.๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์บริหารกาลังคน (Clster HR) มีวาระการประชุมทุก ๒ เดือน
๑.๓ คณะกรรมการพัฒนากาลังคนคุณภาพ มีการประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และ
ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร
๑.๔ คณะกรรมการภารกิจสนับสนุน มีวาระการประชุมทุกเดือน
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๒. การรายงานผลการดาเนินงาน
๒.๑ การรายงานด้วยการบันทึกข้อมูล แผนและผลการดาเนินงานในระบบศูนย์ข้อมูล
กรมอนามัย (DOC) ปี ๔ ครั้ง
๒.๒ การรายงานผ่านระบบ (e-report) ระบบงานบุคคล เป็นการรายงานข้อมูลผลการ
พัฒนาศักยภาพกาลังคนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของกรมในการบริหารการพัฒนา และใช้ประโยชน์
จากกาลังคน
๓. การนิเทศงาน เป็นการติดตาม กากับการดาเนินงาน ว่าหน่วยงานมีการพัฒนากาลังคน และ
ใช้ประโยชน์จากกาลังคนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้ว หรือไม่ อย่างไร จากการนิเทศและตรวจราชการกรม
อนามัย โดยรองอธิบดีกรมอนามัย ปีละ ๒ ครั้ง
การประเมินผล
ด้วยการวิจัย เพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้ผ่านการอบรมว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
กล่าวคือ มีการนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ และพัฒนางานให้ดีขึ้นหรือไม่
การใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์จากกาลังคนที่ผ่านการพัฒนา กรมได้ จัดทาโครงการ Dream team โดย
คัดเลือกกาลังคนรุ่นใหม่ที่เคยผ่านการพัฒนาศักยภาพโดยกรมอนามัย และเป็นผู้ ที่มีศักยภาพสูง (Talent) มี
ทักษะ Digital ในการค้นหาข้อมูลจาก Big Data หรือ Data Lake ประมาณ 10 คน ประกอบด้วยสหวิชาชีพ
ที่เป็นสายงานหลัก อยู่ต่างหน่วยงาน ร่วมกันทางานในรูปแบบ Scrum มาเป็นทีมมันสมองให้ผู้บริหาร
ระดับสูง สื่อสารตรงกับผู้บริหาร มาทางานในลักษณะที่เป็น AGILE เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงมอบหมายภารกิจสาคัญ เร่งด่วน รวมทั้ง Coaching และสื่อสารการทางานด้วย Social
media การประเมินจะดูผลผลิตเป็นสาคัญ จากนั้นจะได้ข้อมูลในการกาหนดแนวทาง/มาตรการ ให้กับ
ผู้บริหาร ภารกิจที่ได้รับมอบหมายครั้งแรกคือการทาข้อเสนอเรื่อง Health Promotion Package เพื่อนาไป
เข้าระบบประกันสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างการนาเสนอต่อกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันแรงงานที่ใช้ประกันสังคมส่วน
ใหญ่ใช้งบประมาณเพื่อการรักษาพยาบาล ไม่ได้ใช้สาหรับป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นหากการผลักดัน
Package นี้สาเร็จ จะส่งผลต่อการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานเพิ่มขึ้น และนามาสู่การลดปัญหา
โรคไม่ติดต่อ แนวคิด Package มองทั้ง Service ทีส่ ามารถลดค่าใช่จ่าย การทา application ระดับบุคคลใน
การดูแลตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้ทีมนี้ได้ใช้การทางานรูปแบบเดียวกัน ต่อยอดในมิติอื่น เช่น การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โครงการนี้ได้มอง
การใช้ศักยภาพคน เป็นกลยุทธ์สาคัญ ในการบริหารเพื่อให้ตอบโจทย์องค์กร และปัจจุบันได้มีการขยายผลด้วย
การสร้างทีมนวัตกร เพื่อผลิตผลงานให้กับกรมนาไปสู่การขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
กรมอนามัย ๔.๐ ประเทศไทย ๔.๐
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บทที่ ๕
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง
สาธารณสุข ในการเป็นแกนหลักขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริม ป้องกันโรค เป็นเลิศ (Promotion
and Prevention Excellent) ในระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายเมื่อปี ๒๕๘๐ คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย ๘๕ ปี
และ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ๗๕ ปี รวมทั้งการปฏิรูปประเทศ และ นโยบายประเทศไทย ๔.๐
ในขณะที่โครงสร้างกาลังคนของกรม กาลังเปลี่ยนแปลง กาลังคนในยุค Baby Boom กาลังจะหมดไป และ
ทดแทนด้วยกาลังคนที่เป็น Generation Y ทาให้เกิดปัญหาระหว่างช่วงวัย (Generation gap) ซึ่งกรม
อนามัยได้มีการทบทวน บทบาท ภารกิจ นาไปสู่การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารบุคลากรในหน่วยงานให้เข้าใจทิศทาง
และ มีเป้าหมายเดียวกัน ใช้รูปแบบการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ภายใต้ “กรมอนามัย ๔.๐ (DOH ๔.๐)” มี
การกาหนด กระบวนงานหลัก (Core Business Process) เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งทรัพยากรสาคัญในการขับเคลื่ อนงานคือ
กาลั ง คนกรมอนามั ย ที่ มีส มรรถนะเพี ย งพอต่ อการปฏิ บั ติ ตามภารกิ จ กรมอนามัย จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และได้กาหนดสมรรถนะหลักของกรมอนามัยที่ตอบสนอง
การเป็นนักส่งเสริมสุขภาพละอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ AAIM (A=Assessment ; การประเมิน /Advocate=
การสื่อสารกลยุทธ์ / Intervention = การกาหนดมาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม /
Management=การบริหารจัดการ) ย และกาหนดเป็น Career Path ให้กับบุคลากรกรมอนามัย มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสร้างกลไกที่ช่วยให้การขับเคลื่อนตรงตามความต้องการของกรม
อนามัยในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการยุทธศาสตร์บริการกาลังคน (HR Cluster)
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมกาลังคนคุณภาพ และ ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (Chief Human
Resource Organization : CHRO) โดยคณะกรรมการแต่ละคณะ มีการปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกาลังคนกรมอนามัย มีการจัดทาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกาลังคน รองรับ
การยกระดับกรมอนามัย ๔.๐ ได้แก่ การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (Onboarding Program), หลักสูตร
เตรียมความพร้อมผู้นาการเปลี่ยนแปลง กรมอนามัย (Our Skill Our Future ; OSOF) , หลักสูตรอบรม
ผู้บริหารยุคใหม่ (Next Generation Shape Our Future ; NeGSOF) และ นักบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) ผลการพัฒนาศักยภาพ ข้อมูลจากระบบบุคลากร ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
พบว่า กาลังคนของกรมอนามัย ที่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ และชานาญการ จานวน ๑,๓๑๑ คน ได้การ
พัฒนาศักยภาพ ร้อยละ ๒๒.๗๓ ระดับชานาญการพิเศษ และ เชี่ยวชาญ จานวน ๒๙๑ คน ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ ๔๗.๐๘
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อภิปรายผลการศึกษา
การมีระบบการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกาลังคนที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง จะช่วยให้
ทิศทางการพัฒ นากาลั งคนของกรมอนามัยมีความชัดเจน และตรงตามความต้องการ โดยมีกลไกในการ
ขับเคลื่อน คือการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการยุทธศาสตร์กาลังคน ที่มีรอง
อธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน และ คณะผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ ช่วยให้การกาหนดกรอบการพัฒนา
กาลั ง คนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เนื่ อ งจากได้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากลู ก ค้ า และ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ส่ ว น
คณะกรรมการพัฒนากาลังคนคุณภาพ เป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยข้าราชการบานาญที่เคยเป็นผู้บริหาร
กรมอนามัย ร่วมเป็นที่ป รึกษาและคณะทางาน ทาให้การออกแบบหลักสูตร ตอบโจทย์กรมอนามัยมากขึ้น
เนื่องจากเป็นการออกแบบหลักสูตรจากผู้ที่มีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ ของกรมอนามัย เป็นอย่างดี และ
อีกหนึ่งกลไกที่กรมอนามัยได้สร้างขึ้น เพื่อทาหน้าที่ในการบริหารกาลังคนในทุกหน่วยงาน คือ ผู้บริหารด้าน
ทรัพยากรบุคคล (CHRO) ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารกาลังคนมาก่อน เนื่องจากเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาทางด้านสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี มีข้อดีคือการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านสาธารณสุข
หาก CHRO มีความรู้ในเนื้องาน และ ความเป็นนักวิชาการ จะมีมุมมองในการพัฒนาศักยภาพกาลังคนให้ไปใน
ทิศทางที่หน่วยงานต้องการมากขึ้น ส่วนข้อเสีย คือ CHRO ที่ยังพบปัญหาในการปฏิบัติหน้ าที่ โดยเฉพาะ กฎ
ระเบียบต่าง ๆ
การกากับ ติดตาม การดาเนินงาน ที่มีการบรรจุวาระของการรายงาน การบริหารกาลังคนกรม
อนามัย ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารกรมอนามัย และ คณะกรรมการภารกิจ
สนับสนุน ซึ่งมีอธิบดีเป็นประธาน และผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นโอกาสดีที่จะได้รับฟังข้อเสนอเพื่อการ
ปรังปรุง รวมทั้ง ภารกิจนั้น ๆ จะได้รับการสนับสนุน ทั้งงบประมาณ และความร่วมมือจากหน่วยงาน ต่าง ๆ
มากขึ้น
จากสถานการณ์การพัฒนาศักยภาพกาลังคน ซึ่งปัจจุบันยังพัฒนาไม่ครบตามเป้าหมายที่กาหนด
ในแต่ละหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกรมอนามัยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจะเห็น
ได้จาก จานวนงบประมาณที่ใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากร มีจานวนเพิ่มขึ้นโดยตลอด ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
ร้อยละ ๑๒.๙๑ , ๑๓.๕๗ และ ๑๕.๙๕ ตามลาดับ ส่วนกระบวนการพัฒนา พบปัญหาของหน่วยงานส่ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด อาจทาให้ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ การเรียนรู้ไม่ทันกลุ่ม ซึ่งอาจต้องมี
ความเข้มงวดมากขึ้น ในขั้น ตอนการคัดเลื อกบุคคลเข้ารับการอบรม ส่ ว นการกาหนดโครงสร้างหลั กสู ตร
คณะกรรมการพัฒนากาลังคนคุณภาพ ให้ความสาคัญกับการบรรจุสาระสาคัญที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
ของกรมอนามัย (AAIM) ซึ่งเชื่อว่าหากคนกรมอนามัยมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ จะช่วยยกระดับการให้บริการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง และได้ใช้รูปแบบการเรียน การสอนที่เน้นให้มีการ
ฝึกทักษะ ซึ่งตาม ๗๐:๒๐:๑๐ Model ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองกล่าวว่า การได้ลงมือปฏิบัติจะช่วยให้
