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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
งานวิจั ย จราจร ซึ่ งมีลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ การศึ กษา วิเคราะห์ วิจั ย ประสานแผน ประมวลแผน
พิ จ ารณา เสนอแนะ เพื่ อประกอบการกาหนดนโยบาย จั ดท าแผนหรือ โครงการ ติ ดตามประเมิ น ผลการ
ดาเนิน งานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และจัดทาเอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร ซึ่งอาจเป็น
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และโครงการระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับเชี่ยวชาญ

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิ เคราะห์ และประมวลนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวง กรม และ
สถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริห าร และเสนอข้อคิดเห็ น เพื่อช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานและประเด็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และ
ส่วนราชการต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน
การติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทากระบวนงาน
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึ ก ษา ส ารวจ รวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ วิ จั ย และจั ด ท า
เอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อนามาประกอบ
ในการวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
1.9 ช่วยดาเนินการสารวจ คานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม
รื้อย้าย สิ่งอานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

1.10 ช่วยตรวจสอบสั ญ ญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
รื้อถอนสิ่ งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพื่อให้ ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนาไปใช้
เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร
1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
จากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและร่วมดาเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ ม
จังหวัดในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3 วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาฯรายจ่ายประจาปี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน
โครงการ
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ
แผนหรืองานการจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.3 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานค้ น คว้ า วิ จั ย ด้ า นการจราจร เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
สั ง คมศาสตร์ การวางแผน วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ ห าร สถิ ติ สั ง คมวิ ท ยา
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
สั ง คมศาสตร์ การวางแผน วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ ห าร สถิ ติ สั ง คมวิ ท ยา
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรื อทาง
สั ง คมศาสตร์ การวางแผน วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ ห าร สถิ ติ สั ง คมวิ ท ยา
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.8 ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของผู้ ร่ วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรืองานวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตาม ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด
และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกาหนดนโยบาย และ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคง
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ทิศทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือ
โครงการให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.3 ประมวลและวิเคราะห์ นโยบายขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือนโยบาย
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง หรือ ความมั่ น คง เพื่ อ ช่ ว ยจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกาหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็น
นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.6 ติดตามประเมิน ผลการพัฒ นาและการบริห ารจัดการ และการปฏิบั ติการของ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กาหนด
1.7 ดาเนิ น การส ารวจ คานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อ มแซม
รื้อย้าย สิ่งอานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.8 ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม

1.9 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความชานาญเพื่อให้
สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายต่างๆ ได้
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ จั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ร่วมกาหนดแนวทางการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจ
4.3 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
4.4 อานวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจร
เพื่ อเป็ น ประโยชน์ ต่อ การค้ น คว้าวิจั ย และให้ บ ริการข้ อ มู ล ประชาชน หน่ ว ยงานหรือส่ ว นราชการอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อวางแผนและเผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนผู้สนใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานวิจัย
จราจร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.8 ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือด้านวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้คาปรึกษา เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม
จังหวัดและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อวางแผนประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง การ
บริหาร หรือความมั่นคง
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม
จัดทาแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ หรือกาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิช าการ และพัฒ นาระบบข้อมูล เพื่อกาหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ
1.5 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน ประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุง
การกาหนดนโยบายและแผนงานในครั้งต่อไป
1.6 กาหนดแนวทาง และควบคุม ดูแลการวิเคราะห์ และสรุป ข้อ มูล ทั้ งจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา สภาวะภายนอก และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อริเริ่มและพัฒนาแผนงานหรือโครงการ
เชิงรุกในการพัฒนาท้องที่ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ หรือ
ทางอื่นๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด

1.7 กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 กาหนดแนวทาง และควบคุม ดูแลการวิเคราะห์ และสรุป ข้อ มูล ทั้ งจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา สภาวะภายนอก และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐและแผนป้องกันยาเสพติด
1.9 ก ากั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การก าหนดมาตรฐานในการ วิ เคราะห์
รวบรวม และวิจัยทางสถิติเกี่ยวกับสภาพการจราจรทั้งทางบกและทางน้าตามแต่ละช่วงเวลาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อ
น าผลที่ ได้ ม าใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาแก้ ไขปั ญ หาและวางแผนการด าเนิ น การในด้ า นต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.10 ศึกษา วิจัยเรื่องความปลอดภัยในการจราจร หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านจราจร
เพื่อนามาวางแผนนโยบายด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
1.11 พัฒนาและควบคุมคุณภาพของงานวิจัย เพื่อพัฒนาให้การค้นคว้ามีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ปั ญ หาในการปฏิ บั ติงานและติดตามประเมิ นผล เพื่ อให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงานและกาหนดมาตรฐานการจัดทาแผนงาน
ประเภทต่างๆ และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตาม
เป้าหมายและนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรื อ งานวิ จั ย จราจรในระดั บ ที่ ย ากมาก หรื อ อ านวยการถ่ ายทอดฝึ ก อบรมหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
4.2 ฝึกอบรม และให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าระดับรองลงมา
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.3 ก าหนดแนวทางในการจั ด ท าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ช่ ว ยใน การ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจ
4.4 เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทางานและร่วมมือ
กับส่วนราชการ เพื่อให้การจัดทาแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด มาแล้ ว ไม่น้ อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนด โดยจะต้ องปฏิบั ติงานด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่น ที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.8. ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญในด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปั ญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ คาปรึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญในด้ านวิเคราะห์ น โยบายและแผนหรือด้ านวิจัย จราจร
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ ค าปรึ ก ษา และค าแนะน าการก าหนดนโยบาย กลยุ ท ธ์ หลั ก เกณฑ์ และ
ระบบงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานสามารถสนั บ สนุ น และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 วินิจฉัยเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหาตามภารกิจที่ของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานของบุคลากรสามารถบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนดไว้
1.3 ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ เกี่ ย วกั บ นโยบาย แผนงาน หรือ โครงการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริห าร การ
คมนาคมหรือความมั่นคง เพื่อให้การจัดทานโยบายและการวางแผนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.4 จัดทาแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดทิศทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การคมนาคม เพื่อวางแผนกาหนดนโยบาย แผนงาน แผน
งบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.5 ให้คาปรึกษา และคาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒ นา 3 ปีแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคม หรือความมั่นคง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุ
ภารกิจที่กาหนดไว้
1.6 ริเริ่มและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องที่ในทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ หรือทางอื่นๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดโดยอาจเป็นโครงการระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.7 เสนอแนะระบบและวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถสรุปและประเมินผลการดาเนินงานได้
1.8 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย หาแนวทางในการพัฒ นาข้อมูลในระดับมหภาค เพื่อนาไป
ประกอบการจัดทาแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์
1.9 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของจั ง หวั ด และประเทศ
เพื่อกาหนด ทิศทางยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแผนงานโครงการ
1.10 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิ บัติงานด้านนโยบายและแผน หรือด้านวิจัยการจราจร
เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.11 กากับดูแล ควบคุมงาน การบริหารแผนงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
1.12 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลาดับความสาคั ญของแผนงาน โครงการ ตลอดจน
ประเด็นนโยบาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 คาดการณ์ และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายหรือแผนงานในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไปกาหนดนโยบาย
มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนา แก่หน่วยงานระดับกองหรือสานัก รวมทั้งที่ประชุ ม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 อานวยการด้านการประชาสัมพันธ์ และการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายที่ วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 ฝึกอบรม ถ่ายทอด และให้คาปรึกษาแนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าระดับ
รองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.3 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับ งานการจัดการงานนโยบาย แผนและการงบประมาณ เพื่อให้ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.8 ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

