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แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart) สายงานทรัพยากรบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

สานัก/สถาบัน/กอง/สคร.1-12

1.ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ

K4

K4

ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

K3

K3

ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
(3 ปี)

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
(3 ปี)
K2

ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
(4 ปี)

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
(4 ปี)

K1

K1

ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(2/4/6 ปี)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(2/4/6 ปี)

1.ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้ว
- ไม่น้อยกว่า 6 ปี สาหรับวุฒิปริญญาตรี
- ไม่น้อยกว่า 4 ปี สาหรับวุฒิปริญญาโท
- ไม่น้อยกว่า 2 ปี สาหรับวุฒิปริญญาเอก
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที่ ก.พ.กาหนด
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ (ระบุ)
- ชื่อตาแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตาแหน่ง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

K2

ตาแหน่งเป้าหมาย (ระบุ)
- ชื่อตาแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด

1.ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ

ดารงตาแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ดารงตาแหน่งใดก่อนก็ได้
ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง

2

ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ K4
ชื่อตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มคี วามเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบ ในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการในระดับกรม กระทรวงหรือเทียบเท่า
(2) เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทาความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการต่าง ๆ
(3) ศึกษา วิจัย สั่งสมความรูห้ รือผลการศึกษาวิจยั ด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
(4) ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาในการดาเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกระทรวง กรมและจังหวัด เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวง กรมและจังหวัด
ด้านการวางแผน
มีส่วนร่วมในการวางแผน เชื่อมโยง บูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
(1) สร้างความสัมพันธ์ภายในทีมงาน จูงใจสมาชิกในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน
(2) สื่อสาร โน้มน้าวการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานระดับกองหรือสานัก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
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ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ต่อ)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) (ต่อ)
ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เฉพาะทางหรือเทคนิควิธีใหม่ ๆ เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
(3) ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ในระดับกรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)

1.ข้อเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม
ควบคุมโรค
2.แนวทางมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

 จานวนข้อเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค

3.การติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาในการดาเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมควบคุมโรค

 จานวนโครงการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหา

4.ผลการศึกษาวิจัยด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 จานวนผลการศึกษาวิจัยด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.การเป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรูด้ ้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในระดับกรม

 จานวนครั้งที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ดา้ นการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ระดับกรม

 จานวนแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่ วกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม
ควบคุมโรค
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ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ต่อ)
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน
ความรู้ความสามารถที่ใช้ใน

ความรู้เรื่องกฎหมาย

การปฏิบัติงาน

กฎ ระเบียบราชการ

สมรรถนะที่คาดหวัง
ทักษะที่จาเปน

สมรรถนะเฉพาะ

สมรรถนะทีจ่ าเปนตามภารกิจ

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กรมควบคุมโรค

สมรรถนะหลัก

ระดับ 4
- การบริหารและการพัฒนา

ระดับ 3
ระดับ 2
- ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ 1. การใช้คอมพิวเตอร์

ระดับ 4
1. การยึดมั่นในความถูกต้อง

ระดับ 4
1. การคิดวิเคราะห์

ระดับ 4
1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์สาหรับ

ทรัพยากรบุคคลในงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการ

2. การใช้ภาษาอังกฤษ

ชอบธรรมและจริยธรรม

2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น

งานเชิงบริหารจัดการ

ป้องกันควบคุมโรคและภัย

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. การคานวณ

2. การบริการที่ดี

3. การสืบเสาะหาข้อมูล

2. การวิจัยและพัฒนา

4. การจัดการข้อมูล

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

4. การมองภาพองค์รวม
5. การสั่งการตามอานาจหน้าที่

3. การติดตามประเมินผล
(เลือก 2 สมรรถนะ)

4. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

6. ความเข้าใจในองค์กรและระบบ

5. การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง

ราชการ

เป็นพี่เป็นน้อง
6. การทางานเป็นทีม

7. ความเข้าใจผู้อื่น

สุขภาพ
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ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ต่อ)
ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา
ปีที่อยู่ในตาแหน่ง

ปีที่ 1 - 3

ประเด็นการพัฒนา

หลักสูตรการพัฒนา

Leadership

 นบส. หรือ EDC หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

General Management

 หลักสูตร E-Learning ของ ก.พ. ที่กรมควบคุมโรคกาหนดสาหรับ ผู้ดารงตาแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญ

Functional/Professional

 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

Business Acumen

 ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล
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ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ต่อ)
เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path
เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ ก.พ.กาหนด
2. มีผลสัมฤทธิ์หลักและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) สาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนด
3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) สาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนด
4. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระดับกอง
5. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนด
6. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับดี
7. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 – นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position ) Ladder1
ชื่อตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
หน่วยงาน : ทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาขั้นต่าในการถือครองตาแหน่ง : 2 ปี หรือ 4 ปี หรือ 6 ปี ตามวุฒิการศึกษา (ปริญญาเอก/โท/ตรี)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกาหนดความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอด
ความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการ
จัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่ง และการวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานของตนเอง ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) อธิบายการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 – นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ต่อ)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) (ต่อ)
ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
สร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุ คคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ
มาตรการต่าง ๆ
(3) ดาเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. ข้อมูลหรือสารสนเทศประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

2.การร่วมดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลในระดับกอง

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
 จานวนข้อมูลหรือสารสนเทศ ที่ใช้ประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และผลการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
ด้านทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง

 จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลระดับกองที่เข้าร่วมการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่า
2 โครงการ/กิจกรรม
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 – นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ต่อ)
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน
ความรู้ความสามารถที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ระดับ 1
- การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในงาน
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ

ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ
ระเบียบราชการ

สมรรถนะที่คาดหวัง
ทักษะที่จาเปน

ระดับ 2
ระดับ 2
- ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายและ 1. การใช้คอมพิวเตอร์
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ 2. การใช้ภาษาอังกฤษ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากร 3. การคานวณ
4. การจัดการข้อมูล
บุคคล

สมรรถนะหลัก
ระดับ 1
1. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
5. การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่
เป็นน้อง
6. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับ 1
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น
3. การสืบเสาะหาข้อมูล
4. การมองภาพองค์รวม
5. การสั่งการตามอานาจหน้าที่
6. ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบราชการ
7. ความเข้าใจผู้อื่น

สมรรถนะทีจ่ าเปนตามภารกิจ
กรมควบคุมโรค
ระดับ 1
1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์
สาหรับงานเชิงบริหารจัดการ
2. การวิจัยและพัฒนา
3. การติดตามประเมินผล
(เลือก 2 สมรรถนะ)
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 – นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ต่อ)
ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา
ปีที่อยู่ในตาแหน่ง
ปีที่ 1
ปีที่ 1 – 3

ประเด็นการพัฒนา
Leadership & General Management

หลักสูตรการพัฒนา
 การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ตามที่ ก.พ.กาหนด
 E-Learning ของ ก.พ. ตามที่กรมควบคุมโรคกาหนด

ปีที่ 2 – 4

Functional/Professional

 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ปีที่ 1 – 3

Business Acumen

 ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ ก.พ.กาหนด
2. มีผลสัมฤทธิ์หลักและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) สาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตามที่กาหนด
3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) สาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตามที่กาหนด
4. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตามที่กาหนด
5. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับดี
6. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L2 – นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position ) Ladder2
ชื่อตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ระยะเวลาขั้นต่าในการถือครองตาแหน่ง : 4 ปี

หน่วยงาน : ทุกหน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการบริหารหรือการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบตั ิงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย หรือ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(2) ดาเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่นการประเมินค่างานของตาแหน่ง การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล
เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(3) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอ และดาเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายหรือการตัดสินใจด้าน
การบริหารงานบุคคล
(4) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอด
ความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรร
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(5) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะเพื่อการกาหนดตาแหน่ง และการวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการ
(6) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการเกีย่ วกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผูม้ ีความรู้ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
(7) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L2 – นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ (ต่อ)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) (ต่อ)
ด้านการวางแผน
วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการทางานแผนงานหรือโครงการระยะสั้นบางส่วนของหน่วยงานระดับกองหรือสานัก เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
(1) พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการนาเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจทีด่ ีร่วมกัน
(2) ให้คาแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สมาชิกในทีมงาน เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปลีย่ นความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ให้คาปรึกษาแนะนาและชี้แจงแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและสามารถ
พัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
(3) ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์ และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คูม่ ือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทา
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

13

ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L2 – นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ (ต่อ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. ข้อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ
2.การสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวั ดและประเมินต่า งๆ ที่ตอบสนองต่ อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
 จานวนข้อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ หรือ
จานวนวิธีการ เครื่องมือเกีย่ วกับการวัดและประเมินต่างๆ ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

3. ข้อเสนอและผลการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 จานวนข้อเสนอและผลการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า
1 เรื่อง

4. คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 จานวนคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

14

ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L2 – นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ (ต่อ)
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน
ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ความรู้เรื่องกฎหมาย
กฎ ระเบียบราชการ

สมรรถนะที่คาดหวัง
ทักษะที่จาเปน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
- การบริ ห ารและการ - ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายและ 1. การใช้คอมพิวเตอร์
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใน กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ 2. การใช้ภาษาอังกฤษ
งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค บริหารและการพัฒนาทรัพยากร 3. การคานวณ
4. การจัดการข้อมูล
และภัยสุขภาพ
บุคคล

สมรรถนะหลัก
ระดับ 2
1. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
5. การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่
เป็นน้อง
6. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับ 2
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น
3. การสืบเสาะหาข้อมูล
4. การมองภาพองค์รวม
5. การสั่งการตามอานาจหน้าที่
6. ความเข้าใจในองค์กรและระบบ
ราชการ
7. ความเข้าใจผู้อื่น

สมรรถนะทีจ่ าเปนตามภารกิจ
กรมควบคุมโรค
ระดับ 2
1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์
สาหรับงานเชิงบริหารจัดการ
2. การวิจัยและพัฒนา
3. การติดตามประเมินผล
(เลือก 2 สมรรถนะ)
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L2 – นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ (ต่อ)
ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา
ปีที่อยู่ในตาแหน่ง
ปีที่ 1-3

ประเด็นการพัฒนา
Leadership

หลักสูตรการพัฒนา
 E-Learning ของ ก.พ. ตามที่กรมควบคุมโรคกาหนด

General Management

ปีที่ 2 – 4

Functional/Professional

 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ปีที่ 1 – 3

Business Acumen

 ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ ก.พ.กาหนด
2. มีผลสัมฤทธิ์หลักและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) สาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตามที่กาหนด
3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) สาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ ตามที่กาหนด
4. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ ตามที่กาหนด
5. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับดี
6. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position ) Ladder3
ชื่อตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ระยะเวลาขั้นต่าในการถือครองตาแหน่ง : 3 ปี

หน่วยงาน : ทุกหน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการบริหาร
หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบตั ิงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คาปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
(2) จัดทา ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(3) กากับ ติดตามการดาเนินงาน หรือพิจารณากาหนดประเด็นวิเคราะห์เสนอแนะให้ความเห็น เกีย่ วกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(4) กากับ วางแนวทางการทางาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด
(5) จัดทาประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการวางแผน
วางแผนงานโครงการ กาหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลาและทรัพยากรที่จาเป็นในงานของหน่วยงานระดับกองหรือสานัก เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
(1) พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการโน้มน้าวสมาชิกภายในทีมงาน เพือ่ สร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน
(2) ให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ต่อ)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) (ต่อ)
ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปลีย่ นความรู้ความเชี่ยวชาญ
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
(3) จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
(4) จัดทาและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ต่อ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)

1.คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อให้เกิด  จานวนคาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคลขององค์กร หรือจานวน
ความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
2.ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3.การกากับ ติดตามการดาเนินงาน หรือพิจารณากาหนดประเด็นวิเคราะห์เสนอแนะให้ความเห็น  จานวนแผนงาน/โครงการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า
เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
4.เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารหรือ  จานวนเอกสารทางวิชาการ คูม่ ือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารหรือ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
5. การเป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรูด้ ้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ระดับกรม

 จานวนครั้งในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในระดับกรม ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ต่อ)
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน
สมรรถนะที่คาดหวัง
ความรู้ความสามารถที่ใช้

ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ในการปฏิบัติงาน

ราชการ

ระดับ 3

ระดับ 3

ทักษะที่จาเปน
สมรรถนะหลัก
ระดับ 2

ระดับ 3

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน

สมรรถนะทีจ่ าเปนตามภารกิจ

ที่ปฏิบัติ

กรมควบคุมโรค

ระดับ 3

ระดับ 3

- การบริหารและการพัฒนา - ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่ 1. การใช้คอมพิวเตอร์

1. การยึดมั่นในความถูกต้อง 1. การคิดวิเคราะห์

1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์

ทรั พ ยากรบุ ค คลในงาน เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนา 2. การใช้ภาษาอังกฤษ
ป้องกันควบคุ มโรคและภั ย ทรัพยากรบุคคล
3. การคานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สุขภาพ

ชอบธรรมและจริยธรรม
2. การบริการที่ดี

สาหรับงานเชิงบริหารจัดการ
2. การวิจัยและพัฒนา

2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น
3. การสืบเสาะหาข้อมูล

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 4. การมองภาพองค์รวม

3. การติดตามประเมินผล

ในงานอาชีพ

5. การสั่งการตามอานาจหน้าที่

(เลือก 2 สมรรถนะ)

4. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
5. การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง

6. ความเข้าใจในองค์กรและระบบ
ราชการ

เป็นพี่เป็นน้อง

7. ความเข้าใจผู้อื่น

6. การทางานเป็นทีม
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ต่อ)
ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา
ปีที่อยูใ่ นตาแหน่ง
ปีที่ 1-3

ประเด็นการพัฒนา
Leadership
General Management

ปีที่ 2 – 4

Functional/Professional

ปีที่ 1 – 3

Business Acumen

หลักสูตรการพัฒนา
 ผบก. หรือ MDC หรือหลักสูตรทีเ่ ทียบเท่า
 E-Learning ของ ก.พ. ตามที่กรมควบคุมโรคกาหนด
 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ต่อ)
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ ก.พ.กาหนด
2. มีผลสัมฤทธิ์หลักและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) สาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการพิเศษ
ตามที่กาหนด
3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) สาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนด
4. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือเป็นหัวหน้าโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระดับกอง
5. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนด
6. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับดี
7. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย

22

- ร่าง -

เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อตาแหน่งเป้าหมาย
หน่วยงานสังกัด
ชื่อส่วนราชการ

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชีย่ วชาญ
: กองแผนงาน
: กรมควบคุมโรค
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แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานัก/สถาบัน/กอง/สคร.1-12

กองแผนงาน

K4

K4

ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

1.ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

K3

K3

ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
(3 ปี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
(3 ปี)

1.ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

K2

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

K2

ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
(4 ปี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(4 ปี)

- ไม่น้อยกว่า 6 ปี สาหรับวุฒิปริญญาตรี
- ไม่น้อยกว่า 4 ปี สาหรับวุฒิปริญญาโท

K1

K1

ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(2/4/6 ปี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(2/4/6 ปี)

ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ (ระบุ)
- ชื่อตาแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตาแหน่ง

- ไม่น้อยกว่า 2 ปี สาหรับวุฒิปริญญาเอก
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที่ ก.พ.กาหนด
ตาแหน่งเป้าหมาย (ระบุ)
- ชื่อตาแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด

1.ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้ว

ดารงตาแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ดารงตาแหน่งใดก่อนก็ได้
ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหน่ง
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ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ K4
ชื่อตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ระยะเวลาขั้นต่าในการถือครองตาแหน่ง :

