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    แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแมน่า0. 

  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
       ประจ าปงีบประมาณ  2564 

   (นางสาวผกามาศ  ชมภูหลง) 
                                       ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

               ต าแหน่งเลขท่ี  39-3-01-3103-001 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประเภท/ระดับ    วิชาการ/ช านาญการ 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  งานนโยบายและแผน 
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  หัวหน้าส านักปลัด 
ประเภท/ระดับ     อ านวยการ/ระดับต้น 
 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดย
ใช้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานวินัย
จราจรปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายหรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความ
ช านาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานวินัยจราจร ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ี
ยากและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนที่  3  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประมวลนโยบายของรัฐบาลกระทรวงกรมจังหวัดและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมของประเทศเพื่อวางแผนประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารหรือ
ความมั่นคง 

2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมการเมืองเพื่อวางแผนก าหนดนโยบายแผนงานแผนงบประมาณหรือโครงการให้บรรลุ
ภารกิจท่ีก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
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ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

3 ประมวลและวิเคราะห์ นโยบายขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบายแผนงานและโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองหรือความมั่นคง เพื่อช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 3 ปี แผนการ
ปฏิบัติงานแผนงานโครงการหรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

4 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าทางวิชาการและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อช่วยก าหนดนโยบายแผนงาน
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 วิเคราะห์กล่ันกรองและจัดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการตลอดจนประเด็นนโยบายและ
มาตรการต่างๆเพื่อให้การด าเนินการตามแผนงานโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการและการปฏิบัติการขององค์กรท้ังภาครัฐและ
เอกชนในทุกระดับพื้นท่ี และทุกระดับชุมชนรวมทั้งแผนงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายท่ีก าหนด 

7 ด าเนินการส ารวจค านวณโครงสร้างและประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ี ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

8 ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนส่ิงก่อสร้างทางด้าน
การจราจรท้ังทางบกและทางน้ าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

9 ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการวิจัยจราจรท่ีซับซ้อนและต้องใช้ ความช านาญเพื่อให้สามารถผลิตผลงานท่ีมี
คุณภาพ และสามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายต่างๆ ได้ 

10 ศึกษาวิ เคราะห์ และสรุปข้อมูลท้ังจากผลการด าเนินงานท่ี ผ่านมาจากสภาวะภายนอก จากนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อพื้นท่ี 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

1 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหนว่ยงานและแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ ความเห็นและค าแนะน าเบ้ืองต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอืน่เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบ้ืองต้นแก่ สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ง. ด้านการบริการ 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

1 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและช้ีแจงในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับท่ีซับซ้อน
หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชน
ท่ัวไปเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2 ร่วมก าหนดแนวทางการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าหรับผู้ท่ีสนใจ 

3 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการเพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

4 อ านวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลประชาชนหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อวางแผนและเผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่หน่วยงานหรือส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องหรือประชาชนผู้สนใจ 

 
ส่วนที่  4  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
2 

4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 2 
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 2 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 
7. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 3 
8. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 3 

 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล 2 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 
3. ทักษะการประสานงาน 2 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 2 
5. ทักษะในการส่ือสารการน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2 
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 2 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 2 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 2 
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 2 
4.การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 2 
5.การท างานเป็นทีม     ระดับ 2 
 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก   ระดับ 2 
2. การคิดวิเคราะห์     ระดับ 2 
3. การส่ังสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 

 
 

ส่วนที่  5  คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การ
วางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การ
วางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได 
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การ
วางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
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ส่วนที่  7  ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งต้ัง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   
ระดับช านาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ดารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือด ารงต าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามท่ี 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก าหนดด้วย  
นี้ได้ 
ระดับช านาญการพิเศษ 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือด ารงต าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดย
จะต้องปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดด้วย  
 
ระดับเช่ียวชาญ 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือด ารงต าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด โดย
จะต้องปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดด้วย  
 
 
ส่วนที่  8  ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี ้
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีช่ือและระดับของต าแหน่งดังนี้  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเช่ียวชาญ 
 
 
 
 



   

6 
 

 
ส่วนที่  9  การลงนาม 
 
 ลงช่ือ     ผู้จัดท ำ   ลงช่ือ    ผู้ตรวจสอบ                  

         (นำงสำวน  ำทิพย์  ไกรเมฆ)           (นำงสำวปณิสำ  ทองแผ่น) 
                       นักทรัพยำกรบุคคล                หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

ลงช่ือ     ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ     ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
           (นำงสำวมะลิวัลย์  นันตะวงศ์)          (นำงสำวผกำมำศ  ชมภูหลง)                 
               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติ 
(นำงปรำณี  อินทร์โฉม) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
วันท่ี  1  ตุลาคม  2563 

 


