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เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
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กรมควบคุมโรค
 ทีม่ า
เนื่องจากสํานักงาน ก.พ. ได้วิเคราะห์ข้อมูลกําลังคนของภาคราชการไทย พบว่าข้าราชการพลเรือน
สามัญ มีอายุเฉลี่ย 42.69 ปี โดยส่วนราชการที่มีสัดส่วนข้าราชการที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป เกินร้อยละ
40 ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ ซึ่งจะต้องเร่งดําเนินการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอายุอย่าง
เร่งด่วน (จํานวน 10 ส่วนราชการ) ภาวะเฝ้าระวัง สําหรับส่วนราชการที่มีสัดส่วนข้าราชการที่มีอายุมากกว่า
50 ปี ขึ้นไป ประมาณร้อยละ 20-40 จะต้องเฝ้าระวังและวางแผนบริหารกําลังคนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ
เปลี่ย นแปลงของโครงสร้ า งอายุ ต่อไป (จํา นวน 102 ส่ วนราชการ) ขณะที่ ส่ว นราชการที่อยู่ในภาวะปกติ
มีเพียง 24 ส่วนราชการ โดยมีสัดส่วนข้าราชการที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 20 สําหรับ

ข้อมูลกําลังคนของกรมควบคุมโรค พบว่าอายุเฉลี่ยของข้าราชการอยู่ที่อายุ 45 ปี โดยมีข้าราชการที่มีอายุ
มากกว่า 50 ปี มากถึงร้อยละ 41

จากวิกฤตโครงสร้างอายุดังกล่าว ทําให้กรมควบคุมโรคเล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นในการ
รองรับการสูญเสียกําลังคน จึงได้เข้าร่วมโครงการวางแผนกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสํานักงาน ก.พ. และกรม
ควบคุมโรค เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสํานักงาน ก.พ. และกรม
ควบคุมโรค โดยการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตรากําลังของกรม
ควบคุมโรค ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างกําลังคนในแต่ละภารกิจและสายงาน เพื่อกําหนดกลยุทธ์และ
จัดทําแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการบริหารกําลังคนเพื่อรองรับโครงสร้าง
อายุ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ผลการศึกษาและวิเ คราะห์ปัจ จัย เชิ งสภาพแวดล้ อมที่เ กี่ยวข้องกั บการบริห ารอัต รากํ าลั งของกรม
ควบคุมโรค ซึ่งเน้นการวิเ คราะห์ข้อมูลโครงสร้างกํา ลังคนในแต่ละภารกิจและสายงาน เพื่อให้ทราบสภาพ
โครงสร้ า งอายุ ข้าราชการในกรมควบคุ มโรค ว่ า มี องค์ ป ระกอบอย่ า งไร ลั กษณะการกระจายด้ า นอายุ ของ
กําลังคนเป็นอย่างไร มีผู้มีอายุมาก น้อย เป็นสัดส่วนกันอย่างไร ได้แก่กลุ่มใดบ้าง กลุ่มตําแหน่งที่สําคัญหรือ
เป็นหน่วยหลักขององค์กรเป็นอย่างไร มีกลุ่มใดเป็นกลุ่มที่จะมีวิกฤตบ้าง พบว่า ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่
ปฏิบัติงานสําคัญตามภารกิจของกรมควบคุมโรค 2 สายงาน คือ สายงานแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข มี
แนวโน้มการสูญเสียกําลังคนจากการเกษียณอายุราชการ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ในอัตราที่สูงมาก ซึ่งควรจะต้องมี
การดําเนินการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุสําหรับ 2 สายงานนี้ต่อไป
โดยกรมควบคุมโรคได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการพล
เรือนสามัญ ปี 2556 – 2560 จํานวน 3 แผน ดังนี้
1. การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สําหรับตําแหน่งยุทธศาสตร์
2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) สําหรับตําแหน่งยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
3. การสร้างภาวะผู้นําด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control : LDC)

-2 การจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สายงานแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข
องค์กรจะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถ หรือคนเก่งและดี
ที่พร้อมจะทุ่มเทและนํ าศักยภาพสูงสุ ดของตนมาใช้ ในการทํางานให้กับ องค์กร ดังนั้น องค์กรจะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้เห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้าง
ขวัญ กําลังใจ และรักษาคนเก่งคนดีไว้ในองค์การ การจัดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
จะเป็นเครื่องมือช่วยในการกําหนดความก้าวหน้าในการงาน ทําให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีเป้าหมาย และ
กําหนดหนทางไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมายได้
ภายใต้แนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ถือว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร
บุคลากรจึงควรได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ดังนั้น การจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ จึงมีจุดมุ่งหมายไปยังบุคลากรให้มีความตระหนักต่อความสนใจ คุณค่า จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง
การได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน่วยงาน การวิเคราะห์เป้าหมายในอาชีพ และการกําหนด
แผนปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในอาชีพ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นแนวทางความก้าวหน้าไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
โดยแสดงเส้ น ทางการสั่ งสมประสบการณ์ และผลงาน ผ่ า นการเลื่ อนตํ า แหน่ งจากระดั บ ล่ า งไปสู่ ตํ า แหน่ ง
ระดั บ บนหรื อระนาบเดี ย วกั น ทั้ งนี้ เ พื่ อประโยชน์ ในด้ า นการสร้ า งและเพิ่ มแรงจู งใจในการทํ า งานของผู้ มี
ศักยภาพ (Talent/Successor) ให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์สูง (High performance) และเพื่อประโยชน์ใน
การจัดเตรียมพัฒนาผู้มีศักยภาพ ให้พร้อมทดแทนตําแหน่งงานเป้าหมายอันเป็นตําแหน่งงานบริหารระดับกลาง
ขึ้นไปภายในส่วนราชการ
กรมควบคุมโรคได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
สายงานแพทย์ และนั กวิ ช าการสาธารณสุ ข โดยมี นายแพทย์ ก ฤษฎา มโหทาน นายแพทย์ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เป็นประธานคณะทํางาน นายแพทย์ชวลิต มังคละวิรัช นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาคณะทํางาน และมี
ผู้แทนสายงานแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุข จากหน่วยงานต่างๆ เป็นคณะทํางาน เพื่อร่วมกันพิจารณา
จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพดังกล่าว ดังนี้
 เส้นทางสัง่ สมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart)
Career Chart เป็นภาพที่แสดงให้เห็นเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานที่ร้อยเรียงลําดับเป็น
ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) จากอาวุโสน้อยไปมากจนถึงตําแหน่งเป้าหมาย
 Job Profile
Profile ของตําแหน่ง
Job Profile Template เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดของตําแหน่งต่างๆ ที่ปรากฏในเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์และผลงาน ประกอบด้วย
1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
2. ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs)
3. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
4. ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Knowledge)
5. ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Skills)
6. สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
7. เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path

-37.1 สายงานแพทย์
- ตําแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (เวชกรรมป้องกัน)
1) ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ตําแหน่งนาย
แพทย์ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประเภทบริหาร ระดับต้น
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ประเภทบริหาร ระดับสูง
2) ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) เคยดํารงตําแหน่ง หรือ ปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1) ในสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 , สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด , ผชชว. [สําหรับผู้ที่อยู่ในส่วนกลาง]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ 3.2) ในส่วนกลาง (สํานัก , สถาบัน) [สําหรับผู้ที่อยู่ใน สคร.]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
7.1 สายงานนักวิชาการสาธารณสุข
- ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (วิจัย)
- ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ส่งเสริมพัฒนา)
1) ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประเภท
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประเภทบริหาร
ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ประเภทบริหาร ระดับสูง
2) ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) มีวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุขตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป
4) เคยดํารงตําแหน่ง หรือ ปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 ในสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 , สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด [สําหรับผู้ที่อยู่ในส่วนกลาง]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ 4.2 ในส่วนกลาง (สํานัก , สถาบัน) [สําหรับผู้ที่อยู่ใน สคร.]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

-4 แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan - CDP)
แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) เป็นเครื่องมือหลักสําหรับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาผู้มีศักยภาพในระหว่างอยู่ในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
สู่ตําแหน่งเป้าหมาย (Career Goal) อย่างต่อเนื่อง โดย CDP นี้จะมีความคล้ายคลึงกับ IDP ในกระบวนการ
บริหารผลการปฏิบัติงานสําหรับข้าราชการทั่วไป แต่ CDP นี้จะมีตรรกะและรูปแบบ ที่เข้มข้นยิ่งกว่า IDP
โดยกรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการ จัดทําแผนพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Development Plan) เพื่อเตรียมการพัฒนาข้าราชการสายงานแพทย์และนักวิชาการ
สาธารณสุข สู่ตําแหน่งเป้าหมาย ตามแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ต่อไป

---------------------------------

กองการเจ้าหน้าที่
สิงหาคม 2556

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
กรมควบคุมโรค

(2 ปี)
ระดับทรงคุณวุฒิ
(2 ปี)
(2 ปี)
ระดับเชี่ยวชาญ
(1 ปี)
(3 ปี)
(3 ปี)
ระดับชํานาญการพิเศษ
(4 ปี)
ระดับชํานาญการ
(2-6 ปี ตามวุฒิการศึกษา)
ระดับปฏิบัติการ

ประเภทวิ
ประเภทวิชาการ
าการ

หมายเหตุ

(1 ปี)
(4 ปี)

ระดับสูง
(1 ปี)
ระดับต้น

ประเภทอํานวยการ

1.
2.

