ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล ประสานแผน ประมวลแผน วิจัย พัฒนามาตรฐานงาน เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและ
เป้าหมายของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางการ
บริหาร การพัฒ นาระบบงานศาลยุติธรรมทิศทางการวิจัย รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมทั้งในและต่า งประเทศ เพื่อ ประกอบการก าหนดนโยบาย จัด ท าแผนหรื อ
โครงการของส่วนราชการ หรือให้เป็นข้อมูลสาหรับกาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงการ
ตามภารกิจของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชานาญการพิเศษ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ประสานแผน ประมวลแผน วิจัย
พัