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การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้า          
ในสายอาชีพ (Career Development Plan) มีเป้าหมายเพ่ือจัดท าระบบและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรของกรมควบคุมโรค โดยก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ในครั้งนี้ จ านวน 2 สายงาน คือ สายงานทรัพยากรบุคคล และ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้เป็น
ระบบ ชัดเจน และเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรสามารถมองเห็นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ มุ่งมั่นพัฒนา
ตนเอง ตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อหน่วยงาน รวมทั้งเป็นหลักประกัน   
ในการคัดเลือก โดยมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

กรมควบคุมโรค ขอขอบคุณคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้า          
ในสายอาชีพสายงานทรัพยากรบุคคลและสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท า     
ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้ า     
ในสายอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)   
ของกรมควบคุมโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart) สายงานทรัพยากรบุคคล 

 

 

   

 

 

 

 
 
หมายเหตุ  ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามที่ ก.พ.ก าหนด 
 
   

 

ต าแหน่งเป้าหมาย (ระบุ) 
-  ชื่อต าแหน่ง 
-  หน่วยงานสังกัด 

ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ (ระบุ) 
-  ชื่อต าแหน่ง 
-  หน่วยงานสังกัด 
-  ระยะเวลาในการถือครองต าแหน่ง 

 

ด ารงต าแหน่ง 
ตามทิศทางลูกศร 

 

ด ารงต าแหน่งใดก่อนก็ได้ 
 

ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง 

 

 

กองการเจ้าหน้าที่ 

 

K2 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
(4 ปี) 

 
K1 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
(2/4/6 ปี) 

 

K2 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
(4 ปี) 

 
K1 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
(2/4/6 ปี) 

 

K4 
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

 
 
 K3 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
(3 ปี) 

 

K3 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
(3 ปี) 

ส านัก/สถาบัน/กอง/สคร.1-12 

 
K4 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

1.ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้ว    

- ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปรญิญาตร ี

- ไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปรญิญาโท 

- ไม่น้อยกว่า 2 ปี ส าหรับวุฒิปรญิญาเอก 

2.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลมาแล้ว    

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

2.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลมาแล้ว    

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  

2.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลมาแล้ว    

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
 

ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ  K4  
ชื่อต าแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ หน่วยงาน :  กองการเจ้าหน้าที ่
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมคีวามเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบรหิารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตดัสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติ งานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานใหค้ าปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในด้านการบรหิารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปญัหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบ ในวงกว้าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมลีักษณะงานท่ีปฏิบัติในดา้นต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการ 
     (1) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะทศิทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และการบรหิารงานทรัพยากรบุคคลของ

ส่วนราชการในระดับกรม กระทรวงหรือเทียบเท่า 
(2) เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบคุคล เพื่อจัดท าความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการต่าง ๆ 
(3) ศึกษา วิจัย สั่งสมความรูห้รือผลการศึกษาวิจยัด้านการบริหารหรอืการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพือ่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าท่ี หรือผู้สนใจทั่วไปน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์   
(4) ติดตาม ประเมินผล แกไ้ขปัญหาในการด าเนินการบรหิารหรือการพัฒนาทรัพยากรบคุคลในกระทรวง กรมและจังหวัด เพื่อสนับสนนุภารกิจของกระทรวง กรมและจงัหวัด 

ด้านการวางแผน 
     มีส่วนร่วมในการวางแผน เชื่อมโยง บูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงาน ตดิตาม ประเมนิผลเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย

และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
     (1) สร้างความสัมพันธ์ภายในทีมงาน จูงใจสมาชิกในทีมงาน เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดีร่วมกัน 
     (2) สื่อสาร โน้มน้าวการตดัสนิใจเกี่ยวกับการบรหิารหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานระดับกองหรือส านัก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
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ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) (ต่อ) 
ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

(2) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เฉพาะทางหรือเทคนิควิธีใหม ่ๆ เพื่อใหก้ารบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

