มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน
ลักษณะงานโดยทัว่ ไป

เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน

ในสายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน
ทําหนาที่ชวยศึกษา วิเคราะห วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน เพือ่ เสนอ แนะเพือ่ ประกอบการกําหนดนโยบาย
จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ โครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ มั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเปนนโยบาย
แผนงานอบต. แผนอําเภอ แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติ ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี้ คือ
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เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ระดับ 6
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ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีว่ เิ คราะหนโยบายและแผน 3
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนทําหนาที่ชวยศึกษา วิเคราะห วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน เพือ่ เสนอ
แนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
โครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
มั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเปนนโยบาย แผนงานอบต. แผนอําเภอ แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติ
หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางสังคมศาสตร การวางแผน วิจัยทาง
สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนีไ้ ด
2.! ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ากว
ํ านี้ทางการวางแผน การบริหาร วิจัยทาง
สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร การวางแผนและการบริหารอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนงานที่คอนขางยากมาก โดยไมจํา
เปนตองมีผูกากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพือ่
ประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ
ตาง ๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมัน่ คง
ของประเทศ ทั้งนี้ อาจเปนนโยบาย แผนงานขององคการบริหารสวนตําบล และโครงการระดับชาติแลวแตกรณี
ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนําในทางปฏิบัติแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
ผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบาย
และแผนหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูม ี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และเสนอแนะ
การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่ยากมาก โดยไมจําเปน
ตองมีผูกากั
ํ บตรวจสอบ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจยั ประสานแผน ประมวลแผนการดําเนินการงานตามแผนและโครงการ
ตาง ๆซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงานองคการบริหารสวนตําบล และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหารหรือความมัน่ คงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแลว
แตกรณี ฝกอบรมใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ
กวาระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูม คี ณ
ุ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความเขาใจในงานของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน
หนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือผูม คี วามรู
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพือ่ ประกอบ
การกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่ง
อาจเปนนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมัน่ คงของประเทศ
ทั้งนี้ อาจเปนนโยบาย แผนงานองคการบริหารสวนตําบล แผนอําเภอ และโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัด
แลวแตกรณี ฝกอบรมใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆตามที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสาน
งานวางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารง
ตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 แลว
จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
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