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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา 
เสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล  
การดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศท้ังนี้อาจเปนนโยบาย แผนงาน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัด แลวแต
กรณี และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท   วิชาการ  
ชื่อสายงาน การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา จากสภาวะ

ภายนอก จากนโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา3 ป
และแผนปฏิบัติการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุด
ตอพ้ืนท่ี 

(2) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก 
และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนา
ทองท่ีในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ หรือทาง
อื่นๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(3) รวมวางแผนโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัดตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

(4) ประสานและรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตางๆ เพ่ือประกอบการจัดทํากระบวนงานของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเคร่ืองมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART) 

(5) ประสานงานและการจัดประชุม การตอนรับ การสัมมนาเพ่ือประกอบการรับและแปลงนโยบาย
จากรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภา คณะผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนด
นโยบายและแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูการดําเนินการ 

(6) ประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
นําไปจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก 
และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและแผน
ปองกันยาเสพติด  

(8) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเก็บขอมูลประกอบการราง
ขอกําหนดนโยบายและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(9) ดําเนินการและประสานงานและประเมินผลการจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนา
อภิปราย หรือการจัดนิทรรศการในพ้ืนท่ี เพ่ือใหโครงการหรือนโยบายตามเปาหมายของ
ผูบริหารบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(10) ประสานงาน และจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management) เพ่ือให
เกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยางครบถวน และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(11) ประสานเร่ืองรองเรียนรองทุกขใหแกผูรองเรียน เพ่ือใหเร่ืองรองเรียนไดรับการแกไขและ
ปองกันอยางถูกตองและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

(12) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(13) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและสังเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ และกรอบทิศทางงบประมาณตามระเบียบ
ท่ีกําหนดไว เพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปท่ีเหมาะสม และสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(14) จัดทําปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหหนวยงานใน
สังกัดและสํานัก ศูนยหรือกลุมงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 

(15) ประสานและดําเนินการในการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท่ี
เกี่ยวของกับนโยบาย แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเกิดรายงานความพึงพอใจท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(18) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน  
(19) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(20) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ   
(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีตนมีความ

รับผิดชอบในระดับเบ้ืองตนแกบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
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(22) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ

งานนโยบาย แผน ตัวชี้วัด หรือผลการประเมินการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา จากสภาวะภายนอก จาก

นโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบล
และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 3 ปและแผนปฏิบัติ
การประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

(2) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก และจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองท่ี
ในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ หรือทางอื่นๆ 
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(3) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัดตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(4) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท่ีจําเปนตางๆ เพ่ือประกอบการจัดทํากระบวนงานของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเคร่ืองมือวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-
PART) 

(5) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดประชุม การตอนรับ การสัมมนาเพ่ือประกอบการรับและแปลง
นโยบายจากรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภา คณะผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการ
กําหนดนโยบายและแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูการดําเนินการ 

(6) สังเคราะหและสรุปขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
นําไปจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก และจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและแผนปองกัน
ยาเสพติด  

(8) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเก็บขอมูลประกอบการราง
ขอกําหนดนโยบายและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(9) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนาอภิปราย หรือการจัด
นิทรรศการในพ้ืนท่ี เพ่ือใหโครงการหรือนโยบายตามเปาหมายของผูบริหารบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(10) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู  (Knowledge 
Management) เพ่ือใหเกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยางครบถวน และตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(11) ศึกษาและวิเคราะหเร่ืองรองเรียนรองทุกขใหแกผูรองเรียน เพ่ือจัดการใหเร่ืองรองเรียนไดรับ
การแกไขและปองกันอยางถูกตองและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

(12) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(13) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและสังเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ และกรอบทิศทางงบประมาณตามระเบียบ
ท่ีกําหนดไว เพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปท่ีเหมาะสม และสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(14) จัดทําปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหหนวยงานใน
สังกัดและสํานัก ศูนยหรือกลุมงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 