(3) ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พร้อมท้ังเผยแพร่ความรู้ในระดับกรม เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs)  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)  
1.ข้อเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และการบรหิารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 
ควบคุมโรค 

 จ านวนข้อเสนอแนะทิศทาง กลยทุธ์ ภารกิจ และการบรหิารงานทรพัยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค 

2.แนวทางมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 จ านวนแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่วกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 
ควบคุมโรค 

3.การติดตาม ประเมินผล แกไ้ขปญัหาในการด าเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมควบคุมโรค 

 จ านวนโครงการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ไดต้ิดตาม ประเมินผลและแก้ไขปญัหา 

4.ผลการศึกษาวิจัยด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จ านวนผลการศึกษาวิจัยด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบคุคล  

5.การเป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรูด้้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในระดับกรม 

 จ านวนครั้งท่ีเป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ดา้นการบรหิารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ระดับกรม 
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ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 
 

 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

ความรู้เร่ืองกฎหมาย  

กฎ ระเบียบราชการ 
ทักษะที่จ าเป น 

สมรรถนะที่คาดหวัง 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ 

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

สมรรถนะทีจ่ าเป นตามภารกิจ 

กรมควบคุมโรค 

ระดับ 4 

- การบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในงาน

ป้องกันควบคุมโรคและภยั

สุขภาพ 

 

 

ระดับ 3 

- ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ระดับ 2 

1. การใช้คอมพิวเตอร ์

2. การใช้ภาษาอังกฤษ 

3. การค านวณ 

4. การจัดการข้อมลู 

 

ระดับ 4 

1. การยึดมั่นในความถูกต้อง

ชอบธรรมและจริยธรรม 

2. การบริการที่ด ี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญ 

ในงานอาชีพ 

4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

5. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง  

เป็นพี่เป็นน้อง  

6. การท างานเป็นทีม 

 

 

ระดับ 4 

1. การคิดวิเคราะห ์

2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น 

3. การสืบเสาะหาข้อมูล 

4. การมองภาพองค์รวม 

5. การสั่งการตามอ านาจหน้าท่ี 

6. ความเข้าใจในองค์กรและระบบ

ราชการ 

7. ความเข้าใจผู้อื่น 

ระดับ 4 

1. หลักระบาดวิทยาประยุกตส์ าหรับ

งานเชิงบริหารจัดการ 

2. การวิจัยและพัฒนา 

3. การติดตามประเมินผล 

(เลือก 2 สมรรถนะ) 

 

 
 
 

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 



 
 

6 
 

ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 
 
 

ปีที่อยู่ในต าแหน่ง ประเด็นการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา 

ปีท่ี 1 - 3 

Leadership  นบส. หรือ EDC หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า 

General Management 
 หลักสตูร E-Learning ของ ก.พ. ที่กรมควบคุมโรคก าหนดส าหรับ  ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ

เชี่ยวชาญ 

Functional/Professional  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

Business Acumen  ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา 



 
 

7 
 

ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 
 

 
 

เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 

1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.ก าหนด 

2. มีผลสัมฤทธ์ิหลักและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ ตามที่ก าหนด 

3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ ตามที่ก าหนด 

4. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระดับกอง 

5. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ ตามที่ก าหนด 

6. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับดี 

7. ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 – นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder  Position )  Ladder1 
ชื่อต าแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ   หน่วยงาน :   ทุกหน่วยงาน 
ระยะเวลาขั้นต่ าในการถือครองต าแหน่ง : 2 ปี หรือ 4 ปี หรือ 6 ปี ตามวุฒิการศึกษา (ปรญิญาเอก/โท/ตรี)  
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย โดยมลีกัษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
                  ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 
(2) ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศ เพื่อประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการก าหนดความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอด

ความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการ
จัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการก าหนดต าแหน่ง และการวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
(5) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 

      ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

     ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อ ให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
 (2) อธิบายการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 – นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ต่อ) 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) (ต่อ) 
 
      ด้านการบริการ 

 (1) ให้ค าแนะน า ช้ีแจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
สร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 (2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ
มาตรการต่าง ๆ 