หน่วยงาน : กองแผนงาน

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
ปฏิบัติงานในฐานะปฏิบัติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติงานที่มีค วามเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญในทางวิชาการการวิเ คร าะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คาปรกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใน ทางวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
 กากับ ดูแล ตรวจสอบ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงานหรือโครงการของกรมควบคุมโรค หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้
การบริหารการจัดทานโยบายและการวางแผนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
 จัดทาแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ กาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุ
ภารกิจที่กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
 ให้คาปรกษา และให้คาแนะนาเกีย่ วกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
 เสนอแนะระบบและวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถสรุปและประเมินผลการดาเนินงานได้
 ศกษา ค้นคว้า วิจัย หาแนวทางในการพัฒนาข้อมูลในระดับมหภาค เพื่อนาไปประกอบการจัดทาแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ
 ศกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแผนงานโครงการในระดับจุลภาค หรือ
มหภาค
 กากับดูแล ควบคุมงาน การบริหารแผนงาน รวมถงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปตามแผนที่วางไว้
 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
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ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ต่อ)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
ด้านการวางแผน
 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของกรมควบคุมโรค และมอบหมายงาน แก้ปัญหาในการ ปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
 ประสานการทางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
 ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนา แก่หน่วยงานระดับกองหรือสานัก รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ด้านการบริการ
 อานวยการด้านการประชาสัมพันธ์ และการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถปฏิบตั ิงานตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ฝึกอบรม ถ่ายทอด และให้คาปรกษาแนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ต่อ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
1. การกากับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อให้การบริหารการจัดทานโยบายและการวางแผนเกิดผลสัมฤทธิ์  จานวนเรื่องที่กากับ ดูแล ตรวจสอบ การบริหารการจัดทานโยบายและการวางแผน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย
สูงสุด
2. แผนงาน แผนงบประมาณหรือโครงการของส่วนราชการ โครงการ ที่บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้  จานวนแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการที่บรรลุภารกิ จที่กาหนดไว้และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
3.ค าปร กษาแนะน าเกี่ ย วกั บ นโยบาย แผนงาน หรื อ โครงการ ของส่ ว นราชการ ที่ ท าให้ ก าร  จ านวนค าปร กษาแนะน าเกี่ ย วกั บ นโยบาย แผนงาน หรื อ โครงการ ของส่ ว นราชการ ที่ ท าให้ ก าร
ดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
ดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
4. ผลการศกษา ค้นคว้า วิจัย แนวทางในการพัฒนาข้อมูลในระดับมหภาค เพื่อนาไปประกอบการ  จานวนผลการศกษา ค้นคว้า วิจัย แนวทางในการพัฒนาข้อมูลในระดับมหภาค เพื่อนาไปประกอบการ
จัดทาแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ
จัดทาแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ
5. การกากับดูแล ควบคุมงานการบริหารแผนงานรวมถงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การ  จานวนแผนงานที่บริหาร กากับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
6. การเป็นวิทยากรฝึกอบรม ถ่ายทอด และให้คาปรกษาแนะนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย การ  จานวนครั้งในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม ถ่ายทอด และให้คาปรกษาแนะนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย
การวางแผน และการติดตามประเมินผล ด้านสาธารณสุข ในระดับกรม
วางแผน และการติดตามประเมินผล ด้านสาธารณสุข ในระดับกรม
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ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ต่อ)
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน
ความรู้ความสามารถที่ใช้ใน

ความรู้เรื่องกฎหมาย

การปฏิบัติงาน

กฎ ระเบียบราชการ

ระดับ 4

ระดับ 3

สมรรถนะที่คาดหวัง
ทักษะที่จาเป็น
ระดับ 2

สมรรถนะเฉพาะ

สมรรถนะทีจ่ าเป็นตามภารกิจ

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กรมควบคุมโรค

สมรรถนะหลัก
ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 4

- ความรู้ความสามารถในการ - ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมาย กฎ และ 1. การใช้คอมพิวเตอร์
วิ เ ค ร า ะ ห์ น โ ย บ า ย ก า ร ระเบีย บที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการป้อ งกั น 2. การใช้ภาษาอังกฤษ

1. การยดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม

1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น

1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์สาหรับ
งานเชิงบริหารจัดการ

วางแผน และการติ ด ตาม ควบคุมโรคและการสาธารณสุข

3. การคานวณ

2. การบริการที่ดี

3. การสืบเสาะหาข้อมูล

2. การวิจัยและพัฒนา

ประเมินผล ด้านสาธารณสุข

4. การจัดการข้อมูล

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน

4. การมองภาพองค์รวม

3. การติดตามประเมินผล

งานอาชีพ
4. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

5. การสั่งการตามอานาจหน้าที่
(เลือก 2 สมรรถนะ)
6. ความเข้าใจในองค์กรและระบบ

5. การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง

ราชการ

เป็นพี่เป็นน้อง

7. ความเข้าใจผู้อื่น

6. การทางานเป็นทีม
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ตาแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ต่อ)
ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา
ปีที่อยู่ในตาแหน่ง

