
3-1-012 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที ่12  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน วิเคราะหนโยบายและแผน  
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและการวางแผน  
ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา 
เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือ
โครงการของสวนราชการ หรือใชเปนขอมูลสําหรับกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับประเทศ 
แลวแตกรณี และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับตําแหนง ดังนี ้
นักวเิคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ 
นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒ ิ

 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 



3-1-012-1 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที ่12  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการใน        
การทํางาน ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ดานการปฏิบตัิการ 
  (1) รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและ
เปาหมายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความมั่นคง 
  (2) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธของ
สวนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
  (3) วิเคราะหนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอขอคิดเห็น เพื่อชวยจัดทําแผน           
การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
  (4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทํา
แผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร 
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  (5) ศึกษาวิ เคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล              
เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 2. ดานการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 
 3.  ดานการประสานงาน 

  (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 4. ดานการบริการ 
  (1) รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
โครงการ  
  (2) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน 
เพื่อแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 4. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 

ก.พ.กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 



3-1-012- 2 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที ่ 12  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานวิเคราะหนโยบาย
และแผน  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญงานสูงในดานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก  
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 
 1. ดานการปฏิบตัิการ 

  (1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมทั้งในและตางประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย และเปาหมายของ
สวนราชการ  หรือนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร               
หรือความมั่นคง 
  (2) ศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักและแผนกลยุทธของสวนราชการ หรือทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการใหบรรลุ
ภารกิจที่กําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
  (3) ประมวลและวิ เคราะหนโยบายของสวนราชการ  หรือนโยบาย  แผนงาน                
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง  เพื่อชวยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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  (4)  ศึกษาวิเคราะห วิจัย คนควาทางวิชาการ และพัฒนาระบบขอมูล เพื่อชวยกําหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการของสวนราชการ  
  (5)  วิเคราะห กล่ันกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจน
ประเด็นนโยบาย และมาตรการตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  (6)  ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับ    
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและนโยบายที่กําหนด 
 
 2. ดานการวางแผน 

  วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 
 3. ดานการประสานงาน 

  (1) ประสานการทาํงานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
  (2) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดาํเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 4. ดานการบริการ 

  (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ในระดับที่ซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก หนวยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  (2) รวมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล  
เพื่อชวยในการประชาสัมพันธขอมูลสําหรับผูที่สนใจ 
  (3) ประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับงานของสวนราชการ เพื่อใชเผยแพรตอสาธารณชน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
  2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
  2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป 
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 หรือ 
ขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก 
  2.3 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข   
ที่ ก.พ. กําหนด 
  และ 
 3. ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการ 
เจาสังกดัเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 

ก.พ.กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



  3-1-012-3  
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  12  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานวิเคราะห
นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญงานสูงมากในดานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่
ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ดานการปฏิบตัิการ 

  (1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ
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 
 



 2

  (3) วิเคราะหนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  หรือความมั่นคง  เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  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) ช้ีแจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 4. ดานการบริการ 

  (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก หนวยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  (2) ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาระดับรองลงมา 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (3) กํ าหนดแนวทางในการจั ดทํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่ อช วยใน                   
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 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ    
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 และ 
 3. ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการ          
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 

ก.พ.กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



3-1-012-4  
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  12  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
 
ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน  โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซ่ึงใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่
ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง              
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ดานการปฏิบตัิการ 
  (1) กํากับดูแล ตรวจสอบ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสวนราชการ  
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให
การจัดทํานโยบายและการวางแผนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  
  (2) จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของสวนราชการ กําหนดทิศทาง     
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย  แผนงาน  แผนงบประมาณ              
หรือโครงการ ใหบรรลุภารกิจที่กําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
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  (3) ใหคํ าปรึกษา  และใหคํ าแนะนํา เกี่ ยวกับนโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการ               
ของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร        
หรือความมั่นคง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
  (5) เสนอแนะระบบและวิ ธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน  โครงการ             
หรือกิจกรรม เพื่อใหเจาหนาที่ระดับรองลงมาสามารถสรุปและประเมินผลการดําเนินงานได 
  (6) ศึกษา  คนควา  วิจัย หาแนวทางในการพัฒนาขอมูลในระดับมหภาค เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตรในระดับชาติ    
  (7) ศึกษาวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในและตางประเทศ เพื่อกําหนด 
ทิศทางยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแผนงานโครงการในระดับ
จุลภาค หรือมหภาค   
  (8) กํากับดูแล ควบคุมงาน การบริหารแผนงาน รวมถึงแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่วางไว 
  (9) วิเคราะห กล่ันกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจน
ประเด็นนโยบาย  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ         
และคณะทํางาน 
 