(15) ควบคุม ติดตามและดูแลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท่ี
เกี่ยวของกับนโยบาย แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเกิดรายงานความพึงพอใจท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(17) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นโยบาย แผน ยุทธศาสตร และงบประมาณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(19) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานัก และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(20) รวมวางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนงาน
ประเภทตางๆ และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
สอดคลองตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว 
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3. ดานประสานงาน 
(21) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(22) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(23) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีตน

มีความรับผิดชอบ ในระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ 
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(24) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน ตัวชี้วัดและผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป กําหนด 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํา
กวานี้ทางสังคมศาสตร การวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร 
เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
กําหนด 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทาง
สังคมศาสตร การวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทาง
อื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผาน

มา จากสภาวะภายนอก จากนโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือ
สภาองคการบริหารสวนตําบล และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนา 3 ปและแผนปฏิบัติการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมและ
เปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

(2) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา สภาวะภายนอก และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการ
เชิงรุกในการพัฒนาทองท่ีในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคง
ของประเทศ หรือทางอื่นๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(3) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัดตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(4) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีจําเปนตางๆ เพ่ือประกอบการ
จัดทํากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเคร่ืองมือ
วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool-PART) 

(5) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดประชุม การตอนรับ การสัมมนาเพ่ือประกอบการรับและแปลง
นโยบายจากรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภา คณะผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการ
กําหนดนโยบายและแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูการดําเนินการ 

(6) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท้ังในและ
นอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําไปจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หรือ
ตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา สภาวะภายนอก และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐและแผนปองกันยาเสพติด  

(8) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเก็บขอมูลประกอบการราง
ขอกําหนดนโยบายและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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(9) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนา
อภิปราย หรือการจัดนิทรรศการในพ้ืนท่ี เพ่ือใหโครงการหรือนโยบายตามเปาหมายของ
ผูบริหารบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
(Knowledge Management) เพ่ือใหเกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยางครบถวน 
และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(11) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดการเร่ืองรองทุกขหรือเร่ืองรองเรียน 
เพ่ือใหเร่ืองรองเรียนไดรับการแกไขและปองกันอยางถูกตองและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของ 

(12) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการ
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานประจําปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรง
ตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(13) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของ และกรอบทิศทาง
งบประมาณตามระเบียบท่ีกําหนดไว เพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปท่ีเหมาะสม และสนับสนุน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(14) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทําปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดและสํานัก ศูนยหรือกลุมงานตางๆ ใชเปน
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

(15) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) ท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดรายงานความพึงพอใจท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานของ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(17) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(18) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(19) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นโยบาย แผน ยุทธศาสตร และงบประมาณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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(20) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(21) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(22) วางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนงานประเภท
ตางๆ และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
สอดคลองตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(23) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(24) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(25) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีตน

มีความรับผิดชอบ ในระดับท่ียากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรู
แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ 
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(26) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน ตัวชี้วัดและผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ หลักเกณฑ และระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานสามารถสนับสนุนและตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) วินิจฉัยเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหาตาม
ภารกิจท่ีของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานของบุคลากรสามารถบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

(3) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชนและ
ผูรับบริการในพ้ืนท่ี  

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดาน
นโยบายและแผน และการงบประมาณ เพ่ือกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) ใหคําปรึกษาและแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 3 ปและแผนปฏิบัติ
การประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและ
เปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

(6) ริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองท่ีในทางเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ หรือทางอื่นๆ ตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดโดยอาจเปนโครงการระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับกระทรวง 
หรือระดับจังหวัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(7) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
(Knowledge Management) เพ่ือใหเกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยาง
ครบถวน และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณประจําป เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเงิน
งบประมาณไวใชจายในการปฏิบัติราชการใหเพียงพอ และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(9) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานนโยบายและแผนและการงบประมาณ เพ่ือใหนวัตกรรม
ท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
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(10) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน และการงบประมาณ 
เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(11) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(12) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการนโยบายและแผน และ
การงบประมาณ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 

(13) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(14) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ        

กลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(15) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) สรางสรรคและบริหารโครงการทางวิชาการท่ีมีความซับซอนและสงผลกระทบตอการวาง
นโยบายหรือแผนงานในระดับทองถ่ิน เพ่ือใหไดองคความรูท่ีทันสมัยและ นาเชื่อถือไปกําหนด
นโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(17) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการ

จูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(18) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(19) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(20) ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลทางการ

วางนโยบายและจัดทําแผนประเภทตางๆ แกผูบริหารและบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคามากท่ีสุด 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(21) กําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการ
จัดการงานนโยบาย แผนและการงบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(22) อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาท่ีในสํานักงานเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิจัยการจราจร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) เสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย

จราจร เพ่ือใหสามารถปรับปรุงหรือแก ไขปญหาใหแตละพ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(16) ปรับปรุงเทคนิคในการพิจารณาปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมรายงานผลการวิเคราะหวิจัยเร่ือง
ตางๆ ดานจราจร เพ่ือประโยชนเกี่ยวกับการพิจารณาวางแผนการดําเนินการ 

(17) จัดทํากลยุทธเร่ืองระบบการจราจรขนสง หรือกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานดานจราจรใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(18) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เพ่ือรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ

หนวยงานท่ีสังกัด 
 
4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําปรึกษาและอํานวยการในการถายทอดความรูหรือขอมูลแกประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยดานจราจร เพ่ือเปนประโยชนตอการคนควาวิจัยและใหบริการ
ขอมูลกับประชาชน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(20) วางแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานการจราจรขนสง เพ่ือเผยแพร
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  

 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัยการจราจรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิจัยการจราจร  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิจัยการจราจร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิจัยการจราจร 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิจัยการจราจรท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) วางแผนงาน กําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และแนวทางการปฏิบัติงานของงานวิจัยการจราจร 
เพ่ือสรางมาตรฐานในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

(3) กําหนดขอบเขต และหลักเกณฑการตรวจสอบ การประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานงานวิจัยการจราจร เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สราง
ความปลอดภัยและประโยชนอยางสูงสุดใหแกประชาชน และสังคม 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะห การวิจัย และการจัดทํา
เอกสารรายงานตางๆ ทางดานการจราจร และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจราจร เพ่ือนํามา
ประกอบในการวางแผน ดําเนินการแกปญหา หรือปรับปรุงการจราจรใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การวิเคราะห การวิจัย และการ
ดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการจราจร เพ่ือใหการจราจรเปนไปอยาง
ปลอดภัย และถูกตองตามระบบและมาตรฐานการจราจรท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการแกไข และการซอมบํารุงงานระบบสัญญาณ
ไฟจราจร และระบบจราจรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีระบบสัญญาณไฟจราจร และระบบ
จราจรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการออกแบบ การสํารวจ การคํานวณ
โครงสราง และการประมาณราคาคากอสราง ซอมแซม และร้ือยายส่ิงอํานวยความสะดวกใน
ระบบจราจร รวมท้ังการประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการกอสรางนั้น เพ่ือให
สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

(8) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 
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(9) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการหรือองคความรูใหมๆ ดานงานวิจัย
การจราจรจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการทํางานของ
หนวยงานและบุคลากรระดับรองลงมาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางแผน และกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยจราจร เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามแผนงาน ทิศทาง เปาหมาย และ
นโยบายท่ีกําหนดไว 

(16) ปรับปรุงเทคนิคในการพิจารณาปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมรายงานผลการวิเคราะหวิจัยเร่ือง
ตางๆ ในดานจราจร เพ่ือประโยชนเกี่ยวกับการพิจารณาวางแผนการดําเนินการ 

(17) จัดทํากลยุทธเร่ืองระบบการจราจร หรือกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานดานจราจรใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(18) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เพ่ือรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ

หนวยงานท่ีสังกัด 
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4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําปรึกษาและอํานวยการในการถายทอดความรูหรือขอมูลแกประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานคนควาวิจัยดานจราจร เพ่ือเปนประโยชนตอการคนควาวิจัยและ
ใหบริการขอมูลกับประชาชน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(20) วางแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานการจราจรขนสง เพ่ือเผยแพร
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัยการจราจรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิจัยการจราจร  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