เกิดทักษะมากขึ้น แต่จากผลการประเมินของทุกหลักสูตร ที่พบว่าทั้งการประเมิ นตนเอง และ การประเมิน
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โดยผู้บริหารจะใกล้เคียงกัน ซึ่งเมื่อเทียบกับการประเมินโดยเทคนิคการประเมิน (ACM) มีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก เช่น หลักสูตรผู้นาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม OSOF รุ่นที่ ๕ ที่ผลการ
ประเมินสมรรถนะตนเอง และ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชามากกว่าร้อยละ ๗๐ ในทุกสมรรถนะ ในขณะที่
ผลการประเมินด้วยเทคนิคการประเมิน อยู่ระหว่างร้อยละ ๔๐-๕๐ อาจเกิดจากความเข้าใจความหมายของ
แต่ละประเด็นแตกต่างกัน หรือในช่วงการประเมินบุคคลนั้น อาจไม่ได้แสดงสมรรถนะที่มี ให้ผู้ประเมินได้เห็น
สอดคล้องกับทฤษฎีภูเขาน้าแข็ง ที่บางสมรรถนะเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้น้า ดังนั้นการประเมินที่เหมาะสม และ
ได้ผลการประเมินสมรรถนะที่ตรงตามความเป็นจริง ควรเป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานในงานประจา โดย
ต้องมีบุคคลที่ทาหน้าที่ในการประเมินของแต่ละหน่วยงาน อาจมอบหมายให้ CHRO ทาหน้าที่ในการติดตาม
ประเมิน นอกจากนี้การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ที่ต้องให้ความสาคัญหารูปแบบวิธีการเรียน การสอน ที่
เหมาะสม เนื่องจากกลุ่มเป้ าหมายเป็น คนที่อยู่ Generation Y เป็นส่วนใหญ่ ปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาบุคลากร Generation Y คือความเบื่อหน่ายในการฝึกอบรม และ พัฒนา เนื่องจากบุคลากร
Generation Y มีลักษณะนิสัยที่มีความอดทนต่า และความไม่เข้าใจ ความขัดแย้งระหว่างความคิดเห็นกับ
ผู้บังคับบัญชา Generation X ที่มอบหมายการทางาน๑๐
การขับเคลื่อนตามนโยบาย DOH ๔.๐ ที่ต้องนานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
นั้น กรมอนามัยได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาคนให้เป็นนักวิจัย และนวัตกร แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กรม
ได้ให้การสนับสนุน เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะทาให้คนมีสรรถนะที่ต้องการ และสามารถสร้างนวัตกรรมมาใช้ใน
การขับเคลื่อนงานเท่านั้น แต่ บุคคลนั้น ต้องนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จึงจะทาให้เกิดทักษะ
และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ จนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการทางานได้ จาก ทฤษฎีการเรียนรู้และ
พัฒนา กล่าวว่า การเรียนทีม่ าจากการเข้าอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากสัมมนาที่ออกแบบมามีเพียง
ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าสัมมนาจะได้ความรู้เพียง ร้อยละ 10
ดังนั้นการฝึกอบรมในปัจจุบันต้อง
สอดแทรก workshop หรือมีการปฏิบัติ ลงมือทาจริงๆในห้องเรียน เพราะถ้าเป็นการสัมมนา หรือฟังอย่าง
เดียว ความรู้ที่ได้และนาไปใช้ได้ เพียง ร้อยละ 10 เท่านั้น โดยร้อยละ ๗๐ เกิดจากประสบการณ์จากการ
ทางาน และการคิดแก้ปั ญหามาจากการลงมือทา ได้ทดลองทา (Experiential Learning) ผ่ านจาก
ประสบการณ์จริงจากการทางานจริง ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาจากงานประจาวัน อาจจะมาจากการได้รับ
มอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ จากผู้บังคับบัญชา ทาให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆอย่าง เพื่อให้
งานประสบความสาเร็จ๙ และจากการวิเคราะห์ในภาพรวมยังคงพบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพกาลังคนกรม
อนามัย ในการยกระดับสู่กรมอนามัย ๔.๐ เกี่ยวกับความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อสามารถนาความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะอื่น ๆ
เพิ่มเติมให้กับกาลังคนของกรมอนามัยในการทาหน้าที่อภิบาลระบบ เช่น การทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน
(Inspector)
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาศักยภาพกาลังคน กรมอนามัย
๑. สร้างระบบการส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามช่องทาง/วิธีการ
ต่าง ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรที่กรมจัดให้ เช่น การสอนและมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน รวมทั้งการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และให้มีการติดตาม กากับ อย่างต่อเนื่อง โดย CHRO ประจาหน่วยงาน สร้างแรงจูงใจโดย
การนาไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒.การจัดทาฐานข้อมูลการพัฒนากาลังคนในภาพรวมกรมอนามัย ให้ครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนากาลังคนกรมอนามัยให้มีประสิทฺภาพมากขึ้น โดยนา
เทคโนโลยี ดิจิทัล เข้ามาในการดาเนินงาน
๓. จัดทาระบบบริหารกาลังคนคุณภาพ กรมอนามัย หรือ DOH’s Talent Management จะ
เป็น ระบบที่บ ริห ารจั ดการกาลังคนคุณภาพที่มีอยู่ทั้งหมดของกรมอนามัยให้ มีความชัดเจน ตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์บทบาทภารกิจของกรมอนามัย และรักษาบุคลากรที่เป็นกลุ่มกาลังคนคุณภาพของกรมอนามัยให้มี
ความผูกพันและมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานร่วมกั บกรมอนามัยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเปี่ยมด้วยพลังกายและ