(2 ปี)

ระดับสูง
(1 ปี)
ระดับต้น

(2 ปี)

ประเภทบริ
ประเภทบริหาร

กําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งขั้นต่ํา ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ไม่กําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งขึ้นต่ํา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)
ชื่อตําแหน่งเป้าหมาย
หน่วยงานสังกัด
ชื่อส่วนราชการ

: นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (เวชกรรมป้องกัน)
: ส่วนกลาง , สํานัก , สถาบัน
: กรมควบคุมโรค

ลงชื่อ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อนุมัติ
(นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค
28 สิงหาคม 2556
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ภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart)

(ส่วนกลาง , สํานัก , สถาบัน)
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
(เวชกรรมป้องกัน)

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ปฏิบัติงานแพทย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เคยดํารงตําแหน่ง หรือ ปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ใน สคร. , สสจ. , ผชชว. [สําหรับผู้ที่อยู่ในส่วนกลาง]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
หรือ 3.2 ในส่วนกลาง (สํานัก , สถาบัน) [สําหรับผู้ที่อยู่ใน สคร.]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

L4
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(2 ปี)

L4
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(2 ปี)

L3
นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
(3 ปี)

L3
นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
(3 ปี)

1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี
2. ปฏิบัติงานแพทย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

L2
นายแพทย์ชํานาญการ
(4 ปี)

L2
นายแพทย์ชํานาญการ
(4 ปี)

1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
2. ปฏิบัติงานแพทย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

L1
นายแพทย์ปฏิบัติการ
(2-4 ปี)

L1
นายแพทย์ปฏิบัติการ
(2-4 ปี)

1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้
2. ปฏิบัติงานแพทย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตําแหน่งเป้าหมาย (ระบุ)
- ชื่อตําแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด

ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ (ระบุ)
- ชื่อตําแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหน่ง

ดํารงตําแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ดํารงตําแหน่งใดก่อนก็ได้
ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง

-2ตําแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (เวชกรรมป้องกัน)
ชื่อตําแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง :

หน่วยงาน : ส่วนกลาง , สํานัก , สถาบัน

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
• กําหนดกรอบ ทิศทาง ในการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการแพทย์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• กําหนดแนวทาง/แผนกลยุทธ์/นโยบาย ในการพัฒนาระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศ การพัฒนาการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• วิเคราะห์ ศึกษา ปัญหาสภาวะสุขภาพของประชาชน และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงที่มผี ลต่อสุขภาวะของประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประเทศ
• เป็นที่ปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น และคําแนะนําด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแก่หน่วยงานระดับกรม กระทรวง รวมทัง้ ที่ประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาทางวิชาการด้านการแพทย์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ยากและสลับซับซ้อน ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบายของกรม กระทรวง
ประเทศ และภูมิภาค
• ดําเนินการในด้านความร่วมมือเกีย่ วกับด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่างประเทศ
• ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล โครงการ งานวิจัย มาตรฐานคุณภาพต่างๆ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. มีกรอบ ทิศทางของการวิจัย ด้านการแพทย์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. มีแนวทาง/แผนกลยุทธ์/นโยบาย ในการพัฒนาระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศ การดําเนินงาน
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสภาวะสุขภาพของประชาชน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางกําหนดนโยบายของประเทศ
4. หน่วยงานระดับกรม กระทรวง รวมทั้งที่ประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับข้อคิดเห็น
และคําแนะนําด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5. มีข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากซับซ้อนที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ต่อนโยบายของกรม กระทรวง ประเทศและภูมภิ าค
6. มีการควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล โครงการ งานวิจัย มาตรฐานคุณภาพต่างๆ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
• จํานวนกรอบ ทิศทางของการวิจัย ด้านการแพทย์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จํานวนแนวทาง/แผนกลยุทธ์/นโยบาย ในการพัฒนาระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศ การดําเนินงาน
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จํานวนนโยบายที่นําเสนอผูบ้ ริหาร/ จํานวนผลการศึกษาวิเคราะห์ปญ
ั หาสภาวะสุขภาพของประชาชน
• จํานวนหน่วยงานระดับกรม กระทรวง รวมทั้งที่ประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศทีไ่ ด้รับคําแนะนํา
และข้อคิดเห็น
• จํานวนครั้ง/เรื่องของข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ
• จํานวนรายงานการควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล โครงการ งานวิจยั มาตรฐานคุณภาพต่างๆ

-3ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Knowledge)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Skills)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับ 5)
1. การใช้คอมพิวเตอร์
1.1 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
1.2 การสาธารณสุขในประเทศ และการสาธารณสุขระหว่าง
3. การคํานวณ
ประเทศ
4. การจัดการข้อมูล
1.3 หลักระบาดวิทยา การวิจัย
1.4 การบริหารจัดการข้อมูล (การเก็บ/วิเคราะห์/แปลผล/
เผยแพร่ข้อมูล)
1.5 การจัดทําแผนงาน การบริหารโครงการ
1.6 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
1.7 กระบวนการจัดการความรู้
1.8 การพัฒนามาตรฐาน คุณภาพบริการ
1.9 การพัฒนาองค์กร
1.10 การพัฒนานโยบาย
1.11 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชการ (ระดับ 3)
2.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.2 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
2.4 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 ระเบียบ/กฎหมายด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
ระดับ 5
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 5
1.2 การบริการที่ดี
ระดับ 5
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
ระดับ 5
1.4 การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
ระดับ 5
1.5 การทํางานเป็นทีม
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับ 5
2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 5
2.2 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 5
2.3 การสืบเสาะหาข้อมูล
ระดับ 5
2.4 การมองภาพองค์รวม
2.5 การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
ระดับ 5
ระดับ 5
2.6 ความเข้าใจในองค์กรและระบบ
ราชการ
ระดับ 5
2.7 ความเข้าใจผู้อื่น
3. สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับ 3
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ
ระดับ 3
ระดับ 3
3.3 ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน

-4เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path
1. ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ตําแหน่งนายแพทย์ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
ประเภทบริหาร ระดับสูง
2. ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เคยดํารงตําแหน่ง หรือ ปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ในสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 , สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด , ผชชว. [สําหรับผู้ทอี่ ยู่ในส่วนกลาง]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ 3.2 ในส่วนกลาง (สํานัก , สถาบัน) [สําหรับผู้ที่อยู่ใน สคร.]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

-5ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position ) Ladder 1
ชื่อตําแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง :

หน่วยงาน : ส่วนกลาง , สํานัก , สถาบัน

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
• ศึกษา ค้นคว้า วิชาการด้านการแพทย์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จัดทําข้อมูล ที่เกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ให้การตรวจ วินิจฉัยและรักษา รวมถึงการให้ความเห็นทางการแพทย์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. มีการศึกษา ค้นคว้า วิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. มีข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
• จํานวนผลงานทางวิชาการ
• จํานวนรายงานข้อมูล
• จํานวนกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้

-6ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Knowledge)
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับ 1)
1.1 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1.2 การสาธารณสุข
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชการ (ระดับ 2)
2.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.2 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2.4 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
2.5 กฎหมายด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Skills)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
1.2 การบริการที่ดี
ระดับ 1
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
ระดับ 1
1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ ระดับ 1
จริยธรรม
1.5 การทํางานเป็นทีม
ระดับ 1
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
2.2 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 1
2.3 การสืบเสาะหาข้อมูล
ระดับ 1
2.4 การมองภาพองค์รวม
ระดับ 1
2.5 การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
ระดับ 1
2.6 ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับ 1
2.7 ความเข้าใจผู้อื่น
ระดับ 1

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวสู่ตําแหน่งงานลําดับต่อไป (Performance Measures)
1. ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบตั ิการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผูม้ วี ุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาเอกในสาขาที่กําหนดเป็นวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
2. ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กําหนด

-7ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position ) Ladder 2
ชื่อตําแหน่ง : นายแพทย์ชํานาญการ
ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง :

หน่วยงาน : ส่วนกลาง , สํานัก , สถาบัน

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
• ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการแพทย์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• พัฒนา ปรับปรุง ระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ประสานการดําเนินงานกับเครือข่ายภายในเขต
• ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแก่หน่วยงานเครือข่าย
• พัฒนา แนวทางและคู่มือการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับโครงการแก้ปญ
ั หาหาสุขภาพ
.