 (3) ด าเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 

1. ข้อมูลหรือสารสนเทศประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 
 จ านวนข้อมูลหรือสารสนเทศ ที่ใช้ประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล และผลการศึกษาวเิคราะหเ์บื้องต้น พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรบัปรุงหรือพัฒนางาน
ด้านทรัพยากรบคุคล ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 

2.การร่วมด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลในระดับกอง  จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านทรพัยากรบุคคลระดับกองที่เข้าร่วมการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า            
2 โครงการ/กิจกรรม 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 – นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ต่อ) 
 

 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ความรู้เร่ืองกฎหมาย กฎ 
ระเบียบราชการ 

ทักษะที่จ าเป น 

สมรรถนะที่คาดหวัง 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะ 

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สมรรถนะทีจ่ าเป นตามภารกิจ 

กรมควบคุมโรค 

ระดับ 1  
- การบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในงาน

ป้องกันควบคุมโรคและภยั

สุขภาพ 

 

 

ระดับ 2 

- ความรู้ เ รื่ องกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล   

 

ระดับ 2 

1. การใช้คอมพิวเตอร ์

2. การใช้ภาษาอังกฤษ 

3. การค านวณ 

4. การจัดการข้อมลู 

 

ระดับ 1 

1. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม 

2. การบริการที่ด ี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ 

4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

5. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ี
เป็นน้อง 

6. การท างานเป็นทีม 

 
 

ระดับ 1 

1. การคิดวิเคราะห ์
2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การสั่งการตามอ านาจหน้าท่ี 
6. ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบราชการ 
7. ความเข้าใจผู้อื่น 
 

ระดับ 1 

1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์
ส าหรับงานเชิงบรหิารจดัการ 

2. การวิจัยและพัฒนา 

3. การติดตามประเมินผล 

(เลือก 2 สมรรถนะ) 
 

 

 

 

ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1 – นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ต่อ) 

 

 

ปีที่อยู่ในต าแหน่ง ประเด็นการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา 

ปีท่ี 1 
Leadership & General Management 

 การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ในระหวา่งการทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ ตามที่ ก.พ.ก าหนด 

ปีท่ี 1 – 3   E-Learning ของ ก.พ. ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

 ปีท่ี 2 – 4   Functional/Professional  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

ปีท่ี 1 – 3 Business Acumen  ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล 

 

 

 

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งงานล าดับต่อไป (Performance Measures) 

1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.ก าหนด 

2. มีผลสัมฤทธ์ิหลักและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตามที่ก าหนด 

3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตามที่ก าหนด 

4. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตามที่ก าหนด 

5. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับดี 

6. ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  

 

ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา 

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งงานล าดับต่อไป (Performance Measures) 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L2 – นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder  Position )   Ladder2 
ชื่อต าแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     หน่วยงาน :   ทุกหน่วยงาน 
ระยะเวลาขั้นต่ าในการถือครองต าแหน่ง : 4 ปี    

 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการบริหารหรือการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบตัิงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมปีระสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏบิัติงานท่ีต้องตัดสินใจ   
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย  

โดยมลีักษณะงานท่ีปฏิบัติในดา้นต่าง ๆ ดังนี ้
ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 (2) ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่นการประเมินค่างานของต าแหน่ง การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล 

เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 (3) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอ และด าเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายหรือการตัดสินใจด้าน

การบริหารงานบุคคล 
   (4)  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดความต้องการและความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลกัสูตรและการถ่ายทอด 

ความรู้ การจดัสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการ และแผนการจัดสรร
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

   (5) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะเพื่อการก าหนดต าแหน่ง และการวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
   (6) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการเกีย่วกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผูม้ีความรู้ความสามารถใหด้ ารงต าแหน่ง 
   (7) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L2 – นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (ต่อ) 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)  (ต่อ) 

 
ด้านการวางแผน 

 วางแผนหรือมสี่วนร่วมในการวางแผนการท างานแผนงานหรือโครงการระยะสั้นบางส่วนของหน่วยงานระดับกองหรือส านัก เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 

   (1) พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการน าเสนอแนวคดิภายในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีดีร่วมกัน  
   (2) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกส่มาชิกในทีมงาน เพือ่เสริมสรา้งความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ด้านการบริการ 
   (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรอืประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปลีย่นความรู้ความ

เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
   (2) ให้ค าปรึกษาแนะน าและชี้แจงแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ หรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรูค้วามเข้าใจและสามารถ

พัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได ้
   (3) ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์ และการน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลกัเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบคุคลที่มีประสิทธิภาพ 
   (4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจดัท าเอกสาร ต ารา คูม่ือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพฒันาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการท า

ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L2 – นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (ต่อ) 
 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 

1. ข้อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการ 

 จ านวนข้อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการ หรือ 
จ านวนวิธีการ เครื่องมือเกีย่วกับการวัดและประเมินต่างๆ ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเปา้หมายของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

 
2.การสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ ที่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค 

3. ข้อเสนอและผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  จ านวนข้อเสนอและผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมลูสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 
1 เรื่อง 

 
4. คู่มือการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L2 – นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (ต่อ) 
 
 
 

ความรู้ความสามารถ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เร่ืองกฎหมาย   
กฎ ระเบียบราชการ 

ทักษะที่จ าเป น 

สมรรถนะที่คาดหวัง 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะ 

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สมรรถนะทีจ่ าเป นตามภารกิจ 

กรมควบคุมโรค 

ระดับ 2 

- การบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลใน

งานป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ 

 

ระดับ 2 

- ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล   

 
 

ระดับ 2 

1. การใช้คอมพิวเตอร ์

2. การใช้ภาษาอังกฤษ 

3. การค านวณ 

4. การจัดการข้อมลู 

 

ระดับ 2 

1. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม 

2. การบริการที่ด ี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ 

4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

5. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ี
เป็นน้อง  

6. การท างานเป็นทีม 

 
 

ระดับ 2 

1. การคิดวิเคราะห ์
2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การสั่งการตามอ านาจหน้าท่ี 
6. ความเข้าใจในองค์กรและระบบ 
ราชการ 
7. ความเข้าใจผู้อื่น 
 

ระดับ 2 

1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์
ส าหรับงานเชิงบรหิารจดัการ 

2. การวิจัยและพัฒนา 

3. การติดตามประเมินผล 

(เลือก 2 สมรรถนะ) 
 

 

 

 

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 



 
 

16 
 

ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L2 – นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (ต่อ) 

 
 
 

ปีที่อยู่ในต าแหน่ง ประเด็นการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา 

ปีท่ี 1-3 
Leadership   E-Learning ของ ก.พ. ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

General Management 

 ปีท่ี 2 – 4   Functional/Professional  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

ปีท่ี 1 – 3 Business Acumen  ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล 

 

 

 

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งงานล าดับต่อไป (Performance Measures) 

1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.ก าหนด 

2. มีผลสัมฤทธ์ิหลักและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตามที่ก าหนด 

3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ตามที่ก าหนด 

4. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ตามที่ก าหนด 

5. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับดี 

6. ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  

 

ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา 

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งงานล าดับต่อไป (Performance Measures) 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 

ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder  Position )  Ladder3    
ชื่อต าแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    หน่วยงาน :   ทุกหน่วยงาน 
ระยะเวลาขั้นต่ าในการถือครองต าแหน่ง :   3 ปี  

 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการบริหาร 
หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปญัหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมปีระสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบตัิงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
            โดยมีลักษณะงานท่ีปฏบิัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบคุคลขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง 
   (2) จัดท า ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการ 
   (3) ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน หรือพิจารณาก าหนดประเด็นวิเคราะหเ์สนอแนะให้ความเห็น เกีย่วกับการบริหารหรือการพัฒนาทรพัยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
   (4) ก ากับ วางแนวทางการท างาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบตัิงานท่ีรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
              (5) จัดท าประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการตา่ง ๆ เพื่อก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
           ด้านการวางแผน 
 วางแผนงานโครงการ ก าหนดวัตถปุระสงค์ กรอบเวลาและทรัพยากรที่จ าเป็นในงานของหน่วยงานระดับกองหรือส านัก เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
          ด้านการประสานงาน 
   (1) พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการโน้มน้าวสมาชิกภายในทีมงาน เพือ่สร้างความเขา้ใจท่ีดีร่วมกัน 
   (2) ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบคุคล  
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (ต่อ) 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) (ต่อ) 
 