พลังใจ
๔. พัฒนาสมรรถนะอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ตามภารกิจหลักของกรมอนามัย เช่น การเป็น
ผู้ตรวจประเมิน (Inspector)
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บุคลากรเจ็นเนอเรชันวาย โรงแรมเครือข่ายระดับ ๕ ดาวเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการจัดการ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 – 2016 หน้า ๕๐-๖๒.
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ภาคผนวกที่ ๑
ภาพกิจกรรม
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ภาคผนวกที่ ๒
การกาหนดสมรรถนะหลักกรมอนามัย
Assessment Competency
สมรรถนะด้านการประเมิน
คาจากัดความ : ความสามารถในการวางระบบการประเมิน ให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ สาคัญและจาเป็น อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และส่งผลต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ เพื่ออภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับที่ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
0
ระดับที่ แสดงการสืบค้นและจาแนกข้อมูลเบื้องต้น ตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
1
 สืบเสาะแสวงหาขอมูล ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ตามมติคณะรัฐมนตรี ความรู ที่เกี่ยวของให
ไดครบถ้วน ถูกตอง ทันตอการใชงาน และสรุปประเด็นสาคัญที่ครบถ้วน
 มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ รวมทั้ง จาแนก จัด
หมวดหมู่ข้อมูล ความรู้เบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และวิเคราะห์ จัดการข้อมูล ตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
2
 วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเชิงสถานการณ์ เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สาคัญ จาเป็น ได้
อย่างถูกต้อง เช่น ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลจากคู่เทียบหลัก โดยนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดทาเป็น
ระบบสารสนเทศทางยุทธศาสตร์ ที่จาเป็นต่อการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 เลือกใช้ข้อมูลที่สาคัญ จาเป็น และถูกต้อง สามารถพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ มาตรการและกลยุทธ์ ได้อย่าง
เหมาะสม
 มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เพื่อให้ผลงานที่มีคุณภาพ
ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสดงความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
3
ตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ค้นหา กาหนดวิธีการ/เครื่องมือ/เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เหมาะสมในการได้มา
ซึ่งข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
 วางแผนปฏิบัติการที่สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปได้ที่จะเกิดสัมฤทธิผล เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่กาหนดไว้
 แสวงหาข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์ อย่าง
รอบด้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นต่อการบรรลุพันธกิจ
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ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถพัฒนา ออกแบบระบบประเมิน ตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
4
 บ่งชี้ล่วงหน้าถึงปัจจัยที่เป็นโอกาส อุปสรรค ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และกรม และสามารถเลือกกลยุทธ์ หรือ วิธีการ ที่มีประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน เชื่อมโยงกันหลายปัจจัยทั้งด้านสาธารณสุข สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วย
ศาสตร์ชั้นสูง ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จนสามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลสาคัญ ให้ผู้บริหารใช้ในการ
ตัดสินใจกาหนดนโยบายในระดับหน่วยงาน หรือกรม
 ให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ออกแบบ ระบบฐานข้อมูล
เชิงยุทธศาสตร์ในระดับชาติ รวมทั้งบูรณาการระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย
และจาเป็นต่อการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 จัดทา หรือให้ข้อเสนอในเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ คุ้มค่า เกิดประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึกต่อการตัดสินใจ
 ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะการได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ โดยการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม ที่ทันสมัย รวมทั้งกาหนดทิศทางการประเมิน และการเลือกใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแสดงความสามารถในการบริหารระบบการประเมิน
5
ตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ระบุถึงประเด็นปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างเฉียบคม ตรงประเด็น แล้วนามากาหนดเป็น
ทิศทางในการพัฒนาระบบการประเมิน ที่เอื้ออานวยต่อการสร้างบริการที่เป็นมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ
 แสดงให้เห็นการสร้างกรอบการประเมิน เชิงมหภาค ที่ครอบคลุมทั้งเชิงกว้าง และเชิงลึก
เพื่อนามาสร้างมูลค่าเพิ่มในการกาหนดทิศทาง รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ
ระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทางเลือกที่เฉียบคม รวมถึงข้อดีข้อเสียอันเกิดจากการวิเคราะห์และ
คาดการณ์ปัจจัยสาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
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Advocacy Competency
สมรรถนะด้านการชี้นาเชิงกลยุทธ์
คาจากัดความ : ชี้นา โน้มน้าว ชักจูง ต่อรอง โดยใช้ข้อมูลและความรู้ บนหลักฐานเชิงประจักษ์ แก่ผู้มีอานาจตัดสินใจ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือจนบรรลุเป้าหมาย อันส่งผลต่อการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ระดับที่ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
0
ระดับที่
 สื่อสาร ชี้แจง ให้ข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน หรือภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน ได้อย่าง
ชัดเจน ตรงประเด็น
1

 เข้าใจ ประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร พื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร โดยใช้วิธีการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่อประโยชน์ในการ
ผลักดัน ภารกิจที่รบั ผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล
ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เข้าใจพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น และใช้ความเข้าใจนั้นให้เป็นประโยชน์ในการผูกมิตร หรือ
2
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้
 สื่อสาร โน้มน้าว สนับสนุน เพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึงข้อมูล ความรู้ และเกิดการตัดสินใจร่วมมือไปสู่การ
ดาเนินงานจนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 เจรจาต่อรอง เพื่อคาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้า ในการสร้างโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ระยะสั้น
ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 รั บ รู้ และวางแผนบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจ กั บ ผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ ( key
man)
3
ขององค์กร พื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการผลักดันภารกิจ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 ประยุกต์ใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆที่เหมาะสม เพื่อจูงใจ โน้มน้าว ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติการ ตามแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
 คาดการณ์ถึงผลของการเจรจา โน้มน้าว สื่อสาร และพร้อมรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผู้รบั สารที่อาจ
เกิดขึ้น ทั้งเชิงบวกและลบ รวมถึงสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ประเมินสถานการณ์ ปัญหา ข้อจากัด และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือ และสร้าง
4
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน สามารถสังเคราะห์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ทตี่ อบสนองต่อ
ประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 แสดงจุดยืนกับผู้บริหารระดับสูง ทั้งภายในภายนอกองค์กร เพื่อสร้างโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และ
สามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เปลี่ยนแปลง
 สื่อสาร เจรจาต่อรอง โน้มน้าว ผู้กาหนดนโยบายหรือผู้มีอานาจระดับสูง (policy maker)ในระดับประเทศ (รวมถึง
Regional Health Board & National Health Policy Board) เพื่อให้เกิดมาตรการ นโยบาย หรือกฎหมายใน
การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
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ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
5
 ชี้นาเชิงนโยบาย บริหารจัดการและทุ่มเทเวลาตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการ
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน และปรับเปลี่ยนทิศทางของชาติ ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
 แสวงหาผู้สนับสนุน ผู้มีส่วนได้เสียในระดับนานาชาติ เข้าเป็นแนวร่วม เพื่อสร้างความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ รวมถึงรักษาความสัมพันธ์ และมิตรภาพกับเครือข่ายใน/ต่างประเทศ ในระยะยาว ใน
รูปแบบการพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกัน
 สื่ อ ส า ร โ น้ ม น้ า ว จู ง ใ จ ห รื อ เ จ ร จ า ต่ อ ร อ ง ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ต ก ล ง ร่ ว ม กั น ห รื อ พั น ธ สั ญ ญ า
ระดับนานาชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย
 รักษาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ความผูกพัน ต่อภารกิจด้านสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน
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Intervention Competency
สมรรถนะด้านการปฏิบัตกิ ารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
