
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                                                             เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
ลักษณะงานโดยท่ัวไป
                                               ในสายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน
ท ําหนาที่ชวยศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพ่ือเสนอ แนะเพ่ือประกอบการกํ าหนดนโยบาย
จัดทํ าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนและ โครงการตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความ ม่ันคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเปนนโยบาย
แผนงานอบต.  แผนอํ าเภอ  แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ   ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิด และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ชื่อและระดับของต ําแหนง
                    ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตํ าแหนง ดังน้ี คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิด
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนท ําหนาที่ชวยศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพ่ือเสนอ

แนะเพื่อประกอบการก ําหนดนโยบาย  จัดทํ าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนและ
โครงการตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความ
มั่นคงของประเทศ  ทั้งนี ้ อาจเปนนโยบาย  แผนงานอบต.  แผนอํ าเภอ  แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ

             หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณ ี และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางสังคมศาสตร การวางแผน  วิจัยทาง

สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  หรือทางอื่นที ่ ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงน้ีได

2.! ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทางการวางแผน  การบริหาร  วิจัยทาง
สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐ หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได
ความรูความสามารถที่ตองการ

1.  มีความรูในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร  การวางแผนและการบริหารอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่

2.  มีความรู  ความเขาใจในกฎหมายสภาต ําบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  และกฎหมาย   กฎ
ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่

3.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย

4.  มีความความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง

หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน  รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนงานที่คอนขางยากมาก  โดยไมจํ า
เปนตองมีผูก ํากับตรวจสอบ   หรือภายใตการตรวจสอบบาง   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา  เสนอแนะ  เพ่ือ
ประกอบการก ําหนดนโยบาย  จัดทํ าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนและโครงการ
ตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความม่ันคง
ของประเทศ  ทั้งนี ้ อาจเปนนโยบาย  แผนงานขององคการบริหารสวนตํ าบล  และโครงการระดับชาติแลวแตกรณี
ใหค ําปรึกษา  แนะนํ าในทางปฏิบัติแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงาน
ในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมิน
ผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํ ารงตํ าแหนง

ในระดับ 3  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบาย
และแผนหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 แลวจะตอง
1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  และเสนอแนะ

การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่ยากมาก  โดยไมจํ าเปน
ตองมีผูก ํากับตรวจสอบ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผนการดํ าเนินการงานตามแผนและโครงการ
ตาง ๆซึ่งอาจเปนนโยบาย  แผนงานองคการบริหารสวนตํ าบล  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การ
บริหารหรือความม่ันคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาต ิ  หรือระดับจังหวัดแลว
แตกรณี  ฝกอบรมใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษา  แนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
ประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํ ารงตํ าแหนง

            ในระดับ 4  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผน    หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.  มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ า
            กวาระดับ 3   หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะห
            นโยบายและแผน  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณ
            สมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4  แลวจะตอง
1.   มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความเขาใจในงานของกระทรวง  ทบวง  กรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน

หนาที่
                          4.  มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน  รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํ านวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนในลักษณะผูช ํานาญการ  หรือผูมีความรู
ความสามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณาเสนอแนะเพือ่ประกอบ
การกํ าหนดนโยบาย  จัดทํ าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซึ่ง
อาจเปนนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความม่ันคงของประเทศ
ทั้งนี้  อาจเปนนโยบาย  แผนงานองคการบริหารสวนตํ าบล แผนอํ าเภอ  และโครงการระดับชาติ  หรือระดับจังหวัด  
แลวแตกรณี  ฝกอบรมใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆตามท่ีไดรับแตงต้ังเขารวมประชุมในการกํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสาน
งานวางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํ ารง

            ตํ าแหนงในระดับ 5  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํ ารง
            ตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5  แลว
 จะตอง

1.   มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจ ํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนในลักษณะผูช ํานาญการ  หรือผูมีความ
รูความสามารถและความช ํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณาเสนอแนะเพือ่ประกอบ
การกํ าหนดนโยบาย  จัดทํ าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซึ่ง
อาจเปนนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความม่ันคงของประเทศ
ทั้งนี้  อาจเปนนโยบาย  แผนงานองคการบริหารสวนตํ าบล แผนอํ าเภอ  และโครงการระดับชาติ  หรือระดับจังหวัด  
แลวแตกรณี  ฝกอบรมใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆตามท่ีไดรับแตงต้ังเขารวมประชุมในการกํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสาน
งานวางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํ ารง

             ตํ าแหนงในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
             วิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํ ารง
              ตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
              วิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6  แลว จะตอง
1.   มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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