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ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะหนโยบายและแผน

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติ งานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรว ม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานวิเคราะห
นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญงานสูงมากในดานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่
ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั ิการ
(1) ศึกษา วิเคราะห วิ จัย ใหคําปรึกษา เกี่ยวกั บนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบายและ
เปาหมายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคง
(2) ศึกษา วิเคราะหภารกิจหลักและแผนกลยุทธของสวนราชการ รวมจัดทําแผนงาน
แผนงบประมาณ หรือโครงการของสวนราชการ หรือกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ใหบรรลุภารกิจที่กําหนดไวและ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
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(3) วิ เ คราะห น โยบายของส ว นราชการ หรื อ นโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง หรื อ ความมั่ น คง เพื่ อ จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ง าน แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
(4) ศึกษาวิเคราะห วิจัย คนควาทางวิชาการ และพัฒนาระบบขอมูล เพื่อกําหนดนโยบาย
แผนงาน โครงการของสวนราชการ
(5) วิเคราะหประเด็นปญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน ประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเปนแนวทางพัฒนา
ปรับปรุงการกําหนดนโยบายและแผนงานในครั้งตอไป
2. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง
มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หนวยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก หนวยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
(2) ฝ ก อบรม และให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการปฏิบั ติง านแกเ จา หน า ระดั บ รองลงมา
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) กํ า หนดแนวทางในการจั ด ทํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ช ว ยใน
การประชาสัมพันธ ขอมูลสําหรับผูที่สนใจ
(4) เผยแพรและสงเสริมใหสาธารณะเขาใจและทัศนคติที่ดีตอการทํางานและรวมมือกับ
สวนราชการ เพื่อใหการจัดทําแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตรชาติ เปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป
2.4 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตก รณี ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
และ
3. ปฏิ บัติ ง านด า นวิ เ คราะห น โยบายและแผน หรือ งานอื่ น ที่ เ กี่ย วข อ งตามที่ส ว นราชการ
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ.กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