ปีที่ 1 - 3

ประเด็นการพัฒนา

หลักสูตรการพัฒนา

Leadership

 นบส. หรือ EDC หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

General Management

 หลักสูตร E-Learning ของ ก.พ. ที่กรมควบคุมโรคกาหนดสาหรับ ผู้ดารงตาแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญ

Functional/Professional

 การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและติดตามประเมินผลด้านสาธารณสุข

Business Acumen

 ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล
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เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path
เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ ก.พ.กาหนด
2. มีผลสัมฤทธิ์หลักและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) สาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนด
3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) สาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนด
4. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระดับกอง
5. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนด
6. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการพิเศษ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับดี
7. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position ) Ladder1
ชื่อตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
หน่วยงาน : ทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาขั้นต่าในการถือครองตาแหน่ง : 2 ปี หรือ 4 ปี หรือ 6 ปี ตามวุฒิการศกษา (ปริญญาเอก/โท/ตรี)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานอื่นตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของ
ส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
 รวบรวมข้อมูล และศกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
 วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน
หรือกาหนดยุทธศาสตร์
 ศกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ต่อ)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
ด้านการวางแผน
 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิต์ ามที่กาหนดไว้
 ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงานโครงการ
 ให้คาปรกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ต่อ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. ผลการสารวจรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลหรือนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือแผนงบประมาณ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
 จานวนรายงานผลการสารวจรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
หรือนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือ แผนงบประมาณ และผล
การศกษาวิเคราะห์เบื้องต้น พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็ นเกี่ยวกับภารกิจหลัก

2. ผลการศกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับข้อมูลหรือนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือ แผนงบประมาณ พร้อมทั้งเสนอ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

3. ร่วมรับผิดชอบในโครงการหรืองานวิจัยด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน หรือการติดตามประเมินผล

และแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง

 จานวนโครงการหรืองานวิจัยด้านการวิเคราะห์นโยบายการวางแผน หรือ
การติดตามประเมินผล ที่ร่วมรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ต่อ)
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน
ความรู้ความสามารถที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ
ระเบียบราชการ

สมรรถนะที่คาดหวัง
ทักษะที่จาเป็น

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
- ความรู้ ค วามสามารถด้ า น - ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ และ 1. การใช้คอมพิวเตอร์
การวิ เ คราะห์ น โยบาย การ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ 2. การใช้ภาษาอังกฤษ
วางแผน และการติ ด ตาม ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและการ 3. การคานวณ
4. การจัดการข้อมูล
ประเมินผล ด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

สมรรถนะหลัก
ระดับ 1
1. การยดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
5. การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง
เป็นพี่เป็นน้อง
6. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับ 1
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น
3. การสืบเสาะหาข้อมูล
4. การมองภาพองค์รวม
5. การสั่งการตามอานาจหน้าที่
6. ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบราชการ
7. ความเข้าใจผู้อื่น

สมรรถนะทีจ่ าเป็นตามภารกิจ
กรมควบคุมโรค
ระดับ 1
1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์
สาหรับงานเชิงบริหารจัดการ
2. การวิจัยและพัฒนา
3. การติดตามประเมินผล
(เลือก 2 สมรรถนะ)
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ต่อ)
ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา
ปีที่อยู่ในตาแหน่ง
ปีที่ 1
ปีที่ 1 – 3

ประเด็นการพัฒนา
Leadership & General Management

หลักสูตรการพัฒนา
 การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ตามที่ ก.พ.กาหนด
 E-Learning ของ ก.พ. ตามที่กรมควบคุมโรคกาหนด

ปีที่ 2 – 4

Functional/Professional

 การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและติดตามประเมินผลด้านสาธารณสุข

ปีที่ 1 – 3

Business Acumen

 ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ ก.พ.กาหนด
2. มีผลสัมฤทธิ์หลักและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) สาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
ตามที่กาหนด
3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) สาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ตามที่กาหนด
4. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ตามที่กาหนด
5. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับดี
6. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L2 - นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการ
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position ) Ladder2
ชื่อตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ระยะเวลาขั้นต่าในการถือครองตาแหน่ง : 4 ปี

