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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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   ชื่อต าแหน่งเปา้หมาย  :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชีย่วชาญ 
   หน่วยงานสังกัด  :   กองแผนงาน 

   ชื่อสว่นราชการ   :   กรมควบคุมโรค 
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แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 าแหน่งหน ่ง 

 

 

กองแผนงาน 

 

K2 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
(4 ปี) 

 
K1 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
(2/4/6 ปี) 

 

K2 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
(4 ปี) 

 

K1 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
(2/4/6 ปี) 

 

K4 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

 
 
 

K3 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช 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.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

2.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  

2.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวเิคราะห์นโยบายและแผน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ 

ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position)  :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  K4 
ชื่อต าแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ หน่วยงาน :  กองแผนงาน 
ระยะเวลาขั้นต่ าในการถือครองต าแหน่ง :     
 

หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 
ปฏิบัติงานในฐานะปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการการวิเคร าะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ค าปร กษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซ ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญใน ทางวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการ 

 ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงานหรือโครงการของกรมควบคุมโรค หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้
การบริหารการจัดท านโยบายและการวางแผนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 จัดท าแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ  หรือโครงการ ให้บรรลุ
ภารกิจท่ีก าหนดไว้และเกดิผลสมัฤทธิ์สูงสุด 

 ให้ค าปร กษา และใหค้ าแนะน าเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้การ
ด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว ้

 เสนอแนะระบบและวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ระดับรองลงมาสามารถสรุปและประเมินผลการด าเนินงานได ้

 ศ กษา  ค้นคว้า  วิจัย หาแนวทางในการพัฒนาข้อมูลในระดับมหภาค เพื่อน าไปประกอบการจัดท าแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ   

 ศ กษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกจิและสังคมทั้งในและตา่งประเทศ เพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และแผนงานโครงการในระดบัจุลภาค หรือ           
มหภาค   

 ก ากับดูแล ควบคุมงาน การบริหารแผนงาน  รวมถ งแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
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ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 
 ด้านการวางแผน 

 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของกรมควบคุมโรค และมอบหมายงาน แก้ปัญหาในการ ปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล     
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน  

 ประสานการท างานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

 ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า แก่หน่วยงานระดับกองหรือส านัก รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
ด้านการบริการ 

 อ านวยการด้านการประชาสัมพันธ์ และการชี้แจงแนวทางปฏิบัติใหก้ับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดบัรองลงมาสามารถปฏิบตัิงานตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว ้  
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ฝึกอบรม  ถ่ายทอด และให้ค าปร กษาแนะน า ในการปฏิบัติงานแกเ่จ้าหน้าระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs)  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)  
1. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อให้การบริหารการจัดท านโยบายและการวางแผนเกิดผลสัมฤทธิ์

สูงสุด 
 จ านวนเรื่องที่ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การบริหารการจัดท านโยบายและการวางแผน เกิดผลสัมฤทธิ์   

ตามเป้าหมาย 

2. แผนงาน แผนงบประมาณหรือโครงการของส่วนราชการ โครงการ ที่บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้

และเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
 จ านวนแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการที่บรรลุภารกิ จที่ก าหนดไว้และเกิด

ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

3.ค าปร กษาแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ของส่วนราชการ ที่ท าให้การ

ด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายและบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้ 
 จ านวนค าปร กษาแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ของส่วนราชการ ที่ท าให้การ

ด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย และบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้ 

4. ผลการศ กษา ค้นคว้า วิจัย แนวทางในการพัฒนาข้อมูลในระดับมหภาค เพื่อน าไปประกอบการ

จัดท าแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ   
 จ านวนผลการศ กษา ค้นคว้า วิจัย แนวทางในการพัฒนาข้อมูลในระดับมหภาค เพื่อน าไปประกอบการ

จัดท าแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ 

5. การก ากับดูแล ควบคุมงานการบริหารแผนงานรวมถ งแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 จ านวนแผนงานท่ีบริหาร ก ากับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

6. การเป็นวิทยากรฝึกอบรม ถ่ายทอด และให้ค าปร กษาแนะน าเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย การ

