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มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 

สายงาน      วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบติังานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน   

ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่วกับการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา   

เสนอแนะ  เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทาํแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผล  การดําเนนิงาน 

ตามแผนและโครงการตาง ๆ   ซ่ึงอาจเปนนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  

การบริหารหรือความมัน่คงของประเทศทัง้นี ้ อาจเปนนโยบาย  แผนงาน  ของเทศบาลหรือเมืองพทัยา   

และโครงการระดับชาติระดับกระทรวง  ระดับกรมหรือระดับจังหวัด  แลวแตกรณี  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 

ที่เกี่ยวของ 
 

ชื่อและระดับของตําแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้  คือ 

   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 ระดับ 3  ตําแหนงประเภททั่วไป 

   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 ระดับ 4  ตําแหนงประเภททั่วไป 

   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 ระดับ 5  ตําแหนงประเภททั่วไป 

   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ระดับ 6  ตําแหนงประเภททั่วไป 

   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7 ระดับ 7  ตําแหนงประเภททั่วไป 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน 3 
 

ตําแหนงประเภท   ทั่วไป 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  ภายใตการกาํกับตรวจสอบโดย 

ใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เปนเจาหนาทีช้ั่นตนทําหนาที่ชวยศึกษา  วิเคราะห  วิจยั  ประสานแผน  ประมวลแผน   

เพื่อเสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทาํแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนนิงาน 

ตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซ่ึงอาจเปนนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   

การบริหาร  หรือความมัน่คงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเปนนโยบาย  แผนงานเทศบาล  แผนงานเมืองพทัยา   

แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ  หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี  และปฏิบติัหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง  
 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างสังคมศาสตร การวางแผน  วจัิยทางสังคมศาสตร  

รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  หรือทางอ่ืนท่ี  ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1.  มีความรูในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร  การวางแผนและการบริหารอยางเหมาะสม 

แกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

  2.  มีความรู  ความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายวาดวยระเบียบพนกังาน 

เทศบาลกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนที่ใช 

ในการปฏิบัติงานในหนาที ่

  3.  มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจบัุนในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   

โดยเฉพาะอยางยิง่ของประเทศไทย 

  4.  มีความความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

  5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน 4 
 

ตําแหนงประเภท   ทั่วไป 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนซึ่งมหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตําแหนงทีม่ีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบาย 

และแผนงานท่ีคอนขางยากมาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ  หรือภายใตการตรวจสอบบาง   

หรือผูมีความรู  ความสามารถ  และความชํานาญงานเทยีบไดระดับเดียวกนั  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที ่

ไดรับมอบหมาย   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหนาที ่

อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พจิารณา   

เสนอแนะ  เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทาํแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซ่ึงอาจเปนนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   

การบริหาร  หรือความมัน่คงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเปนนโยบาย  แผนงานเทศบาล  แผนงานเมืองพทัยา   

และโครงการระดับชาติแลวแตกรณี  ใหคําปรึกษา  แนะนําในทางปฏิบัติแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา   

ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ  เกีย่วกบังานในหนาท่ี  และปฏิบัติหนาท่ีอืน่ทีเ่กีย่วของ 

  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที ่

ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข  ติดตาม 

ประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทาํหนาที่ชวยหวัหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับ 

มอบหมาย 

 

 

/  คุณสมบัติ…… 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีวิ่เคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารง

ตําแหนงในระดับ 3  หรือท่ี ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกบังาน

วิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนด 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับ 

ผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขอ 2   

 2. ไดรับปริญญาโทหรือเทยีบเทาไดไมตํ่ากวานีท้างสังคมศาสตร  การวางแผน  การบริหาร  

วิจัยทางสังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3  

แลวจะตอง 

 1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด 

 2.  ความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนาํ   

     และเสนอแนะการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

 3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 

 4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ตําแหนงประเภท   ทั่วไป 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับแผนก  ซ่ึงมหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตําแหนงท่ีมหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานเทยีบไดระดับเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

เจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนท่ียาก

มาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกาํกับตรวจสอบ  หรือผูมีความรู  ความสามารถ  และความชํานาญเทยีบไดระดับ

