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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิเคราะหนโยบายและแผน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบตั ิงานวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกําหนด
นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่งเปน
แผนงานของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยาง
กวางๆ และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ
ตาง ๆ ซึ่งเปนแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานวิจัยทางสังคมศาสตร การวางแผนและการบริหารอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนด
นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งเปน
แผนงานของสถาบันอุดมศึกษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนทีค่ อ นขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวทาง
ปฏิบัติหรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านที่คอนขางยากมากเกีย่ วกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนด
นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งเปน
แผนงานของสถาบันอุดมศึกษา ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน
เผยแพรผลงานทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตั ิ
นอยมาก และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหา
ในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งเปนแผนงานของสวนราชการทั้งหมด ศึกษา คนควา วิเคราะห
หรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบั แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 4 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา
2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกีย่ วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 แลว จะตองมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนว
ทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณทเี่ กิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเคราะหนโยบาย
และแผนสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะ
และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านวิเคราะหนโยบายและแผน ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผน เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและ
ชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่ วกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 แลวจะตองมี
ความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก
ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
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นักวิเคราะหนโยบายและแผน 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิเคราะหนโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอน
มาก โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจน
กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให
เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผนสูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจยั ที่
กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิเคราะหนโยบายและแผนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา
คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานวิเคราะหนโยบายและแผนใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผน ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

50-8

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่ วกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 แลว จะตองมีความ
ชํานาญงานในหนาที่ และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิเคราะหนโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู เ ชี่ ย วชาญในงานวิ เ คราะห น โยบายและแผน โดยงานที่ ป ฏิ บั ติ ต อ งใช ค วามรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตอง
คิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมทเี่ ปนประโยชนตอ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั
ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิ างดานวิเคราะหนโยบายและแผน ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผน ศึกษา วิเคราะห
หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุง ยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผนและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิเคราะหนโยบายและแผน
และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผนทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบั ผิดชอบ

50-9

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 8 แลว
1. ในฐานะผูเชีย่ วชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิเคราะหนโยบายและแผนแก
หนวยงานที่สงั กัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูแ ละประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิเคราะหนโยบายและแผนแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
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