วางแผน และการติดตามประเมินผล ด้านสาธารณสุข ในระดับกรม 
 จ านวนครั้งในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม ถ่ายทอด และให้ค าปร กษาแนะน าเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย

การวางแผน และการติดตามประเมินผล ด้านสาธารณสุข ในระดับกรม 
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ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
 
 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

ความรู้เร่ืองกฎหมาย  

กฎ ระเบียบราชการ 
ทักษะที่จ าเป็น 

สมรรถนะที่คาดหวัง 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ 

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นตามภารกิจ 

กรมควบคุมโรค 

ระดับ 4 

- ความรู้ความสามารถในการ

วิ เ ค ร า ะ ห์ น โ ย บ า ย  ก า ร

วางแผน และการติดตาม

ประเมินผล ด้านสาธารณสุข 

 

ระดับ 3 

- ความรู้ เรื่องกฎหมาย กฎ และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

ควบคุมโรคและการสาธารณสุข 

 

ระดับ 2 

1. การใช้คอมพิวเตอร ์

2. การใช้ภาษาอังกฤษ 

3. การค านวณ 

4. การจัดการข้อมลู 

 

ระดับ 4 

1. การย ดมั่นในความถูกต้อง

ชอบธรรมและจริยธรรม 

2. การบริการที่ด ี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญใน

งานอาชีพ 

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 
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ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position): นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ (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  การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและตดิตามประเมินผลดา้นสาธารณสุข 

Business Acumen  ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา 
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เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 

1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.ก าหนด 

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

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

4. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระดับกอง 

5. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ตามที่ก าหนด 

6. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับดี 

7. ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
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 ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

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

หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 
     
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบตัิงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย โดยมลีักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 

 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของ     
ส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 

 รวบรวมข้อมูล และศ กษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้ 

 วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดท าแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน  
หรือก าหนดยุทธศาสตร์ 

 ศ กษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล  เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย  ตลอดจนการติดตามประเมินผล          
ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตอ่) 

หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 
ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 

 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิต์ามที่ก าหนดไว้ 

 ช้ีแจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 

 รวบรวมข้อมลู เพื่อเผยแพร่และถา่ยทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจดัท าแผนงานโครงการ 

 ให้ค าปร กษา แนะน า ตอบปญัหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตอ่) 

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

1. ผลการส ารวจรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลหรือนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือแผนงบประมาณ  

 
 

 จ านวนรายงานผลการส ารวจรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 

หรือนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือแผนงบประมาณ และผล

การศ กษาวิเคราะห์เบื้องต้น พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจหลัก

และแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

การเมือง ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 
2. ผลการศ กษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลหรือนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือแผนงบประมาณ พร้อมทั้งเสนอ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
 
 
3. ร่วมรับผิดชอบในโครงการหรืองานวิจัยด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน หรือการติดตามประเมินผล 
 

 จ านวนโครงการหรืองานวิจัยด้านการวิเคราะห์นโยบายการวางแผน หรือ

การติดตามประเมินผล ท่ีร่วมรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตอ่) 

 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ความรู้เร่ืองกฎหมาย กฎ 
ระเบียบราชการ 

ทักษะที่จ าเป็น 

สมรรถนะที่คาดหวัง 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะ 

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นตามภารกิจ 

กรมควบคุมโรค 

ระดับ 1  
- ความรู้ความสามารถด้าน

การวิเคราะห์นโยบาย การ

วางแผน และการติดตาม

ประเมินผล ด้านสาธารณสุข 

 

ระดับ 2 

- ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ และ

ระ เบี ยบที่ เ กี่ ย วข้ องกั บการ

ป้องกันควบคุมโรคและการ

สาธารณสุข    

 

ระดับ 2 

1. การใช้คอมพิวเตอร ์

2. การใช้ภาษาอังกฤษ 

3. การค านวณ 

4. การจัดการข้อมลู 

 