เดียวกนั และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ยากมากเกีย่วกบัการวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผนการดําเนินการงาน 

ตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย  แผนงานเทศบาลและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม   

การเมือง  การบริหารหรือความมัน่คงของประเทศ  ทัง้นี ้ อาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ  

หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี  ฝกอบรมใหคําปรึกษาแนะนาํ  ตอบปญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานในหนาที่   

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที ่

ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนาํ  ปรับปรุงแกไข   

ติดตามประเมนิผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทาํหนาที่ชวยหวัหนาหนวยงานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง 
 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  หรือเจาหนาที่

วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

หรือ 

 

/2.มีคุณสมบัติเฉพาะ..... 
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 2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํารง

ตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3  หรือที่ ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดระยะเวลา 4 ป ให 

ลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ขอ 2 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4                     

แลวจะตอง 

 1.   มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

                              2.  มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. มีความรูความเขาใจในงานของกระทรวง  ทบวง  กรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการ 

       ปฏิบัติงานในหนาที ่
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ตําแหนงประเภท   ทั่วไป 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง  หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย 

และปกครองผูอยูใตบังคับบญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนในลักษณะ 

ผูชํานาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทยีบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกีย่วกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบติัหนาที ่

อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พจิารณา

เสนอแนะเพื่อประกอบการกาํหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมนิผลการดําเนนิงานตาม

แผนและโครงการตาง ๆ  ซ่ึงอาจเปนนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมอืง  การ

บริหาร  หรือความมัน่คงของประเทศทัง้นี ้ อาจเปนนโยบาย  แผนงานเมืองพทัยา  และโครงการระดับชาติ   

หรือระดับจังหวัด  แลวแตกรณี  ฝกอบรมใหคําปรึกษาแนะนาํ  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกบังาน

ในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆตามที่ไดรับแตงต้ังเขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและ

แผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 

 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  

ติดตอประสานงานวางแผน  มอบหมายงาน  วนิิจฉัย  ส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  

ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย 

 ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทาํหนาที่ชวยหวัหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับ 

มอบหมาย 

 

/คุณสมบัติเฉพาะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง 
 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือเจาหนาที่

วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5  หรือที่ ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอ่ืนที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 

ป   หรือ 

 2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  หรือเจาหนาที่

วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 4 หรือที ่ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไม

นอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5  แลว  

จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรูทางคอมพิวเตอร  ในการทําแผนตารางทําการ (Spread  Sheet) 
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ตําแหนงประเภท   ทั่วไป 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครอง 

ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก  หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนในลักษณะผูชํานายการพิเศษ   

หรือผูมีความรูความสามารถและความชาํนาญงานเทยีบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกีย่วกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนโดยปฏิบัติ 

หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พจิารณา   

เสนอแนะเพื่อประกอบการกาํหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมนิผลการดําเนนิงาน 

ตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซ่ึงอาจเปนนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   

การบริหาร  หรือความมัน่คงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเปนนโยบาย  แผนงาน  และโครงการระดับชาติ   

ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี ฝกอบรม ใหคําปรึกษาแนะนํา  ตอบปญหาและช้ีแจง 

เร่ืองตาง ๆ  เกีย่วกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ  ตามที่ไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุม 

ในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กีย่วของ 

 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยงัทาํหนาท่ีกําหนด

นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลงัเจาหนาท่ีและงบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดตอ

ประสานงานวางแผน  มอบหมายงาน  วนิิจฉัย  ส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกแนะนาํ  ปรับปรุงแกไข  

ติดตามประเมนิผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีวิ่เคราะหนโยบายและแผน 3 หรือเจาหนาที ่

วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ขอ 2และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอ่ืนที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา  

1 ป  หรือ 

/2.มีคุณสมบัติเฉพาะ..... 
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  2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีวิ่เคราะหนโยบายและแผน 3  หรือเจาหนาที่

วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ขอ 2  และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 5 หรือที ่ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 4 ป   โดยจะตองปฏิบติัราชการเกีย่วกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว 

ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6  แลว               

จะตองมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปญหาดานการเมือง  เศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


