
แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 
 
 
 

                                                                                                 -ว่าง- 
ต าแหน่ง นักวเิคราะหน์โยบายและแผน  

ต าแหน่งเลขที ่ 12-2-01-3103-001 
 
ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบรหิารงาน  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 
ประเภท/ระดบั   วชิาการ/ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักปลดัเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 
ชื่อต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล 
ประเภท/ระดบั    อ านวยการ/ระดบัตน้ 
ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบโดยสรปุ (Job Summary)   

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่้องใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทางาน ปฏบิตังิาน
ดา้นวเิคราะหน์โยบายและแผนหรอืดา้นวจิยัจราจร ภายใต้การก ากบั แนะน า ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  
ส่วนท่ี  3  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ก. ด้านการปฏิบติัการ 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 รวบรวม วเิคราะห์ และประมวลนโยบายของรฐับาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมอืง และสงัคม เพื่อน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง การ
บรหิาร  

 

2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนด
แผนการปฏบิตังิานหรอืโครงการใหส้ามารถบรรลุภารกจิทีก่ าหนดไว ้ 

3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพฒันา 3 ปี แผนการปฏบิตังิาน แผนงาน โครงการ หรอื กจิกรรมไดต้ามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ 

4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลขอ้มูลการด าเนินงานและประเดน็ปัญหาทางเศรษฐกจิ การเมอืง 
และสงัคม เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัการจดัท าแผนงาน หรอืก าหนดยุทธศาสตร ์ 



ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

5 ศกึษาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รฐับาล และส่วนราชการต่างๆ 
เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลกัดนัยุทธศาสตร์และนโยบาย  ตลอดจนการ
ตดิตามประเมนิผลใหส้อดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนั  

6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจดัทากระบวนงานของการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)  

7 ประสานและรวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในและนอกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อนา
ไปจดัท าแผนทียุ่ทธศาสตร ์(Strategy Map) หรอืตวัชีว้ดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

8 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจยัและจดัท าเอกสารรายงานต่าง ๆ 
ทางด้านการจราจร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสมัพนัธ์กบัการจราจร เพื่อน ามาประกอบในการ
วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา หรอืปรบัปรุงการจราจร  

9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่ง
อ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทัง้ประมาณการผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้
จากการก่อสร้างนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รบัและจดัหาแนวทางในการบรรเทา
ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้  

10 ช่วยตรวจสอบสญัญาของผูร้บัเหมาเอกชนในการก่อสรา้ง ซ่อมแซม ปรบัปรุง รื้อถอนสิง่ก่อสรา้ง
ทางด้านการจราจรทัง้ทางบกและทางน ้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม  

 

11 ช่วยพฒันาระบบจราจร ร่วมศกึษาหาขอ้มูลเกี่ยวกบัเสน้ทางจราจร เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
จดัระเบยีบจราจร  

12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทัง้จากผลการด า เนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อจดัท า
แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนพฒันา 3 ปีและแผนปฏบิตักิารประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อพืน้ที ่ 

ข. ด้านการวางแผน 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 วางแผนการท างานที่รบัผดิชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรอืโครงการ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีก่ าหนด  

 

2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดบัชุมชน องค์กร และกลุ่มจงัหวดัในโครงการ
ของหน่วยงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์  

3 วางแผนการด าเนินงานการจดัท าร่างขอ้บญัญตังิบประมาฯรายจ่ายประจ าปี 

ค. ด้านการประสานงาน 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 ประสานการท างานร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมอืและผลสมัฤทธิต์ามทีก่ าหนด  

 

2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกบัข้อมูล ข้อเท็จจรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สรา้งความเขา้ใจหรอืความร่วมมอืในการด าเนินงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

ง.ด้านการบริการ 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 



1 รวบรวมขอ้มลู เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัการจดัท าแผนงานโครงการ   

2 ใหค้ าปรกึษา แนะน า ตอบปัญหา และชีแ้จงเรื่องต่างๆ เกีย่วกบังานนโยบายและแผนหรอืงาน
การจราจร เพื่อแกปั้ญหาในการปฏบิตังิาน  

3 จดัเกบ็ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานคน้ควา้วจิยัดา้นการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
คน้ควา้วจิยัและใหบ้รกิารขอ้มลูกบัประชาชน หน่วยงานหรอืส่วนราชการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ส่วนท่ี  4  คณุสมบติัท่ีจ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มคีุณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.ท.จ.เชยีงราย ก าหนด 
 
 
 
 
ส่วนท่ี  5  ความรู้ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ระดบัท่ีต้องการ 

1. ความรูท้ีจ่ าเป็นในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) 2 

2. ความรูเ้รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) 2 

3. ความรูเ้รื่องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็  
พระเจา้อยูห่วั 

2 

4. ความรูเ้รื่องการจดัการความรู ้ 2 

5. ความรูเ้รื่องระบบการจดัการองคก์ร 2 

6. ความรูเ้รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 

7. ความรูเ้รื่องการจดัท าแผนปฏบิตักิารและแผนยุทธศาสตร ์ 
8. ความรูเ้รื่องการตดิตามประเมนิผล  

3 
3 

ทกัษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ระดบัท่ีต้องการ 

1. ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 2 

2. ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ 2 

3. ทกัษะการประสานงาน 2 

4. ทกัษะการบรหิารโครงการ 2 

5. ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู ้ 2 

6. ทกัษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 2 

7. ทกัษะการเขยีนหนังสอืราชการ 2 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ       

1.การมุ่งผลสมัฤทธิ ์        ระดบั 3 
2.การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม    ระดบั 2 
3.ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน     ระดบั 2 
4.การบรกิารเป็นเลศิ         ระดบั 2 
5.การท างานเป็นทมี         ระดบั 2 



สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.การแกไ้ขปัญหาและด าเนินการเชงิรุก     ระดบั 2 
2.การคดิวเิคราะห ์        ระดบั 2 
3.การสัง่สมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี ระดบั 2 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน  ระดบั 2 

 
 
 
 


