
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน        วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง  ๆ   ท่ีปฏิบติังานเกี่ยวกบัการวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการศึกษา   วิเคราะห์  วิจยั  ประสานแผน  ประมวลแผน   พิจารณา 

เสนอแนะ  เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จดัทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนและโครงการต่าง ๆ   ซ่ึงอาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง 

การบริหาร  หรือความมัน่คงของประเทศ   ทัง้นี ้  อาจเป็นนโยบายแผนงาน   และโครงการระดบัชาติ 

ระดบักระทรวง  ระดบักรม  หรือระดบัจงัหวัด  แล้วแต่กรณี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

          เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3       ระดบั 3 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

          เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 4       ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

          เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 5       ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

                                   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 6       ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

          เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 7       ระดบั 7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง          เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบัการวิเคราะห์นโยบายแผน  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้นปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัการวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น ทําหน้าท่ีช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน 

ประมวลแผน   พิจารณาเสนอแนะ  เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จดัทําแผนหรือโครงการติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง  ๆ   ซ่ึงอาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการ 

ทางเศรษฐกิจ   สงัคม   การเมือง   การบริหาร  หรือความมัน่คงของประเทศ  ทัง้นี ้ อาจเป็นนโยบาย  

แผนงาน  และโครงการระดบัชาติ   ระดบักระทรวง   ระดบักรม  หรือระดบัจงัหวัด   แล้วแต่กรณี  และ 

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสงัคมศาสตร์ การวางแผน  วิจยัทาง 

สงัคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นท่ี  ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ 

ตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  1. มีความรู้ในวิชาการวิจยัทางสงัคมศาสตร์  การวางแผน  และการบริหารอยา่งเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   กฎหมาย  ว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคมอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง   เศรษฐกิจ  และสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  5. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง            เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ท่ีค่อนข้างยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบั 

ตรวจสอบ  หรือภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  หรือปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก 

ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบสูง   หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน   ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ  และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั   รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   

โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง   

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา 

เสนอแนะ  เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จดัทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนและโครงการต่าง  ๆ  ซ่ึงอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง 

การบริหาร  หรือความมัน่คงของประเทศ  ทัง้นี ้  อาจเป็นนโยบาย   แผนงาน   และโครงการระดบัชาติ 

ระดบักระทรวง  ระดบักรม  หรือระดบัจงัหวัด  แล้วแต่กรณี  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ตอบปัญหา  และชีแ้จง 

เร่ืองต่าง  ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา   ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายแผน 3  และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 3  หรือท่ี ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนดเวลา  2 ปี 

ให้ลดเป็น 1 ปี  สําหรบัผู้ มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2 หรือ   

 

/2.ได้รับ...... 
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2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านีท้างการวางแผน  การบริหาร  วิจยัทาง 

สงัคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งนีไ้ด้ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายแผน 3  

และจะต้อง 

  1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง  ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

  2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

  3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

  4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง       เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ        

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา  จํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานวิเคราะห์

นโยบายและแผนท่ียากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตาม 

ท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบัการวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณาเสนอแนะ 

เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จดัทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

และโครงการต่าง ๆ  ซ่ึงอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การบริหาร  

หรือความมั่นคงของประเทศ  ทัง้นี ้ อาจเป็นนโยบายแผนงาน   และโครงการระดบัชาติระดบักระทรวง   

ระดบักรม หรือระดบัจงัหวัด  แล้วแต่กรณี  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 หรือเจ้าหน้าท่ี

วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  

2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี  หรือ 

 

2/มีคุณสมบติั..... 
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  2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 4 ปี  ให้ลด 

เป็น  3  ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายแผน 4 ข้อ 2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 

แล้ว  จะต้อง 

  1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

  2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

  3. มีความรู้ความเข้าใจในงานของกระทรวง  ทบวง  กรมต่าง  ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกบัการ 

ปฏิบติังานในหน้าท่ี 
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ช่ือตําแหน่ง               เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย

และปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานวิเคราะห์นโยบายและแผนใน

ลกัษณะผู้ ชํานาญการ  หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา 

เสนอแนะ  เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จดัทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนและโครงการต่าง  ๆ  ซ่ึงอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง 

การบริหาร  หรือความมัน่คงของประเทศ  ทัง้นี ้ อาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการระดบัชาติ 

ระดบักระทรวง   ระดบักรม  หรือระดบัจงัหวัด  แล้วแต่กรณี  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ 

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา   ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและ 

แผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทํา      

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนําปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

 

/คุณสมบติัเฉพาะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3  หรือเจ้าหน้าท่ี

วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ข้อ 2และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  

2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า  1  ปี  หรือ 

  2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3  หรือเจ้าหน้าท่ี

วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 5  

แล้วจะต้อง 

  1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

  2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง           เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก   หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผดิชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยควบคุมหน่วยงาน 

หลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก  หรือปฏิบติังานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ  หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบติั 

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน  ประมวลแผน พิจารณา 

เสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย   จดัทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนและโครงการต่าง  ๆ  ซ่ึงอาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง 

การบริหาร  หรือความมัน่คงของประเทศ  ทัง้นี ้ อาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการระดบัชาติ 

ระดบักระทรวง  ระดบักรม  หรือระดบัจงัหวัด  แล้วแต่กรณี  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ 

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วม 

ประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงาน 

ของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทํา      

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา

แนะนําปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ไขปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3  หรือเจ้าหน้าท่ี

วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า  1 ปี   

  2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3  หรือเจ้าหน้าท่ี

วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 6  

แล้ว  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล  และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศ 
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