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. มีระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
4. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายต่างๆ มีความรู้
ความสามารถ และความเข้มแข็ง ในการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
5. มีแนวทางและคู่มือการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
6. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
• จํานวนผลงานทางวิชาการ/องค์ความรู้
• จํานวนระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
• จํานวนกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
• จํานวนหน่วยงานเครือข่ายมีความรู้ ความสามารถ และความเข้มแข็ง ในการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จํานวนแนวทาง/คู่มือ
• จํานวนรายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

-8ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Knowledge)
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
1.1 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1.2 การสาธารณสุข
1.3 หลักระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา
1.4 การบริหารจัดการข้อมูล (การเก็บ/วิเคราะห์/แปลผล/
เผยแพร่ข้อมูล)
1.5 การจัดทําแผนงาน โครงการ
1.6 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Skills)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

2. ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชการ (ระดับ 2)
2.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.2 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2.4 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
2.5 กฎหมายด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวสู่ตําแหน่งงานลําดับต่อไป (Performance Measures)
1. ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
2. ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กําหนด

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
1.2 การบริการที่ดี
ระดับ 2
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
ระดับ 2
1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ ระดับ 2
จริยธรรม
1.5 การทํางานเป็นทีม
ระดับ 2
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 2
2.2 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 2
2.3 การสืบเสาะหาข้อมูล
ระดับ 2
2.4 การมองภาพองค์รวม
ระดับ 2
2.5 การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
ระดับ 2
2.6 ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับ 2
2.7 ความเข้าใจผู้อื่น
ระดับ 2

-9ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position ) Ladder 3
ชื่อตําแหน่ง : นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง :

หน่วยงาน : ส่วนกลาง (สํานัก , สถาบัน)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
• ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการแพทย์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• พัฒนา ปรับปรุง ระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ให้การตรวจ วินิจฉัยและรักษา รวมถึงการให้ความเห็นทางการแพทย์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ประสานการดําเนินงานกับเครือข่ายระหว่างกระทรวง
• ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแก่หน่วยงานเครือข่าย
• พัฒนา มาตรฐาน แนวทางและคู่มอื การดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับแผนงานแก้ปัญหาสุขภาพและผลกระทบ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. มีระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
4. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมีความรู้ ความสามารถ และความเข้มแข็ง ในการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5. มีมาตรฐาน/แนวทางและคู่มือการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
6. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
• จํานวนผลงานทางวิชาการ/องค์ความรู้
• จํานวนระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
• จํานวนกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
• จํานวนหน่วยงานเครือข่ายมีความรู้ ความสามารถ และความเข้มแข็ง ในการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จํานวนมาตรฐาน/แนวทาง/คูม่ ือ
• จํานวนรายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

- 10 ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Knowledge)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Skills)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับ 3)
1. การใช้คอมพิวเตอร์
1.1 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
1.2 การสาธารณสุข
3. การคํานวณ
1.3 หลักระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงวิเคราะห์เป็นอย่าง
4. การจัดการข้อมูล
น้อย
1.4 การบริหารจัดการข้อมูล (การเก็บ/วิเคราะห์/แปลผล/
เผยแพร่ข้อมูล)
1.5 การจัดทําแผนงาน การบริหารโครงการ
1.6 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
1.7 กระบวนการจัดการความรู้
1.8 การพัฒนามาตรฐาน คุณภาพบริการ
1.9 ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
1.10 ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชการ (ระดับ 3)
2.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.2 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2.4 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
2.5 กฎหมายด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
1.2 การบริการที่ดี
ระดับ 3
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
ระดับ 3
1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ ระดับ 3
จริยธรรม
1.5 การทํางานเป็นทีม
ระดับ 3
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
2.2 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 3
2.3 การสืบเสาะหาข้อมูล
ระดับ 3
2.4 การมองภาพองค์รวม
ระดับ 3
2.5 การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
ระดับ 3
2.6 ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับ 3
2.7 ความเข้าใจผู้อื่น
ระดับ 3

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวสู่ตําแหน่งงานลําดับต่อไป (Performance Measures)
1. ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง
2. ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กําหนด

- 11 ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position ) Ladder 4
ชื่อตําแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง :

หน่วยงาน : ส่วนกลาง , สํานัก , สถาบัน

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
• กําหนดแนวทาง/แผนกลยุทธ์/นโยบาย ในการพัฒนาการดําเนินงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการแพทย์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• กําหนดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ให้การตรวจ วินิจฉัยและรักษา รวมถึงการให้ความเห็นทางการแพทย์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ประสานการดําเนินงานกับเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
• ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแก่หน่วยงานเครือข่าย
• พัฒนา มาตรฐาน แนวทางและคู่มอื การดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน / โครงการ ที่แก้ปัญหาสุขภาพและมีผลกระทบระดับเขตขึ้นไป
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. มีแนวทาง/แผนกลยุทธ์/นโยบาย ในการพัฒนาการดําเนินงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. มีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศ
4. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
5. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมีความรู้ ความสามารถ และความเข้มแข็ง ในการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
6. มีมาตรฐาน/แนวทางและคู่มือการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
7. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

•
•
•
•

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
จํานวนแนวทาง/แผนกลยุทธ์/นโยบาย ในการพัฒนาการดําเนินงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
จํานวนผลงานทางวิชาการ/องค์ความรู้
จํานวนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศ
จํานวนกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้

• จํานวนหน่วยงานเครือข่ายมีความรู้ ความสามารถ และความเข้มแข็ง ในการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จํานวนมาตรฐาน/แนวทาง/คูม่ ือ
• จํานวนรายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

- 12 ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Knowledge)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (Skills)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับ 4)
1. การใช้คอมพิวเตอร์
1.1 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
1.2 การสาธารณสุขในประเทศ และการสาธารณสุขระหว่าง
3. การคํานวณ
ประเทศ
4. การจัดการข้อมูล
1.3 ความรู้ทางระบาดวิทยา
1.4 ระเบียบวิธีวิจยั เชิงทดลอง (หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ)
1.5 การบริหารจัดการข้อมูล (การเก็บ/วิเคราะห์/แปลผล/
เผยแพร่ข้อมูล)
1.6 การจัดทําแผนงาน การบริหารโครงการ
1.7 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
1.8 กระบวนการจัดการความรู้
1.9 การพัฒนามาตรฐาน คุณภาพบริการ
1.10 การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.11 แผนยุทธศาสตร์
1.12 ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชการ (ระดับ 3)
2.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.2 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
2.5 กฎหมายด้านการแพทย์ที่เกีย่ วข้อง

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
1.2 การบริการที่ดี
ระดับ 4
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
ระดับ 4
1.4 การยึดมั่นในความถูกต้อง
ระดับ 4
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.5 การทํางานเป็นทีม
ระดับ 4
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 4
2.2 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 4
2.3 การสืบเสาะหาข้อมูล
ระดับ 4
2.4 การมองภาพองค์รวม
ระดับ 4
2.5 การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
ระดับ 4
2.6 ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับ 4
2.7 ความเข้าใจผู้อื่น
ระดับ 4

- 13 เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวสู่ตําแหน่งงานลําดับต่อไป (Performance Measures)
1. ดํารงตําแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหาร
ระดับสูง
2. ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กําหนด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)
สําหรับ
ชื่อตําแหน่งเป้าหมาย
หน่วยงานสังกัด
ชื่อส่วนราชการ

: นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (วิจัย)
นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่ วชาญ (ส่งเสริมพัฒนา)
: ส่วนกลาง
: กรมควบคุมโรค
ลงชื่อ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อนุมัติ
(นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค
28 สิงหาคม 2556

-1-

ภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart)

กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
(วิจัย)

สถาบัน , สํานัก , สคร. 1-12

1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ปฏิบัติงานวิชาการสาธารณสุข มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เคยดํารงตําแหน่ง หรือ ปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ใน สคร. , สสจ. [สําหรับผู้ที่อยู่ในส่วนกลาง]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
หรือ 3.2 ในส่วนกลาง (สํานัก , สถาบัน) [สําหรับผู้ที่อยู่ใน สคร.]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ส่งเสริมพัฒนา)

L4
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(2 ปี)

L3
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
(3 ปี)

L3
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
(3 ปี)

L2
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
(4 ปี)

L2
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
(4 ปี)

1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
2. ปฏิบัติงานวิชาการสาธารณสุข มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

L1
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(2-6 ปี)

L1
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(2-6 ปี)

1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
หรือ 4 ปี สําหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือ 2 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก
2. ปฏิบัติงานวิชาการสาธารณสุข มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตําแหน่งเป้าหมาย (ระบุ)
- ชื่อตําแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด

ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ (ระบุ)
- ชื่อตําแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหน่ง

ดํารงตําแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี
2. ปฏิบัติงานวิชาการสาธารณสุข มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ดํารงตําแหน่งใดก่อนก็ได้
ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง

-2ตําแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (วิจัย)
ชื่อตําแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
ส่วนราชการ : กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน : ส่วนกลาง
ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง :

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
• กําหนดทิศทางและคิดค้นสิ่งใหม่ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นความก้าวหน้าหรือการพัฒนาสําคัญในงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานและนํามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดในระดับกระทรวง
• กําหนดแนวทางการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• กําหนดเป้าหมายและทิศทางในงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประกอบการวางมาตรการและมาตรฐานงานด้านสาธารณสุข ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึ้น
• กําหนดทิศทางการ สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผูส้ ัมผัส เพื่อการ เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
• ให้คําปรึกษา กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทาง การพัฒนาระบบ การพัฒนามาตรฐานงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ดําเนินการด้านความร่วมมือ ประสานงานกับเครือข่ายระดับนานาชาติ เพื่อให้การดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดตาม ประเมินผลการดําเนินแผนงาน โครงการ รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลกระทบของการดําเนินแผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนานโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการควบคุมป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. มีนโยบายและทิศทางด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศ
โดยได้รับการยอมรับและนําไปใช้เพื่อการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพระดับประเทศ
2. มีการพัฒนาทฤษฎี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เพื่อการพัฒนางาน
3. มีทิศทางและคิดค้นสิ่งใหม่ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อให้ในการดําเนินการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
4. มีแนวทางในการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
5. มีคําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เป็นที่ยอมรับในระดับระดับชาติและระดับนานาชาติ
6. มีแนวทางการตรวจวินิจฉัย ตรวจรักษา สอบสวนโรค เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
• จํานวนนโยบายและทิศทางด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จํานวนทฤษฎี และนวัตกรรม ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จํานวนสิ่งประดิษฐ์หรือทฤษฎีรวมถึงทิศทางการดําเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
• จํานวนแนวทาง องค์ความรู้
• จํานวนเรื่อง/ครั้ง ที่ให้คําปรึกษา
• จํานวนแนวทางการตรวจวินิจฉัย ตรวจรักษา สอบสวนโรค

-3ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Knowledge)
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับ 5)
1.1 การสาธารณสุข
1.2 การนิเทศงาน
1.3 การวิจัยและสถิติเพื่อการวิจยั
1.4 การบริหารงานวิชาการเชิงการตลาด
1.5 การบริหารจัดการโครงการ
1.6 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1.7 วิทยาการระบาด
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชการ (ระดับ 3)
2.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.2 พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 กฎหมายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ทั้งของไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
2.4 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 กฎหมายและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Skills)
สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Competencies)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. การใช้คอมพิวเตอร์
1. สมรรถนะหลัก
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
1.1 การยึดมั่นในความถูกต้อง
ระดับ 5
3. การคํานวณ
ชอบธรรมและจริยธรรม
4. การจัดการข้อมูล
1.2 การบริการที่ดี
ระดับ 5
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 5
1.4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 5
1.5 การมีน้ําใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง ระดับ 5
1.6 การทํางานเป็นทีม
ระดับ 5
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 5
2.2 การมองภาพองค์รวม
ระดับ 5
2.3 การตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระดับ 5
กระบวนงาน
2.4 การเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
ระดับ 5
2.5 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 5
2.6 การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
ระดับ 5
ระดับ 5
2.7 การสืบเสาะหาข้อมูล
3. สมรรถนะทางการบริหาร
3.1 วิสัยทัศน์
ระดับ 3
3.2 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ระดับ 3
3.3 ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
ระดับ 3

-4เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path
1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
หรือ ประเภทบริหาร ระดับสูง
2. ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุขตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป
4. เคยดํารงตําแหน่ง หรือ ปฏิบตั ิงาน ดังนี้
4.1 ในสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 , สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด [สําหรับผู้ที่อยู่ในส่วนกลาง]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ 4.2 ในส่วนกลาง (สํานัก , สถาบัน) [สําหรับผู้ที่อยู่ใน สคร.]
- ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

-5ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : Ladder 1
ชื่อตําแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หน่วยงาน : ส่วนกลาง
ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง :
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
• ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สํารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
• สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบตั ิงาน
• ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ
• ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การประเมินความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
(ไม่มีใบประกอบวิชาชีพรองรับ)
• ช่วยจัดทําฐานข้อมูลเบื้องต้นทีเ่ กี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
• ร่วมประเมินผลการดําเนินงานในโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ให้บริการคัดกรอง ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผูส้ ัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. มีผลการวิจัยทางวิชาการที่ไม่ซบั ซ้อนเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค
2. มีข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขเพื่อประกอบการวางแผนป้องกันควบคุมโรค
3. มีองค์ความรู้ มาตรฐานงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4. มีฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5. มีการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษา สอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เบื้องต้น

.

•
•
•
•
•

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
จํานวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จํานวนข้อมูลทางวิชาการ
จํานวนองค์ความรู้ นวัตกรรม
จํานวนฐานข้อมูล
จํานวนผู้ได้รับการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

-6ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Knowledge)
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับ 1)
1.1 การสาธารณสุข
1.2 การวิจัยและสถิติเพื่อการวิจยั
1.3 การบริหารงานวิชาการเชิงการตลาด
1.4 สถิติเพื่อการวิจัย
1.5 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
1.6 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชการ (ระดับ 2)
2.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.2 พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 กฎหมายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง
2.4 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2.5 กฎหมายและระเบียบกระทรวงสาธารสุขที่เกีย่ วข้อง

ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Skills)
สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Competencies)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. การใช้คอมพิวเตอร์
1. สมรรถนะหลัก
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
ระดับ 1
1.1 การยึดมั่นในความถูกต้อง
3. การคํานวณ
ชอบธรรมและจริยธรรม
4. การจัดการข้อมูล
ระดับ 1
1.2 การบริการที่ดี
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 1
1.4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
1.5 การมีน้ําใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง ระดับ 1
1.6 การทํางานเป็นทีม
ระดับ 1
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
2.2 การมองภาพองค์รวม
ระดับ 1
2.3 การตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระดับ 1
กระบวนงาน
2.4 การเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
ระดับ 1
2.5 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 1
2.6 การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
ระดับ 1
ระดับ 1
2.7 การสืบเสาะหาข้อมูล

-7เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวสู่ตําแหน่งงานลําดับต่อไป (Performance Measures)
1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ 4 ปี สําหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือ 2 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก
2. ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กําหนด

-8ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : Ladder 2
ชื่อตําแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง :

หน่วยงาน : ส่วนกลาง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
• ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยากและมีความซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข
• ดําเนินการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
• จัดทําฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
• ให้คําปรึกษา แนะนํา การคัดกรอง สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
• ประเมินผลการดําเนินงานในโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้การฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
มีผลการวิจัยทางวิชาการที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
มีการดําเนินโครงการตรงตามเป้าหมายที่กําหนด
มีองค์ความรู้ แนวทาง มาตรฐานงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
มีฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
มีการตรวจคัดกรอง รักษา สอบสวนโรคและภัยสุขภาพเบื้องต้น

•
•
•
•
•

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
จํานวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จํานวนโครงการ
จํานวนองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือคู่มือการปฏิบตั ิงาน
จํานวนฐานข้อมูล
จํานวนผู้ได้รับการตรวจคัดกรอง หรือสอบสวนโรคเบื้องต้น

-9ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Knowledge)
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
1.1 การสาธารณสุข
1.2 การวิจัย
1.3 การบริหารงานวิชาการเชิงการตลาด
1.4 สถิติเพื่อการวิจัย
1.5 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
1.6 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชการ (ระดับ 2)
2.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.2 พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 กฎหมายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง
2.4 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2.5 กฎหมายและระเบียบกระทรวงสาธารสุขที่เกีย่ วข้อง

ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Skills)
สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Competencies)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. การใช้คอมพิวเตอร์
1. สมรรถนะหลัก
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
ระดับ 2
1.1 การยึดมั่นในความถูกต้อง
3. การคํานวณ
ชอบธรรมและจริยธรรม
ระดับ 2
1.2 การบริการที่ดี
4. การจัดการข้อมูล
1.3 การสั่งสมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ ระดับ 2
5. การนําเสนอผลงาน
ระดับ 2
1.4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.5 การมีน้ําใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง ระดับ 2
ระดับ 2
1.6 การทํางานเป็นทีม
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับ 2
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การมองภาพองค์รวม
ระดับ 2
2.3 การตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระดับ 2
กระบวนงาน
2.4 การเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
ระดับ 2
2.5 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 2
2.6 การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
ระดับ 2
ระดับ 2
2.7 การสืบเสาะหาข้อมูล

- 10 เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวสู่ตําแหน่งงานลําดับต่อไป (Performance Measures)
1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ประเภทอํานวยการระดับต้น
2. ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กําหนด

- 11 ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : Ladder 3
ชื่อตําแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง :

หน่วยงาน : ส่วนกลาง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
• ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องโรคติดต่อและโรคและภัยสุขภาพที่ยากและมีความซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข

หรือประสบการณ์สูง
วางแนวทางการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
ตรวจสอบการดําเนินงาน วางมาตรการและมาตรฐานงานด้านด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคและภัยสุขภาพ
ให้คําปรึกษา แนะนํา เผยแพร่ ความรู้ด้านด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคและภัยสุขภาพ
ติดตาม ประเมินผลแผนงาน รวมถึงผลกระทบของการดําเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

•
•
•
•
• ประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ระดับเขต เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. มีผลการวิจัยทางวิชาการที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้านโรคติดต่อ
และโรคติดต่ออุบัติใหม่
2. มีการพัฒนาข้อมูลด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้านโรคติดต่อและ
โรคติดต่ออุบัติใหม่
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการด้านโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่
4. มีการวางมาตรฐานในการดําเนินงานด้านโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่
5. มีคําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
• จํานวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ผ่านการเผยแพร่
• จํานวนข้อมูลด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้านโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่
• จํานวนโครงการทีไ่ ด้รับการประเมินผลด้านโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่
• จํานวนมาตรฐานของการดําเนินงานด้านโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่
• จํานวนเรื่อง/ครั้ง ที่ให้คําปรึกษา

- 12 ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Knowledge)
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับ 3)
1.1 การสาธารณสุข
1.2 การนิเทศงาน
1.3 การวิจัยและสถิติการวิจยั
1.4 การบริหารงานวิชาการเชิงการตลาด
1.5 การบริหารจัดการโครงการ
1.6 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่
1.7 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
1.8 การประเมินผลงาน
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชการ (ระดับ 3)
2.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.2 พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 กฎหมายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง
2.4 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2.5 กฎหมายและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Skills)
สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Competencies)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. การใช้คอมพิวเตอร์
1. สมรรถนะหลัก
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
1.1 การยึดมั่นในความถูกต้อง
ระดับ 3
3. การคํานวณ
ชอบธรรมและจริยธรรม
1.2 การบริการที่ดี
ระดับ 3
4. การจัดการข้อมูล
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 3
1.4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
1.5 การมีน้ําใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง ระดับ 3
1.6 การทํางานเป็นทีม
ระดับ 3
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
2.2 การมองภาพองค์รวม
ระดับ 3
2.3 การตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระดับ 3
กระบวนงาน
2.4 การเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
ระดับ 3
2.5 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 3
2.6 การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
ระดับ 3
2.7 การสืบเสาะหาข้อมูล
ระดับ 3

- 13 เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพื่อก้าวสู่ตําแหน่งงานลําดับต่อไป (Performance Measures)
1. ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือประเภทอํานวยการระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
2. ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กําหนด

- 20 ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : Ladder 4
ชื่อตําแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง :

หน่วยงาน : ส่วนกลาง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :
• กําหนดแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน เกีย่ วกับงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• กําหนดนโยบาย ทิศทาง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ให้ข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจ หรือ แก้ปัญหา ทางวิชาการที่ยากและสลับซับซ้อนที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบายของกระทรวง ประเทศและภูมิภาค
• มีผลงานวิชาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
• ให้คําปรึกษา แนะนํา เผยแพร่ ความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• ดําเนินการด้านความร่วมมือ ประสานงานกับเครือข่ายระดับเขตขึ้นไป เพื่อให้การดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดตาม ประเมินผลการดําเนินแผนงาน โครงการ อย่างน้อย 1 ระบบ รวมถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการด้านการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs)
1. กําหนดนโยบายและทิศทางด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศ
โดยได้รับการยอมรับและนําไปใช้เพื่อการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพระดับประเทศ
2. มีการพัฒนาทฤษฎี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เพื่อการพัฒนางาน
3. มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพขององค์กร และถูกนําไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
4. มีข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจ หรือ แก้ปัญหา ทางวิชาการที่ยากและสลับซับซ้อนที่ส่งผลกระทบ
ในวงกว้างต่อนโยบายของกระทรวง ประเทศ และภูมภิ าค
5. มีคําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เป็นที่ยอมรับในระดับระดับชาติและระดับนานาชาติ
6. มีผลงานวิชาการสาธารณสุขเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
และนําไปใช้ในการดําเนินงานและพัฒนาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคประชาชนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
• จํานวนนโยบายและทิศทางด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จํานวนทฤษฎี และนวัตกรรม ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จํานวนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ขององค์กร
• จํานวนเรื่อง/ครั้ง ของข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจ
• จํานวนเรื่อง/ครั้ง ที่ให้คําปรึกษา
• จํานวนครั้งที่นําเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติขึ้นไป

- 21 ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Knowledge)
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับ 4)
1.1 การสาธารณสุข
1.2 การนิเทศงาน
1.3 การวิจัยและสถิติเพื่อการวิจยั
1.4 การบริหารงานวิชาการเชิงการตลาด
1.5 การบริหารจัดการโครงการ
1.6 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
1.7 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1.8 วิทยาการระบาดและชีวสถิตชิ ั้นสูง
1.9 การเจรจาต่อรอง หรือการสือ่ สารความเสีย่ ง
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชการ (ระดับ 3)
2.1. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.2. พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3. กฎหมายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ทั้งของไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
2.4. พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5. กฎหมายและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Skills)
สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย (Competencies)
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ระดับ 2)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. การใช้คอมพิวเตอร์
1. สมรรถนะหลัก
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
1.1 การยึดมั่นในความถูกต้อง
ระดับ 4
3. การคํานวณ
ชอบธรรมและจริยธรรม
4. การจัดการข้อมูล
1.2 การบริการที่ดี
ระดับ 4
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 4
1.4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
1.5 การมีน้ําใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง ระดับ 4
1.6 การทํางานเป็นทีม
ระดับ 4
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 4
ระดับ 4
2.2 การมองภาพองค์รวม
2.3 การตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระดับ 4
กระบวนงาน
2.4 การเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
ระดับ 4
ระดับ 4
2.5 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2.6 การสั่งการตามอํานาจหน้าที่
ระดับ 4
2.7 การสืบเสาะหาข้อมูล
ระดับ 4