คาจากัดความ : การออกแบบมาตรการ/แนวปฏิบัติการในเชิงยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่
สามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการนาข้อมูลและหลักฐานที่ครบถ้วนรวมทั้งแนวคิดที่ซับซ้อน
คานึงถึงปัจจัยเสี่ยงในการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ /นานาชาติ รวมทั้ง นาเทคโนโลยี /นวัตกรรมเข้ามา
ประยุกต์มาใช้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และนาภาคีเครือข่าย/พันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วม
ระดับที่ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
0
ระดับที่
 ดาเนินการตามมาตรการ/แนวปฏิบัติบัติการ พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อเสนอ
ความคิดเห็น หรือ วิธีการใหม่ๆในการยกระดับประสิทธิภาพงานของตนเองที่รับผิดชอบ
1
อย่างสม่าเสมอ
 กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ทั้งในการเสนอข้อคิดเห็น ร่วมลงมือปฏิบัติภารกิจในภาพรวม
ของทีมงาน และองค์กร จนงานบรรลุความสาเร็จ
ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
2
 รวบรวม น าข้อ มูล และหลั กฐานเชิ งประจัก ษ์ที่ ครบถ้ว นรวมทั้ง แนวคิ ด ทฤษฎี ผลงานวิจั ย และ
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาวางแผน กาหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการ/นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาตามบริบท และสถานการณ์ในงานรับผิดชอบของตนเองอย่างสม่าเสมอ
 เป็นผู้นาทางความคิด ในการเสนอข้อคิดเห็นเพื่อกาหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการ นวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบ สร้ างสรรค์ ตรงประเด็น และร่ว มลงมือปฏิบัติจนเสร็จสิ้ นภารกิจทั้งในงานของตนเองและ
ส่วนรวม
ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
3
 ออกแบบมาตรการ/แนวปฏิบัติการ/นวัตกรรม ที่สามารถยกระดับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ตรงความต้องการที่แท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ ประชาชน และภาคีเครือข่าย
จนเกิดสัมฤทธิผล ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูล ความรู้เชิงสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งแนวคิดที่ซับซ้อน มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างครบถ้วน
 คาดการณ์ปัจจัยที่ส่งผลทั้งในเชิงบวกและลบ ต่อการดาเนินงานอย่างครบถ้วน รอบด้าน แล้วนามา
กาหนดมาตรการป้องกันหรือใช้ประโยชน์จากปัจจัยต่างๆ รวมทั้งลดความเสี่ยงและความเสียหายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ให้ ข้ อ มู ล ค าปรึ ก ษา หรื อ ข้ อ เสนอแนะ ที่ ที่ ต รงประเด็ น แก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ร่ ว มงาน
และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นาแนวคิ ด และแก้ ปั ญ หา เพื่ อ
การออกแบบ กาหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการขั้นต้น จนงานบรรลุผลสาเร็จในเชิงประจักษ์
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ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
4
 ออกแบบมาตรการ แนวปฏิบัติการ หรือกาหนดกลยุทธ์ในการยกระดับงานที่มีความซับซ้อนของ
เงื่อนไขในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนา โดยต้องอาศัยหลายภาคส่วนในการจัดการเชิงระบบทั้งในระดับ
เขต หรือระดับประเทศ ด้วยความสร้างสรรค์ และมีมาตรฐานที่เหนือกว่ าคู่เทียบ จนทาให้เกิดการ
ขับเคลื่องานในระดับมหภาค
 ให้ ค าปรึ กษา หรื อข้อ เสนอแนะที่เ ป็นประโยชน์ ต่อหน่ว ยงาน ในประเด็น ปัญหาที่มี ความซับ ซ้อ น
เป็ น ระบบ เพื่ อก าหนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ กฎหมาย หรือ มาตรการระดั บชาติ ที่ ตอบสนองต่ อ
การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวได้
 สร้างแรงจูงใจ เพื่อนาภาคีเครือข่าย พันธมิตรต่างหน่วยงานในระดับเขต ประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย ออกแบบมาตรการ/แนวปฏิบัติการจนเกิดเป็นนวัตกรรม ที่
เป็นประโยชน์ในวงกว้าง
ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
5
 แสวงหาโอกาสอย่างสม่าเสมอ ทั้งภายในและนอกประเทศ ในการกาหนดทิศทาง แนวทางในการ
พัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการ/แนวปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ คาดการณ์
ล่วงหน้าถึงผลกระทบที่ได้รับจากปัจจัยเชิงมหภาคภายในและภายนอกประเทศ
 ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใหม่ๆในระดับนานาชาติหรือเวทีระดับสากล เพื่อกาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ กฎหมาย ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา หรือมาตรการ/แนวทางปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง
ประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปสู่ระดับสากล
 ออกแบบ พัฒนาระบบตรวจสอบ กากับ ติดตาม ประสิทธิภาพของมาตรการ/แนวทางปฏิบัติการที่
นาไปใช้ แล้วนามาพัฒนา ปรับปรุง ให้มาตรการ/แนวทางปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้ง
สามารถเพิ่มคุณค่าในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคน เพื่อยกระดับกรมอนามัย ๔.๐

หน้า 68