 2. ดานการวางแผน 

  วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับกลยุทธของสวนราชการระดับกรม มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล 
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 
 3. ดานการประสานงาน 

  (1) ประสานการทํางานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (2) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกองหรือสํานัก รวมทั้งที่ประชุม    
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 4. ดานการบริการ 

  (1) อํานวยการดานการประชาสัมพันธ และการชี้แจงแนวทางปฏิบัติใหกับหนวยงาน 
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเจาหนาที่ระดับรองลงมาสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและเปาหมายที่ 
วางไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  (2) ฝกอบรม ถายทอด และใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาระดับ
รองลงมา เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ และ   
 2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
  2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
  2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
  2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
  2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
  2.5 ตําแหนงอยางอื่นที่ เทียบเทา  2.1 หรือ  2.2 หรือ  2.3 หรือ  2.4 แลวแตกรณี                   
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 และ 
 3. ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการ        
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏบิัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 

ก.พ.กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 



3-1-012-5 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที ่12  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
 
ระดับตําแหนง ทรงคุณวุฒ ิ
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ผลงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนที่ประจักษในความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ และมีผลกระทบ
ในวงกวางระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง ซ่ึงมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และผลงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนที่ประจักษในความสามารถ 
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมาก
เปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 
 1. ดานการปฏิบตัิการ 

  (1) ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ 
สวนราชการที่มีความสําคัญ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง           
การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ เพื่อใหเปนไปตามหลักการทางวิชาการ และแนวทาง     
การบริหารงานภาครัฐ 
  (2) วิเคราะห พิจารณา เสนอแนะนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสวนราชการที่มี
ความสําคัญ  หรือนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร                
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หรือความมั่นคงในระดับประเทศ เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ 
ใหบรรลุภารกิจที่กําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
  (3) วินิจฉัยปญหาที่ สําคัญในการวิ เคราะหนโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการของ         
สวนราชการ  หรือนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร               
หรือความมั่นคงในระดับประเทศ เพื่อใหการกําหนดนโยบายมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (4) พัฒนากระบวนการทางนโยบาย เพื่อใหการวางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  (5) ศึกษา คนควา วิจัย ส่ังสมความรูหรือผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาศักยภาพของ
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง และใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ
ปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของสวนราชการ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 2. ดานการวางแผน 

  วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนหรือใหคําปรึกษาแนะนําในการวางแผน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสวนราชการระดับกระทรวง ติดตามประเมินผล
ภาพรวม เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 
 3. ดานการประสานงาน 

  (1) ประสานการทาํงานภายในกรมกระทรวงหรือองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ โดยมี
บทบาทในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (2) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกรม กระทรวง รวมทัง้ที่ประชุม   
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกนั 
 
 4. ดานการบริการ 

  (1) กํากับดูแลการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศในงานวิเคราะหนโยบายและ
แผน เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของสวนราชการ และใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
  (2) อํานวยการฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับแผนงานและนโยบายสําคัญ เพื่อใหผูสนใจไดทราบขอมูลความรู 
และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ และ   
 2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
  2.1 ประเภทบริหาร ระดับสูง 
  2.2 ประเภทบริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
  2.3 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไมนอยกวา 2 ป 
  2.4 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
  2.5 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป 
  2.6 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5 แลวแตกรณี 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 และ 
 3. ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการ        
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 

ก.พ.กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 