หน่วยงาน : ทุกหน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
 ศกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกาหนดนโยบาย และเป้าหมายของ
ส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
 ศกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจ
ที่กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
 ประมวลและวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อช่วยจัดทาแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 ศกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ
 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งข้น
 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L2 - นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการ (ต่อ)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
ด้านการวางแผน
 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดา เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอ ดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ร่วมกาหนดแนวทางการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจ
 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน

37

ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L2 - นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการ (ต่อ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน และการติดตามประเมินผล ที่มีการเผยแพร่  จานวนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน และการ
ในระดับกรมข้นไป และมีการนาไปใช้ในหน่วยงานระดับกอง
ติดตามประเมินผลไม่น้อยกว่า 2 เรื่องโดยผลงานดังกล่าวจะต้องได้รบั การเผยแพร่ใน
ระดับกรมข้นไป ไม่น้อยกว่า1เรื่องและมีการนาไปใช้ในระดับกอง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
2. ร่วมนิเทศหรือประเมินผลโครงการด้านสาธารณสุขในระดับกอง
3. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน และการติดตามประเมินผลด้าน
สาธารณสุข ในหน่วยงานระดับกอง

 จานวนครั้งที่ร่วมนิเทศหรือประเมินผลโครงการด้านสาธารณสุขระดับกอง ไม่น้อยกว่า
3 ครั้ง
 จานวนครั้งที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน
การติดตามประเมินผล ด้านสาธารณสุข ให้แก่บุคลากรในสานัก/กอง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L2 - นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการ (ต่อ)
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน

ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ความรู้เรื่องกฎหมาย
กฎ ระเบียบราชการ

สมรรถนะที่คาดหวัง
ทักษะที่จาเป็น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
- ความรู้ ค วามสามารถ - ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ และ 1. การใช้คอมพิวเตอร์
ด้ า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ 2. การใช้ภาษาอังกฤษ
นโยบาย การวางแผน ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและการ 3. การคานวณ
4. การจัดการข้อมูล
แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม สาธารณสุข
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ด้ า น
สาธารณสุข

สมรรถนะหลัก
ระดับ 2
1. การยดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
4. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
5. การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่
เป็นน้อง
6. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับ 2
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น
3. การสืบเสาะหาข้อมูล
4. การมองภาพองค์รวม
5. การสั่งการตามอานาจหน้าที่
6. ความเข้าใจในองค์กรและระบบ
ราชการ
7. ความเข้าใจผู้อื่น

สมรรถนะทีจ่ าเป็นตามภารกิจ
กรมควบคุมโรค
ระดับ 2
1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์
สาหรับงานเชิงบริหารจัดการ
2. การวิจัยและพัฒนา
3. การติดตามประเมินผล
(เลือก 2 สมรรถนะ)
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L2 - นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการ (ต่อ)
ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา

ปีที่อยู่ในตาแหน่ง
ปีที่ 1-3

ประเด็นการพัฒนา
Leadership

หลักสูตรการพัฒนา
 E-Learning ของ ก.พ. ตามที่กรมควบคุมโรคกาหนด

General Management
ปีที่ 2 – 4

Functional/Professional

 การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและติดตามประเมินผลด้านสาธารณสุข

ปีที่ 1 – 3

Business Acumen

 ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล
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เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ ก.พ.กาหนด
2. มีผลสัมฤทธิ์หลักและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) สาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ตามที่กาหนด
3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) สาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ ตามที่กาหนด
4. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ ตามที่กาหนด
5. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับดี
6. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L3 - นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position ) Ladder3
ชื่อตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ระยะเวลาขั้นต่าในการถือครองตาแหน่ง : 3 ปี