ระดับ 1 

1. การย ดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม 

2. การบริการที่ด ี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ 

4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

5. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง       
เป็นพี่เป็นน้อง 

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 ทักษะ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position): L1  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตอ่) 

 

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  การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและตดิตามประเมินผลดา้นสาธารณสุข 

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 าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  

ตามที่ก าหนด 

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

4. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ตามที่ก าหนด 

5. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับดี 

6. ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  

 

ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา 

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งงานล าดับต่อไป (Performance Measures) 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L2  - นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการ 

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

 

หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซ ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา     
ที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการ 

 ศ กษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายของ          
ส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 

 ศ กษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจ
ที่ก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

 ประมวลและวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อช่วยจัดท าแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 ศ กษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ 

 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งข ้น 

 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L2  - นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการ (ต่อ) 

หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 
 ด้านการวางแผน 

 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด า เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 

 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 

 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับที่ซับซ้อน หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอ ดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ร่วมก าหนดแนวทางการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจ  

 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L2  - นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการ (ต่อ) 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs) 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 

1. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน และการติดตามประเมินผล ที่มีการเผยแพร่
ในระดับกรมข ้นไป และมีการน าไปใช้ในหน่วยงานระดับกอง 

 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน และการ
ติดตามประเมินผลไม่น้อยกว่า 2 เรื่องโดยผลงานดังกลา่วจะต้องได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดับกรมข ้นไป ไม่น้อยกว่า1เรื่องและมีการน าไปใช้ในระดับกอง ไมน่้อยกว่า 1 เรื่อง 

 
2. ร่วมนิเทศหรือประเมินผลโครงการด้านสาธารณสุขในระดับกอง  จ านวนครั้งท่ีร่วมนิเทศหรือประเมนิผลโครงการด้านสาธารณสุขระดบักอง ไม่น้อยกว่า 

3 ครั้ง 
3. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน และการติดตามประเมินผลด้าน
สาธารณสุข ในหน่วยงานระดับกอง 

 จ านวนครั้งท่ีเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับการวเิคราะห์นโยบาย การวางแผน 
การติดตามประเมินผล ด้านสาธารณสุข ให้แก่บุคลากรในส านัก/กอง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L2  - นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการ (ต่อ) 

 
 
 
 

ความรู้ความสามารถ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เร่ืองกฎหมาย   
กฎ ระเบียบราชการ 

ทักษะที่จ าเป็น 

สมรรถนะที่คาดหวัง 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะ 

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นตามภารกิจ 

กรมควบคุมโรค 

ระดับ 2 

- ความรู้ความสามารถ

ด้ า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

นโยบาย การวางแผน 

แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม

ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ด้ า น

สาธารณสุข 

 

ระดับ 2 

- ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ และ

ระ เบี ยบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการ

ป้องกันควบคุม โรคและการ

สาธารณสุข    

 
 

ระดับ 2 

1. การใช้คอมพิวเตอร ์

2. การใช้ภาษาอังกฤษ 

3. การค านวณ 

4. การจัดการข้อมลู 

 

ระดับ 2 

1. การย ดมั่นในความถูกต้องชอบ
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 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L2  - นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการ (ต่อ) 

 
 
 

ปีที่อยู่ในต าแหน่ง ประเด็นการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา 

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

General Management 

 ปีท่ี 2 – 4   Functional/Professional  การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและตดิตามประเมินผลดา้นสาธารณสุข 

ปีท่ี 1 – 3 Business Acumen  ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา 
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เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งงานล าดับต่อไป (Performance Measures) 

1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.ก าหนด 

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

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

4. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ ตามที่ก าหนด 

5. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับดี 

6. ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งงานล าดับต่อไป (Performance Measures) 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L3  - นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการพิเศษ 

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

 

หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 
              ปฏิบัติในฐานะหัวหน้างาน ซ ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการการวิเคราะห์
นโยบายและแผน ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ  
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการ 

 ศ กษา วิเคราะห์ วิจยั ให้ค าปร กษา เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายของ
ส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 

 ศ กษา วิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ ร่วมจัดท าแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ หรือก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
เพื่อวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ  หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

 วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ศ กษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ 

 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดี ยิ่งข ้น และเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานในครั้งต่อไป 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L3  - นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการพิเศษ (ต่อ) 

หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 
 ด้านการวางแผน 

 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและตดิตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ  
ที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 

 ประสานการท างานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนในระดับส านักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

 ช้ีแจงและให้ข้อคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานตา่ง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกนั 
 ด้านการบริการ 

 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับทีย่ากมาก หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรูต้่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ฝึกอบรม และให้ค าปร กษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ก าหนดแนวทางในการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ส าหรบัผู้ที่สนใจ 

 เผยแพร่และส่งเสริมใหส้าธารณะเข้าใจและทัศนคติทีด่ีต่อการท างานและร่วมมือกับส่วนราชการ เพื่อให้การจัดท าแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L3  - นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการพิเศษ (ต่อ) 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs) 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 

1. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน และการติดตามประเมินผล ที่ได้รับการ
เผยแพร่ และมีการน าไปใช้ในระดับกรมข ้นไป 

 จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน และ

การติดตามประเมินผล ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดย 

- เป็นผลงานทีไ่ด้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และ 

 - เป็นผลงานท่ีมีการน าไปใช้ในระดับกรมข ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

2. ร่วมนิเทศ หรือประเมินผลโครงการด้านสาธารณสุขในระดับกรม 
 

 จ านวนครั้งท่ีร่วมนิเทศ หรือประเมินผลโครงการด้านสาธารณสุขในระดับกรม      
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

3. การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน หรือการติดตามประเมินผล             
ดา้นสาธารณสุข ในระดับกรม 
 

 จ านวนครั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน  
หรือการติดตามประเมินผล ด้านสาธารณสุข ในระดับกรม ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L3  - นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการพิเศษ (ต่อ) 

 
 

ความรู้ความสามารถที่ใช้

ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เร่ืองกฎหมาย กฎ 

ระเบียบราชการ 
ทักษะที่จ าเป็น 

สมรรถนะที่คาดหวัง 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน   

ที่ปฏิบัติ 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นตามภารกิจ 

กรมควบคุมโรค 

ระดับ 3 

- ความรู้ความสามารถด้าน

การวิเคราะห์นโยบาย การ

วางแผน และการติดตาม

ประเมินผล ด้านสาธารณสุข 

 

ระดับ 3 

- ความรู้ เรื่องกฎหมาย กฎ

และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้ อ งกั นค วบคุ ม โ ร คและกา ร

สาธารณสุข 

 

ระดับ 2 

1. การใช้คอมพิวเตอร ์

2. การใช้ภาษาอังกฤษ 

3. การค านวณ 

4. การจัดการข้อมลู 

 

ระดับ 3 

1. การย ดมั่นในความถูกต้อง

ชอบธรรมและจริยธรรม 

2. การบริการที่ด ี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญใน

งานอาชีพ 

4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

5. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง   

เป็นพี่เป็นน้อง  

6. การท างานเป็นทีม 

ระดับ 3 

1. การคิดวิเคราะห ์

2. การใส่ใจพัฒนาผู้อื่น 

3. การสืบเสาะหาข้อมูล 

4. การมองภาพองค์รวม 

5. การสั่งการตามอ านาจหน้าที ่

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  - นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการพิเศษ (ต่อ) 

 
 

 
 

ปีที่อยู่ในต 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  การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและตดิตามประเมินผลดา้นสาธารณสุข 

ปีท่ี 1 – 3 Business Acumen  ระบาดวิทยา/วิจัยและพัฒนา/ติดตามประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา 
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ต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) : L3  - นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการพิเศษ (ต่อ) 

 

 

 
 

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งงานล าดับต่อไป (Performance Measures) 

1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.ก าหนด 

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

ตามที่ก าหนด 

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

4. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือเป็นหัวหน้าโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระดับกอง 

5. ผ่านการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ตามที่ก าหนด 

6. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระหว่างด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับดี 

7. ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  

 

 
 

 

 

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งงานล าดับต่อไป (Performance Measures) 
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