
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

ช่ือสายงาน                              นักบริหารงานนโยบายและแผน 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานบริหารงานนโยบายและแผนในฐานะ 

หวัหน้าหน่วยงาน  หวัหน้าหน่วยงานท่ีเป็นกอง  หวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหวัหน้าหน่วยงาน      

ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ 

เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จดัทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การดําเนินงานตามแผน  

โครงการต่าง ๆ  ซ่ึงอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การบริหารหรือ

ความมั่นคงของประเทศ ทัง้นี ้อาจเป็นนโยบายและแผนงานและโครงการระดบัชาติ ระดบักระทรวง ระดบั

กรม หรือระดบัจงัหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง ดงันีคื้อ 

  นกับริหารงานนโยบายและแผน 6  ระดบั 6  ตําแหน่งประเภทบริหาร 

  นกับริหารงานนโยบายและแผน 7  ระดบั 7  ตําแหน่งประเภทบริหาร 

  นกับริหารงานนโยบายและแผน 8  ระดบั 8  ตําแหน่งประเภทบริหารระดบักลาง 

  นกับริหารงานนโยบายและแผน 9   ระดบั 9  ตําแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
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ตําแหน่งประเภท                  บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานในฐานะ หวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในองค์การบริหารส่วนจงัหวัด มี 

ลกัษณะงานต้องกํากบั  แนะนํา ตรวจสอบและบงัคบับญัชาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึงซ่ึงเป็นงาน 

ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานค่อนข้างสงูมาก หรือตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงาน

อื่นท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบควบคุม 

การปฏิบติังานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา

เสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จดัทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนและโครงการต่าง ๆ  ซ่ึงอาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการ

บริหารหรือความมัน่คงของประเทศ ทัง้นี ้อาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการระดบัชาติ ระดบั

กระทรวง  ระดบักรม หรือระดบัจงัหวัด แล้วแต่กรณี ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังาน 

แก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสว่น

ราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับ 

ผิดชอบด้วย 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

 

 

/คุณสมบติัเฉพาะ...... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสงัคมศาสตร์ การวางแผน การบริหาร  

วิจยั  สงัคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งนีไ้ด้  และ 

2. ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้ว โดยจะต้องปฏิบติัราชการ 

เกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 5  

แล้วจะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ในการทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 
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ตําแหน่งประเภท                  บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานในฐานะ หวัหน้าหน่วยงานระดบักอง มีลกัษณะงานจดัการและต้องกาํกบั 

ตรวจสอบ และบงัคบับญัชาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  ซ่ึงเป็นงานท่ีมีหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากหรือตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหวัหน้า 

หน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเทียบได้ระดบัเดียวกนั 

รับผิดชอบ ควบคุมการปฏิบติังานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบติั 

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา

เสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จดัทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนและโครงการต่าง ๆ   ซ่ึงอาจจะเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง

การบริหารหรือความมัน่คงของประเทศ ทัง้นี ้อาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการระดบัชาติ ระดบั

กระทรวง  ระดบักรม หรือระดบัจงัหวัด แล้วแต่กรณี ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังาน 

แก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน

ราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี         

รับผิดชอบให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังาน

ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

 

 

/คุณสมบติัเฉพาะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในฐานะผู้อํานวยการกอง (นักบริหารงาน 

นโยบายและแผน 7)   

 - มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานนโยบายและแผน  6 ข้อ 1 และ 

     (1) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหวัหน้าฝ่าย (นกับริหารงานนโยบายและ

แผน 7) หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารนโยบาย

และแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

 (2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่านกับริหารงานนโยบายและแผน 6 

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารนโยบายและแผน 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้ได้รับปริญญาโท

หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสงัคมศาสตร์ การวางแผน  การบริหาร  วิจยั  สงัคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในฐานะหวัหน้าฝ่าย (นักบริหารงานนโยบาย 

และแผน 7)  

 - มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานนโยบายและแผน 6 ข้อ 1  และ 

  (1) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งนกับริหารงานนโยบายและแผน 6  หรือท่ี 

ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารนโยบายและแผน หรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

      (2) ดํารงตําแหน่งในระดบั 7 ว  หรือ 7 วช  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  

4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารนโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานนโยบายและแผน 6 แล้ว 

จะต้อง มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศ 
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ตําแหน่งประเภท              บริหารระดับกลาง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง มีลกัษณะงานจดัการและต้องกาํกบั  

ตรวจสอบ และบงัคบับญัชาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  ซ่ึงเป็นงานท่ีมีหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ หรือตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่า 

กองหรือหวัหน้าหน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าท่ีความรับผดิชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ

เทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบบริหารงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบติั 

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  ประสานแผน  ประมวลแผน

พิจารณาเสนอแนะ  เพ่ือประกอบการกาํหนดนโยบาย  จดัทําแผนหรือโครงการติดตาม  ประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ   ซ่ึงอาจเป็นนโยบายแผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ 

สงัคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมัน่คงของประเทศ  ทัง้นี ้ อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการ 

ระดบัชาติ  ระดบักระทรวง  ระดบักรม  หรือระดบัจงัหวัด  แล้วแต่กรณี  เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษา 

แนะนะในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา   ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ   เกี่ยวกบังาน 

ในหน้าท่ี   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบาย 

และแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ   

ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานใน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 - มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานนโยบายและแผน 6 ข้อ 1 และ 

  (1) ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (นกับริหารงานนโยบายและแผน 7) หรือท่ี ก.จ.

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารนโยบายและแผน หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

/(2)ดํารงตําแหน่ง..... 
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  (2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหวัหน้าฝ่าย (นกับริหารงาน

นโยบายและแผน 7) หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

บริหารนโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี 

สําหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสงัคมศาสตร์ การวางแผน  การบริหาร  วิจยั  

สงัคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งนีไ้ด้ 
  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานนโยบายและแผน 7 และมีความ 

เช่ียวชาญงานในหน้าท่ี 
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ตําแหน่งประเภท  บริหารระดับสูง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานท่ีสูงกว่ากอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก 

และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ รับผิดชอบงานบริหารงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยควบคุม

หน่วยงานหลายหน่วยงาน และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก หรือปฏิบติังานในลกัษณะ

ผู้ ชํานาญการในระดบัเดียวกนั ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญและ

ประสานงานสูง ตลอดจนมีความเช่ียวชาญและผลงานเป็นท่ียอมรับในวงการ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบติังาน 

ท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยควบคุมตรวจสอบการจดัการงาน

ต่างๆ หลายด้าน  เช่น  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  ประสานแผน  ประมวลแผนพิจารณาเสนอแนะ  เพ่ือ

ประกอบการกําหนดนโยบาย  จดัทําแผนหรือโครงการติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ

โครงการต่าง ๆ   ซ่ึงอาจเป็นนโยบายแผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  การบริหาร  

หรือความมั่นคงของประเทศ  ทัง้นี ้ อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการระดบัชาติ  ระดบักระทรวง  

ระดบักรม  หรือระดบัจงัหวัด  งานติดต่อกบัหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบ

ปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับ   

แต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดัในฐานะหวัหน้า

หน่วยงาน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณ 

ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ 

ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานใน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานนโยบายและแผน 6 ข้อ 1 และ 

        2. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (นกับริหารงานนโยบายและแผน 8)  

หรือผู้อํานวยการส่วน (นกับริหารงานงานนโยบายและแผน 8)  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า  

4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการในตําแหน่งนกับริหารงานทัว่ไป หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานทัว่ไป 8 และมีความเช่ียวชาญงานใน

หน้าท่ี 
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