หน่วยงาน : ทุกหน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
ปฏิบัติในฐานะหัวหน้างาน ซ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิ ชาการการวิเคราะห์
นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญในงานสูงมากในงานวิ ชาการการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
 ศกษา วิเคราะห์ วิจยั ให้คาปรกษา เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพือ่ วางแผนประกอบการกาหนดนโยบาย และเป้าหมายของ
ส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
 ศกษา วิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ ร่วมจัดทาแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ หรือกาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เพื่อวางแผนกาหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
 วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ศกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ
 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดี ยิ่งข้น และเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการ
กาหนดนโยบายและแผนงานในครั้งต่อไป
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L3 - นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการพิเศษ (ต่อ)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
ด้านการวางแผน
 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
 ชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ด้านการบริการ
 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับทีย่ ากมาก หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรูต้ ่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ฝึกอบรม และให้คาปรกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 กาหนดแนวทางในการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล สาหรับผู้ที่สนใจ
 เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจและทัศนคติทดี่ ีต่อการทางานและร่วมมือกับส่วนราชการ เพื่อให้การจัดทาแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L3 - นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการพิเศษ (ต่อ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน และการติดตามประเมินผล ที่ ได้รับการ  จานวนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน และ
เผยแพร่ และมีการนาไปใช้ในระดับกรมข้นไป
การติดตามประเมินผล ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดย
- เป็นผลงานทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และ
- เป็นผลงานที่มีการนาไปใช้ในระดับกรมข้นไป ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
 จานวนครั้งที่ร่วมนิเทศ หรือประเมินผลโครงการด้านสาธารณสุขในระดับกรม
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
3. การเป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นการวิ เ คราะห์ น โยบาย การวางแผน หรื อ การติ ด ตามป ระเมิ น ผล  จานวนครั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน
ด้านสาธารณสุข ในระดับกรม
หรือการติดตามประเมินผล ด้านสาธารณสุข ในระดับกรม ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
2. ร่วมนิเทศ หรือประเมินผลโครงการด้านสาธารณสุขในระดับกรม
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L3 - นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการพิเศษ (ต่อ)
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน
สมรรถนะที่คาดหวัง
ความรู้ความสามารถที่ใช้

ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ

ในการปฏิบัติงาน

ระเบียบราชการ

ระดับ 3

สมรรถนะหลัก
ระดับ 2

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน

สมรรถนะทีจ่ าเป็นตามภารกิจ

ที่ปฏิบัติ

กรมควบคุมโรค

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

1. การยดมั่นในความถูกต้อง

1. การคิดวิเคราะห์

1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์

การวิเคราะห์ นโยบาย การ และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ 2. การใช้ภาษาอังกฤษ

ชอบธรรมและจริยธรรม

2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น

สาหรับงานเชิงบริหารจัดการ

วางแผน และการติ ด ตาม ป้ องกั น ค วบ คุ ม โ ร ค แ ล ะ กา ร 3. การคานวณ

2. การบริการที่ดี

3. การสืบเสาะหาข้อมูล

2. การวิจัยและพัฒนา

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ

4. การมองภาพองค์รวม

3. การติดตามประเมินผล
(เลือก 2 สมรรถนะ)

4. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

6. ความเข้าใจในองค์กรและระบบ

5. การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง

ราชการ

เป็นพี่เป็นน้อง
6. การทางานเป็นทีม

7. ความเข้าใจผู้อื่น

- ความรู้ความสามารถด้าน

ระดับ 3

ทักษะที่จาเป็น

- ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมาย กฎ 1. การใช้คอมพิวเตอร์

ประเมินผล ด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

4. การจัดการข้อมูล

5. การสั่งการตามอานาจหน้าที่
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L3 - นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการพิเศษ (ต่อ)

ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา
ปีที่อยู่ในตาแหน่ง
ปีที่ 1-3

ประเด็นการพัฒนา
Leadership
General Management

หลักสูตรการพัฒนา
 ผบก. หรือ MDC หรือหลักสูตรทีเ่ ทียบเท่า
 E-Learning ของ ก.พ. ตามที่กรมควบคุมโรคกาหนด

ปีที่ 2 – 4

Functional/Professional

 การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและติดตามประเมินผลด้านสาธารณสุข

ปีที่ 1 – 3

Business Acumen

 ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L3 - นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการพิเศษ (ต่อ)

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานลาดับต่อไป (Performance Measures)
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ ก.พ.กาหนด
2. มีผลสัมฤทธิ์หลักและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) สาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการพิเศษ
ตามที่กาหนด
3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) สาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนด
4. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือเป็นหัวหน้าโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระดับกอง
5. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนด
6. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการพิเศษ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับดี
7. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
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