- 22 เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path
1. ดํารงตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ประเภทบริหาร
ระดับสูง
2. ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กําหนด

ภาคผนวก

1. ความรูความสามารถที
้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ง
2. สมรรถนะเฉพาะตามลั
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
3. สมรรถนะทางการบริหาร

๑

ความรูค้ วามสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ง

๑. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบตั ิงาน
2. ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

๒

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ง

ความรูค้ วามสามารถ หมายถึง องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ความรูค้ วามสามารถทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบติัตงิ าน
ระดับที่ ๑

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้

ระดับที่ ๒

มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้

ระดับที่ ๓

มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับลักษณะงาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่จนสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้

ระดับที่ ๔

มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอยู่ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้

ระดับที่ ๕

มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอยู่ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับ
บริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็น
พิเศษ

๓

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ หมายถึง ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ ๑

มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจํา
ที่ปฏิบัติอยู่

ระดับที่ ๒

มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได้
เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ระดับที่ ๓

มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนําไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
ในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้

ระดับที่ ๔

มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถ
แนะนํา หรือให้คําปรึกษาในภาพรวมได้

ระดับที่ ๕

มีความรู้ความเข้าใจตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายสามารถ
ให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**************************

๑

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคํานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๒
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว
มีทักษะระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุง
โปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่างๆอย่างกว้างขวาง
หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้

๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕

สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้
มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และทําความเข้าใจ
สาระสําคัญของเนื้อหาต่างๆ ได้
มีทักษะระดับที่ ๒ และ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดย
ถูกหลักไวยากรณ์
มีทักษะระดับที่ ๓ และเข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้
อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
มีทักษะระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของ
ภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสลวย อีกทั้งมี
ความเชี่ยวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง

๓
๓. ทักษะการคํานวณ
ทักษะการคํานวณ หมายถึง ทักษะในการทําความเข้าใจและคิดคํานวณข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕

มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่าง
ถูกต้อง
มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่างๆ ใน
การคํานวณข้อมูลด้านตัวเลขได้
มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขที่ซับซ้อน
ได้
มีทักษะตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ ๔ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้เข้าใจข้อมูล
ต่างๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้

๔. ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการจัดการข้อมูล หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ในงาน
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆเช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
มีทักษะระดับที่ ๒ และ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นําเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ
โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้
มีทักษะระดับที่ ๓ และ สามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดย
อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
มีทักษะระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทําแบบจําลอง
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

*****************************

๑

 ก (ISMART)

1 การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
2 บริการทีด่ ี (Service Mind)
3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Mastery / Expertise)
4 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
5 การมีนา้ํ ใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพีเ่ ป็นน้อง (Relationship)
6 การทํางานเป็นทีม (Teamwork)

๒
1 การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านหรือแสดงอย่างไม่ชัดเจนนี้
มีความสุจริต
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้
• รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
• แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเป็นข้าราชการ

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบได้
• เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
• ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์
ที่อาจยากลําบาก
• กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
• ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ
แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต

๓
2 บริการทีด่ ี (Service Mind)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชนข้าราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ
• ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ
• ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
• แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่
• ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่
ต่อเนื่องและรวดเร็ว

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
• รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
• ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และนําข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายาม
อย่างมาก
• ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
• ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กําลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
• นําเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการได้
• เข้าใจ หรือพยายามทําความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้รับบริการ
• ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้รับบริการ

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ
• คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการ
ให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ
• เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจ
• สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับ
ความจําเป็น ปัญหา โอกาส เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ

๔
3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Mastery / Expertise)
คําจํากัดความ : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา
ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับ
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
• พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
• ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
• รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
• รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน อย่างต่อเนื่อง

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
• สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหม่
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมาก
ขึ้น ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
• มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถนําความรู้ไปปรับ
ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
• สามารถนําความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญ
ในวิทยาการด้านต่างๆ
• สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
• บริหารจัดการให้ส่วนราชการนําเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง

๕
4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
คําจํากัดความ : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็น
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึง
การสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมี
ผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
• พยายามทํางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
• พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
• แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
• กําหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทํางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
• ทํางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
• ปรับปรุงวิธีการที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําให้
ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่ที่คาดว่าจะทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่
โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
• กําหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมีผู้ใดทํา
ได้มาก่อน

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
• ตัดสินใจได้ โดยมีการคํานวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และดําเนินการ เพื่อให้ภาครัฐและ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
• บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ
หน่วยงานตามที่วางแผนไว้

๖
5 การมีน้ําใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship)
คําจํากัดความ : ทักษะในการรับรู้ การจับประเด็น ทั้งจากการฟัง การอ่าน และการสื่อข้อความให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องนโยบาย แผนงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน และ
สามารถสื่อสารทําความเข้าใจจนส่งผลทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เปิดกว้างทางความคิดด้วยบรรยากาศของ
ความเป็นพี่ เป็นน้อง จนกระทั่งงานประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
สื่อสารเรื่องงานในหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานที่กําหนดไว้เป็นการทั่วไปได้ สื่อสารได้
ถูกต้อง
• รับฟัง อ่านคําสั่ง ทําความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
• รับฟังและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นโดยไม่ขัดจังหวะ
• สามารถตอบสนองคําสั่ง และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงตามคาดหวังของ
ผู้บังคับบัญชา

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจับประเด็นสําคัญ สรุปข้อมูล และสามารถสื่อความหมายกับ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
• สามารถสรุปประเด็นสําคัญของผู้พูดหรือผู้เขียน ทั้งความหมายโดยตรง และความหมาย
โดยนัย
• สามารถสื่อความหมาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน
• สื่อสารข้อมูลภายใต้หัวเรื่องที่ซับซ้อน หรือเรื่องใหม่ให้กับผู้ฟังที่มีความหลากหลาย

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสื่อสารให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางานร่วมกันเป็นทีม
• สามารถใช้การพูด และการเขียนสื่อความหมายในเรื่องเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน
กับผู้เกี่ยวข้อง จนเกิดความกระจ่างแจ้งและความเข้าใจตรงกัน
• สามารถใช้คําพูดและบุคลิกภาพ โน้มน้าวชักจูงผู้เกี่ยวข้อง จนเกิดความมุ่งมั่นที่จะร่วมกัน
ทํางานเป็นทีมในภาวะที่เร่งรัดกดดัน

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสื่อสารเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงาน
• สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารภายในหน่วยงาน กระตุ้นให้ทีมงาน ยึดมั่นในเป้าหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน ตลอดจนเน้นย้ําหลักการทํางานร่วมกันอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน
• สามารถใช้คําถามสร้างความมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อความคิดเห็น โดยให้เกียรติและ
ยอมรับผู้ร่วมทีมอย่างเท่าเทียมกัน
• ประเมินการสื่อสาร และระบุวิธีการรูปแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดข้อตกลง หรือความเห็นร่วมกัน

๗
ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อสร้างความเป็นทีมงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงในระยะยาว
• สามารถกําหนดประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการสื่อสารภายในองค์กรจาก
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• สามารถกําหนดแนวทางและมาตรการในการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร เพื่อป้องกันและลดความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องตรงกัน
• กระตุ้น เสริมสร้างบรรยากาศ ให้เกิดการสื่อสารแบบเปิดเผย และสร้างสรรค์

๘
6 การทํางานเป็นทีม (Teamwork)
Teamwork)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดย
ผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จําเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัม
พันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ทําหน้าที่ของตนในทีมให้สําเร็จ
• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
• รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานของตนในทีม
• ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของทีม

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการทํางานกับเพื่อนร่วมงาน
• สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
• กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม
• รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น
• ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม
• ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความสําเร็จ
• ยกย่อง และให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ
• ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งานสําเร็จ

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสําเร็จ
• เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่คํานึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน
• คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
• ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกําลังใจของทีม เพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล

*****************************

๑

   ก  

สายงานแพทย์
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่ (Caring Others)
3. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
4. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
5. การสัง่ การตามอํานาจหน้าที่ (Holding People Accountable)
6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
7. ความเข้าใจผูอ้ นื่ (Interpersonal Understanding)
สายงานนักวิชาการสาธารณสุข
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
4. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
5. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่ (Caring Others)
6. การสัง่ การตามอํานาจหน้
นาจหน้าที่ (Holding People Accountable)
7. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)