Management and Governance Competency
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ อภิบาลระบบ
คาจากัดความ : การบริหาร สนับสนุน เพื่อการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระดับต่างๆ คือ
ระดับประเทศ : บริหารเพื่อชี้นา นโยบาย และออกกฎหมายโดยร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิด
ความรับผิดชอบ (Accountability)
ระดับจังหวัด/อาเภอ : ดาเนินการให้เกิดรูปแบบและมาตรฐานที่เหมาะสมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัดและอาเภอ
ระดับท้องถิ่น/ชุมชน/ประชาชน : เพื่อให้เกิดความสามารถในการจัดการและดูแลตนเองด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม
ระดับที่ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
0
ระดับที่
 ทบทวน ตรวจสอบ และจัดการกับปัญหาเบื้องต้นในงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ โดยไม่รีรอ หรือเพิกเฉย
1
 ให้ความร่วมมือกับทีมงาน เพื่อนร่วมงาน ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานจนบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
 ติดตาม กากับ ประเมิน งานของตนเอง อย่างสม่าเสมอจนงานที่มอบหมายบรรลุผลสาเร็จ
ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
2
 ประเมินสถานการณ์ และความเสี่ยง เพื่อจัดการกับปัญหาได้อย่างยึดหยุ่น
มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่รรี อให้ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปสัง่ การ
 จัดการเชิงบูรณาการกับผลที่เกิดขึ้นจากภาวะกดดัน ปัจจัยแวดล้อม ด้วยความเข้าใจบริบทในภาพรวม รวมถึง
สามารถผลักดันไปสู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร
 ประสานความร่วมมือ บริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตร อย่างรอบด้านทัง้ ภายในภายนอก จนเกิดการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนางานทีไ่ ด้รับมอบหมาย จากผูบ้ ังคับบัญชาทัง้ ในงานที่รบั ผิดชอบหลัก และงานทีต่ ้องสนับสนุน
ผู้อื่น

ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 อธิบาย และแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้ องของภารกิจ และระบบงานที่ตนออกแบบและรับ ผิดชอบ กั บ
3
ทิศทาง/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและกรม ได้อย่างชัดเจน (Alignment)
 สร้างพันธมิตร บริหารความสัมพันธ์ ให้การสนับสนุน เอื้ออานวย ประสาน ผลักดัน ให้ภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ทางานอย่างมีส่วนร่วม ระดมทรัพยากรในการบริหาร และอภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับหน่วยงานหรือพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อทิศทาง และยุทธศาสตร์กรม
 ประยุกต์การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ฯลฯ ทั้งในระดับพื้นที่หรือ
ระดับหน่วยงาน จนลดอุปสรรคการทางาน และเอื้ออานวยให้งานที่มอบหมายบรรลุผลสาเร็จ
 บูรณาการแบบข้ามและคร่อมสายงานระดับหน่วยงานหรือพื้นที่ เพื่อให้บรรลุนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาระดับหน่วยงาน
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ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เชื่อมประสาน บูรณาการงานเชิงยุทธศาสตร์แบบข้ามและคร่อมสายงาน ในระดับกรมหรือพื้นที่ รวมทั้ง
4
บริหารความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับภาคีเครือข่าย พันธมิตรระดับชาติ และภาคีเครือข่ายในรูปแบบ
ประชารัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่จะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
และกรม
 ผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ น ก ากั บ นโ ยบาย/ยุ ท ธ ศาสต ร์ กฎ หมาย การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมาย
 ติ ด ตาม ประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น ระบบ และสามารถสะท้ อ นให้ ผู้ บ ริ ห ารในระดั บ หน่ ว ยงาน เห็ น ถึ ง
ข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ ผลลัพธ์ ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย
มาตรการ แนวปฏิบัติการของหน่วยงาน และกรม
 น าเทคโนโลยี ใหม่ๆ เช่น ดิจิ ตัล (Digital literacy) มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งตนเอง และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความชานาญ จนทาให้หน่วยงาน หรือกรมบรรลุภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ชี้ เ ป้ า หมาย ทิ ศ ทาง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ให้ ข้ อ เสนอแนะที่ เ ฉี ย บคม เสนอทางเลื อ กที่ เ หมาะสมกั บ
5
สถานการณ์วิกฤต และสามารถสร้างผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์ต่อผู้บริหารระดับสูงของกรม เพื่อให้
กรมกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการต่างๆในการนามาสู่ การอภิ บาลระบบส่ งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
 บูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ที่ต้องอาศัยหลายภาคส่วน ในการสร้างข้อตกลง
ร่วมกัน เพื่อผลักดันระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศได้
 บริหารความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับภาคีเครือข่าย พันธมิตรระดับนานาชาติ และภาคีเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม และสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
กรม และประเทศ
 ตรวจสอบ กากับ ติดตาม และประเมินผลเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการที่สาคัญด้วยข้อมูลและ
ความรู้วิชาการที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ
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ภาคผนวกที่ ๓
การประเมินสมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะ คือการประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบ่งการประเมินเป็น
2 รูปแบบ ประกอบด้วยการประเมินตนเอง (Self Assessment) และการประเมินด้วยเทคนิคการประเมิน
(Assessment Center Method - ACM ) โดยการประเมินสมรรถนะ 7 สมรรถนะ แบ่งเป็น สมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ และสมรรถนะตามความต้องการของกรมอนามัย 2 สมรรถนะดังนี้
สมรรถนะหลัก
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achievement)

๒.การบริการที่ดี
(Service Mind)
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ (Expertise)
4. จริยธรรม (Integrity)
๕. การทางานเป็นทีม
(Teamwork)
6 ภาวะผู้นา (Leadership)
7. นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ (Innovator)

นิยาม
ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ ดี ห รื อ เกิ น มาตรฐานที่ มี อ ยู่ โดย
มาตรฐานนี้ อ าจเป็น ผลการปฏิ บัติ ง านที่ ผ่ า นมาของตนเอง หรือ เกณฑ์ วั ด
ผลสั มฤทธิ์ที่ส่ ว นราชการกาหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์
พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทายชนิดที่
อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทาได้มาก่อน
ความตั้งใจ และความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน
ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์
การดารงตน และประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นข้าราชการ
ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วน
ราชการ โดยผู้ ป ฏิ บั ติ มี ฐ านะเป็ น สมาชิ ก ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ฐ านะหั ว หน้ า ที ม
รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นาของกลุ่ม กาหนด
ทิ ศ ทาง และเป้ า หมาย วิ ธี ก ารท างานให้ ที ม ปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งราบรื่ น เต็ ม
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
เปิดใจรับแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีการคิดมาก่อน หรือแนวคิดที่คิดออกนอก
กรอบ คิดค้นนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน ค้นหาจุดบกพร่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน แม้ว่าผลลัพธ์
จากการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ กล้าที่จะเสี่ยงกับการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ และวางแผนการนา
นวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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การประเมินตนเอง (Self- Assessment) คือการประเมินสมรรถนะ โดยใช้แบบทดสอบการ
ประเมินตนเอง (Self- Assessment) และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทางานเพื่อประเมิน
สมรรถนะ 6 สมรรถนะ โดยแบ่งระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
ระดับ 2 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
ระดับ 3 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระดับ 4 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกาหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนา
วิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครทา
ได้มาก่อน
ระดับ 5 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกล้าตัดสินใจแม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมี
ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
การประเมินด้วยเทคนิคการประเมิน (Assessment Center Method - ACM ) เป็นการ
ประเมินโดยใช้กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการประเมินแสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนสมรรถนะออกมา โดยสมรรถนะแต่ ล ะสมรรถนะจะประเมิ นจากกิ จกรรมอย่า งน้อย 2 กิ จกรรม
โดยแบ่งระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกับเกณฑ์การประเมินตนเอง (Self- Assessment)
ทั้งนี้ ระดับที่คาดหวังของการประเมินด้วยเทคนิคการประเมิน (Assessment Center Method - ACM )
คือระดับ 3 และระดับเหนือความคาดหวัง คือ ระดับ 4 โดยจาแนกความถี่ ย่อยในการประเมินของระดับ 3
ระดับ 4 ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับดี หมายถึง แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะอย่างโดดเด่น เป็นจุดแข็งพร้อมพัฒนา
เพิ่มเติมสู่สมรรถนะระดับสูงขึ้น
ระดับผ่าน หมายถึง แสดงสมรรถนะอย่างชัดเจน สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นจุดแข็งต่อไป
ระดับพัฒนา หมายถึง แสดงยังแสดงสถานะไม่ชัดเจน ควรพัฒนาการแสดงสมรรถนะออกมาให้
บ่อยและชัดเจนขึ้น
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