           ด้านการบริการ 
   (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรอืประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปลีย่นความรู้ความเชี่ยวชาญ 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   (2) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบคุคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
   (3) จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
   (4) จัดท าและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์     
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (ต่อ) 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 

1.ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง 
 

 จ านวนค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรพัยากรบุคคลขององค์กร หรือจ านวน
ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

2.ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 

3.การก ากับ ติดตามการด าเนินงาน หรือพิจารณาก าหนดประเด็นวิเคราะหเ์สนอแนะให้ความเห็น 
เกี่ยวกับการบรหิารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 จ านวนแผนงาน/โครงการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบคุคลที่รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า
โครงการส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

4.เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารหรือ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 จ านวนเอกสารทางวิชาการ คูม่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารหรอื
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

5. การเป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรูด้้านการบริหารหรอืพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ระดับกรม 

 จ านวนครั้งในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในระดับกรม ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (ต่อ) 

 
 

ความรู้ความสามารถที่ใช้

ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เร่ืองกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ราชการ 
ทักษะที่จ าเป น 

สมรรถนะที่คาดหวัง 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน   

ที่ปฏิบัติ 

สมรรถนะทีจ่ าเป นตามภารกิจ 

กรมควบคุมโรค 

ระดับ 3 

- การบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในงาน

ป้องกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ 

 

ระดับ 3 

- ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล   

 

ระดับ 2 

1. การใช้คอมพิวเตอร ์

2. การใช้ภาษาอังกฤษ 

3. การค านวณ 

4. การจัดการข้อมลู 

 

ระดับ 3 

1. การยึดมั่นในความถูกต้อง

ชอบธรรมและจริยธรรม 

2. การบริการที่ด ี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญ

ในงานอาชีพ 

4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

5. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง 

เป็นพี่เป็นน้อง  

6. การท างานเป็นทีม 

ระดับ 3 

1. การคิดวิเคราะห ์

2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น 

3. การสืบเสาะหาข้อมูล 

4. การมองภาพองค์รวม 

5. การสั่งการตามอ านาจหน้าท่ี 

6. ความเข้าใจในองค์กรและระบบ

ราชการ 

7. ความเข้าใจผู้อื่น 

 

ระดับ 3 

1. หลักระบาดวิทยาประยุกต์

ส าหรับงานเชิงบรหิารจดัการ 

2. การวิจัยและพัฒนา 

3. การติดตามประเมินผล 

(เลือก 2 สมรรถนะ) 

 

 

 

 

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (ต่อ) 

 
 
 
 

ปีท่ีอยูใ่นต าแหน่ง ประเด็นการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา 

ปีท่ี 1-3 
Leadership   ผบก. หรือ MDC หรือหลักสูตรทีเ่ทียบเท่า 

 E-Learning ของ ก.พ. ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
General Management 

 ปีท่ี 2 – 4   Functional/Professional 
 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

 

ปีท่ี 1 – 3 Business Acumen  ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L3 – นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (ต่อ) 
 

 
 

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งงานล าดับต่อไป (Performance Measures) 

1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.ก าหนด 

2. มีผลสัมฤทธ์ิหลักและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการพิเศษ  

ตามที่ก าหนด 

3. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ ตามที่ก าหนด 

4. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือเป็นหัวหน้าโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระดับกอง 

5. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ ตามที่ก าหนด 

6. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับดี 

7. ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  

 

 
 

 

 

 

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งงานล าดับต่อไป (Performance Measures) 
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