๒

สายงานแพทย์
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
คําจํากัดความ : การทําความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการแยกแยะ
ประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบ
แง่มุมต่างๆ สามารถลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆ ได้
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ
• แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงลําดับความสําคัญ
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน
• ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้
• ระบุข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆได้
• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆตามลําดับความสําคัญหรือความเร่งด่วนได้

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ของปัญหาหรืองาน
• เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้
• เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียด
และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับสถานการณ์หนึ่งๆ ได้
• วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้
ล่วงหน้า

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้เทคนิค และรูปแบบต่างๆ ในการกําหนดแผนงานหรือขั้นตอน
การทํางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบ เพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณา
ข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง
• วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะ
ทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้

๓

2. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่ (Caring Others)
คําจํากัดความ : ความใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทาง
ปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ใส่ใจและให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
• สนับสนุนให้ผู้อื่นพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจที่ดี
• แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อื่นมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให้คําแนะนํา เพื่อพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ หรือมี
สุขภาวะทั้ง ทางปัญญา ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี
• สาธิต หรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี
อย่างยั่งยืน
• มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน โดยชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรที่จําเป็นต่อการพัฒนาของผู้อื่น

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะที่ 2 และใส่ใจในการให้เหตุผลประกอบการแนะนํา หรือมีส่วนสนับสนุนในการ
พัฒนาผู้อื่น
• ให้แนวทางพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าสามารถพัฒนาศักยภาพ
สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้
• ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ เพื่อให้ผู้อื่นมีโอกาสได้ถ่ายทอด และ
เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพ หรือเสริมสร้างสุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืน
• สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวิธีการในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าตนสามารถ
พัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามและให้คําติชมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ติดตามผลการพัฒนาของผู้อื่นรวมทั้งให้คําติชมที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีของ
แต่ละบุคคล
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริง
• พยายามทําความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น เพื่อให้สามารถจัดทํา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้
• ค้นคว้า สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี ซึ่งตรงกับ
ปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น

ระดับที่ ๕

๔

3. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
คําจํากัดความ : ความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็น
ปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
หาข้อมูลในเบื้องต้น
• ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
• ถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูล

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะค้นหาข้อมูล
• สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการที่มากกว่าเพียงการตั้งคําถามพื้นฐาน
• สืบเสาะค้นหาข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวมากที่สุด

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมูลเชิงลึก
• ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจนได้ที่มาของสถานการณ์ เหตุการณ์
ประเด็นปัญหา หรือค้นพบโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป
• แสวงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากผู้รู้อื่นเพิ่มเติม ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้น

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
• วางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในช่วงเวลาที่กําหนด
• สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างจากกรณีปกติธรรมดาโดยทั่วไป
• ดําเนินการวิจัย หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ระบบสืบค้นโดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการทําวิจัย

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้น เพื่อหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
• วางระบบการสืบค้น รวมทั้งการมอบหมายให้ผู้อื่นสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง

๕

4. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
คําจํากัดความ : การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบ เชื่อมโยงหรือ
ประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป
• ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรือสามัญสํานึกในการระบุประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ใช้ประสบการณ์
• ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงานได้

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน
• ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดที่ซับซ้อน หรือแนวโน้มในอดีตในการระบุหรือแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ แม้ในบางกรณี แนวคิดที่นํามาใช้กับสถานการณ์อาจไม่มีสิ่งบ่งบอกถึงความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ
ได้ง่าย
• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้
• สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่ายและ
เป็นประโยชน์ต่องาน

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
• ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่
ซึ่งอาจไม่เคยปรากฏมาก่อน

๖

5. การสัง่ การตามอํานาจหน้าที่ (Holding People Accountable)
คําจํากัดความ : การกํากับดูแลให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย หรือตามตําแหน่งหน้าที่ การกํากับดูแลนี้ หมายรวมถึงการออกคําสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใช้
อํานาจตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
สั่งให้กระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• สั่งให้กระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• มอบหมายงานในรายละเอียดบางส่วนให้ผู้อื่นดําเนินการแทนได้ เพื่อให้ตนเองปฏิบัติงานตาม
ตําแหน่งหน้าที่ได้มากขึ้น

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกําหนดขอบเขตข้อจํากัดในการกระทําการใดๆ
• ปฏิเสธคําขอของผู้อื่นที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• กําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็นมาตรฐาน
• สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งให้ปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
• กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้แตกต่าง หรือสูงขึ้น
• สั่งให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
• เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และดําเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขัด
ต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในกรณีที่มีปัญหา หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน หรือ ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

๗

6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไม่เป็นทางการ
ในองค์กรของตนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง
ความสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
ตลอดจนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีผลต่อองค์กรอย่างไร
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
เข้าใจโครงสร้างองค์กร
• เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่เป็นทางการ
• เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ว่าผู้ใดมีอํานาจตัดสินใจ
หรือผู้ใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่างๆ และนําความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นสําคัญ

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
• เข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าใจวิธีการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• เข้าใจข้อจํากัดขององค์กร รู้ว่าสิ่งใดอาจกระทําได้หรือไม่อาจกระทําให้บรรลุผลได้

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทสําคัญในองค์กร
• รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจของผู้มีบทบาทสําคัญในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการผลักดัน
ภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กร
• เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวม
ตลอดจนปัญหา และโอกาสที่มีอยู่ และนําความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในส่วนที่ตน
ดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างเป็นระบบ
• เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มี
ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร เพื่อแปลงวิกฤติเป็นโอกาส กําหนดจุดยืน
และท่าทีตามภารกิจในหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญ

๘

7. ความเข้าใจผูอ้ นื่ (Interpersonal
(Interpersonal Understanding)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิด ตลอดจนสภาวะทาง
อารมณ์ของผู้ที่ติดต่อด้วย
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
เข้าใจความหมายที่ผู้อื่นต้องการสื่อสาร
• เข้าใจความหมายที่ผู้อื่นต้องการสื่อสาร สามารถจับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวได้ถูกต้อง

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและคําพูด
• เข้าใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ์ จากการสังเกต สีหน้า ท่าทาง หรือน้ําเสียงของผู้ที่
ติดต่อด้วย

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความหมายแฝงในกิริยา ท่าทาง คําพูด หรือน้ําเสียง
• เข้าใจความหมายที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนในกิริยา ท่าทาง คําพูด หรือน้ําเสียง
• เข้าใจความคิด ความกังวล หรือความรู้สึกของผู้อื่น แม้จะแสดงออกเพียงเล็กน้อย
• สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่ติดต่อด้วยได้

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจการสื่อสารทั้งที่เป็นคําพูด และความหมายแฝงในการ
สื่อสารกับผู้อื่นได้
• เข้าใจนัยของพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สึกของผู้อื่น
• ใช้ความเข้าใจนั้นให้เป็นประโยชน์ในการผูกมิตร ทําความรู้จัก หรือติดต่อประสานงาน

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมผู้อื่น
• เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปัญหา ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะยาวที่ทําให้เกิด
พฤติกรรมของผู้อื่น
• เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น จนสามารถบอกถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผู้นั้นได้
อย่างถูกต้อง

๙

สายงานนั
สายงานนักวิชาการสาธารสุข
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
คําจํากัดความ : การทําความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการแยกแยะ
ประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบ
แง่มุมต่างๆ สามารถลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆ ได้
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ
• แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงลําดับความสําคัญ
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน
• ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้
• ระบุข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆได้
• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆตามลําดับความสําคัญหรือความเร่งด่วนได้

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ของปัญหาหรืองาน
• เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้
• เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียด
และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับสถานการณ์หนึ่งๆ ได้
• วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้
ล่วงหน้า

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้เทคนิค และรูปแบบต่างๆ ในการกําหนดแผนงานหรือขั้นตอน
การทํางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบ เพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณา
ข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง
• วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะ
ทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้

๑๐

2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
คําจํากัดความ : การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบ เชื่อมโยงหรือ
ประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป
• ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรือสามัญสํานึกในการระบุประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ใช้ประสบการณ์
• ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงานได้

