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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                           วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏบิตัิงานวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการศกึษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ  ซึ่งเปน
แผนงานของสถาบันอุดมศกึษา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ 
 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  3   ระดับ  3 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  4   ระดับ  4 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  5   ระดับ  5 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  6   ระดับ  6 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  7   ระดับ  7 
                    นักวิเคราะหนโยบายและแผน  8   ระดับ  8 
                    นักวิเคราะหนโยบายและแผน  9   ระดับ  9 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยาง

กวางๆ และอยูภายใตการกาํกับตรวจสอบเฉพาะกรณทีี่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ
ตาง ๆ ซึ่งเปนแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           ไดรับปริญญาตรหีรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
           1. มีความรูความสามารถในงานวิจัยทางสังคมศาสตร การวางแผนและการบริหารอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่  
           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
           4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
             6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ  
หลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนด
นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งเปน
แผนงานของสถาบันอุดมศกึษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา   
และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ที่เกี่ยวของ  
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวเิคราะหนโยบายและแผน หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
          2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนทีค่อนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวทาง
ปฏิบัติหรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่คอนขางยากมากเกีย่วกับงานวเิคราะหนโยบายและแผน โดยปฏบิตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนด
นโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งเปน
แผนงานของสถาบันอุดมศกึษา  ศึกษา คนควา วเิคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวเิคราะหนโยบายและแผน 
เผยแพรผลงานทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิเคราะหนโยบายและแผน 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่ยากมาก  โดยตองใชความคดิริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัิ     
นอยมาก และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหา 
ในงานที่รับผดิชอบใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
    ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา วเิคราะห วิจัย ประสานแผน 
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งเปนแผนงานของสวนราชการทั้งหมด  ศึกษา คนควา วเิคราะห  
หรือสังเคราะห หรือวจัิยงานทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบัแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 4 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา  
2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวเิคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิเคราะหนโยบายและแผน 5 แลว จะตองมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่มีขอบเขต
เน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนว
ทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ  กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณทีเ่กิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเคราะหนโยบาย
และแผนสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน  ศึกษา คนควา วิเคราะหหรอืสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะ
และมาตรฐานในการปฏิบตังิานวิเคราะหนโยบายและแผน  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เกี่ยวกับงานวเิคราะหนโยบายและแผน ศกึษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผน เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและ
ชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของ
งานในความรบัผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4  
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
   2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
             นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 แลวจะตองมี
ความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก 
ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิเคราะหนโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอน
มาก  โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจน
กํากับ  ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให
เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ  มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตดัสินใจในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผนสูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิเคราะหนโยบายและแผนใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา 
คนควา วเิคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานวิเคราะหนโยบายและแผนใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กาํหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผน  ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน     
ที่สังกัด  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย  ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิเคราะหนโยบายและแผน 7 แลว จะตองมีความ 
ชํานาญงานในหนาที่ และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน   9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิเคราะหนโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษ ตลอดจนกาํกับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตอง
คิดริเร่ิม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตอ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ศึกษา วเิคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย 
ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานวิเคราะหนโยบายและแผน  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผน ศึกษา วเิคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผนและแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานวเิคราะห
นโยบายและแผนทั้งในและตางประเทศ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบัผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   หรือ 
 2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิเคราะหนโยบายและแผน 8 แลว 
           1. ในฐานะผูเชีย่วชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิเคราะหนโยบายและแผนแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
           2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิเคราะหนโยบายและแผนแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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