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน
• ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดที่ซับซ้อน หรือแนวโน้มในอดีตในการระบุหรือแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ แม้ในบางกรณี แนวคิดที่นํามาใช้กับสถานการณ์อาจไม่มีสิ่งบ่งบอกถึงความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ
ได้ง่าย
• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้
• สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่ายและ
เป็นประโยชน์ต่องาน

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
• ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่
ซึ่งอาจไม่เคยปรากฏมาก่อน

๑๑

3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
คําจํากัดความ : ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท หน้าที่ และลดข้อบกพร่อง
ที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรือข้อมูล ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความ
ถูกต้องของกระบวนงาน
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ
• ต้องการให้ข้อมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน
• ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการทํางาน
• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กําหนด อย่างเคร่งครัด

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ
• ตรวจทานงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพื่อความถูกต้อง

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อื่นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตน
• ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
• ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อื่น ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผู้อื่น ตามอํานาจหน้าที่
• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและของผู้อื่น เพื่อความถูกต้องของงาน

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือโครงการ
• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตามกําหนดเวลา
• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล
• สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่หายไป และเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องของงาน

ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน
• พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของข้อมูล

๑๒

4. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไม่เป็นทางการ
ในองค์กรของตนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง
ความสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
ตลอดจนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีผลต่อองค์กรอย่างไร
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
เข้าใจโครงสร้างองค์กร
• เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่เป็นทางการ
• เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ว่าผู้ใดมีอํานาจตัดสินใจ
หรือผู้ใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่างๆ และนําความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นสําคัญ

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
• เข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าใจวิธีการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• เข้าใจข้อจํากัดขององค์กร รู้ว่าสิ่งใดอาจกระทําได้หรือไม่อาจกระทําให้บรรลุผลได้

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทสําคัญในองค์กร
• รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจของผู้มีบทบาทสําคัญในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการผลักดัน
ภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กร
• เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวม
ตลอดจนปัญหา และโอกาสที่มีอยู่ และนําความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในส่วนที่ตน
ดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างเป็นระบบ
• เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มี
ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร เพื่อแปลงวิกฤติเป็นโอกาส กําหนดจุดยืน
และท่าทีตามภารกิจในหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญ

๑๓

5. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่ (Caring Others)
คําจํากัดความ : ความใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทาง
ปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ใส่ใจและให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
• สนับสนุนให้ผู้อื่นพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจที่ดี
• แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อื่นมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให้คําแนะนํา เพื่อพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ หรือมีสุข
ภาวะทั้ง ทางปัญญา ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี
• สาธิต หรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี
อย่างยั่งยืน
• มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน โดยชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรที่จําเป็นต่อการพัฒนาของผู้อื่น

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะที่ 2 และใส่ใจในการให้เหตุผลประกอบการแนะนํา หรือมีส่วนสนับสนุนในการ
พัฒนาผู้อื่น
• ให้แนวทางพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าสามารถพัฒนาศักยภาพ สุข
ภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้
• ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ เพื่อให้ผู้อื่นมีโอกาสได้ถ่ายทอด และ
เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพ หรือเสริมสร้างสุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืน
• สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวิธีการในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าตนสามารถ
พัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามและให้คําติชมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ติดตามผลการพัฒนาของผู้อื่นรวมทั้งให้คําติชมที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีของ
แต่ละบุคคล

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริง
• พยายามทําความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น เพื่อให้สามารถจัดทํา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนได้
• ค้นคว้า สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี ซึ่งตรงกับ
ปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น

๑๔

6. การสัง่ การตามอํานาจหน้าที่ (Holding
(Holding People Accountable)
คําจํากัดความ : การกํากับดูแลให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย หรือตามตําแหน่งหน้าที่ การกํากับดูแลนี้ หมายรวมถึงการออกคําสั่งโดยปกติทั่วไปจนถึงการใช้
อํานาจตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
สั่งให้กระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• สั่งให้กระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• มอบหมายงานในรายละเอียดบางส่วนให้ผู้อื่นดําเนินการแทนได้ เพื่อให้ตนเองปฏิบัติงานตาม
ตําแหน่งหน้าที่ได้มากขึ้น

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกําหนดขอบเขตข้อจํากัดในการกระทําการใดๆ
• ปฏิเสธคําขอของผู้อื่นที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• กําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็นมาตรฐาน
• สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งให้ปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
• กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้แตกต่าง หรือสูงขึ้น
• สั่งให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
• เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และดําเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขัด
ต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในกรณีที่มีปัญหา หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน หรือ ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

๑๕

7. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
คําจํากัดความ : ความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็น
ปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
หาข้อมูลในเบื้องต้น
• ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
• ถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูล

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะค้นหาข้อมูล
• สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการที่มากกว่าเพียงการตั้งคําถามพื้นฐาน
• สืบเสาะค้นหาข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวมากที่สุด

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมูลเชิงลึก
• ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจนได้ที่มาของสถานการณ์ เหตุการณ์
ประเด็นปัญหา หรือค้นพบโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป
• แสวงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากผู้รู้อื่นเพิ่มเติม ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้น

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
• วางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในช่วงเวลาที่กําหนด
• สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างจากกรณีปกติธรรมดาโดยทั่วไป
• ดําเนินการวิจัย หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ระบบสืบค้น
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการทําวิจัย

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้น เพื่อหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
• วางระบบการสืบค้น รวมทั้งการมอบหมายให้ผู้อื่นสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง

*****************************

๑

 ก  

1 วิสยั ทัศน์ (Visioning)
2 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation
3 ศักยภาพเพือ่ นําการปรับเปลีย่ น (Change Leadership)

๒
1 วิสยั ทัศน์ (Visioning)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจนและความสามารถ
ในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านหรือแสดงอย่างไม่ชัดเจนนี้
รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
• รู้ เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่างานที่ทําอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการอย่างไร

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยทําให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
• อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทํางานของหน่วยงานภายใต้ภาพรวม
ของส่วนราชการได้
• แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อประกอบการกําหนดวิสัยทัศน์

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
• โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
• ให้คําปรึกษาแนะนําแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
• ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการนําวิสัยทัศน์ไปสู่ความสําเร็จ

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดวิสัยทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ระดับประเทศ
• กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
• คาดการณ์ได้ว่าประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก

๓
2 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
Orientation)
คําจํากัดความ : ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของ
ส่วนราชการได้
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านหรือแสดงอย่างไม่ชัดเจนนี้
รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานอย่างไร
• เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐและส่วนราชการ ว่าสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับ
ภารกิจของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร
• สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนําประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ได้
• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ภาครัฐได้
• ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้

ระดับที่ ๓

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์
• ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
• ประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยต่างๆ มา
กําหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ กําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
• ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศ หรือของโลก โดยมองภาพในลักษณะองค์รวม เพื่อใช้ในการกําหนดกลยุทธ์
ภาครัฐหรือส่วนราชการ
• คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ภาครัฐ
• ริเริ่ม สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ในการกําหนดกลยุทธ์ภาครัฐ โดยพิจารณา
จากบริบทในภาพรวม
• ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

๔
3 ศักยภาพเพือ่ นําการปรับเปลีย่ น (Change Leadership)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสาร
ให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดําเนินการให้การปรับเปลีย่ นนั้นเกิดขึ้นจริง
ระดับที่ 0
ระดับที่ ๑

ไม่แสดงสมรรถนะด้านหรือแสดงอย่างไม่ชัดเจนนี้
เห็นความจําเป็นของการปรับเปลี่ยน
• เห็นความจําเป็นของการปรับเปลี่ยนและปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น
• เข้าใจและยอมรับถึงความจําเป็นของการปรับเปลี่ยน และเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได้

ระดับที่ ๒

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทําให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
• ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจําเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนั้น
• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีส่วนร่วม
ในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสําคัญของการ
ปรับเปลี่ยน
• กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความร่วม
แรงร่วมใจ
• เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกต่างกัน
ในสาระสําคัญอย่างไร
• สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

ระดับที่ ๓

ระดับที่ ๔

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร
• วางแผนอย่างเป็นระบบและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน
• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอ

ระดับที่ ๕

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
• ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จ
• สร้างขวัญกําลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

*****************************

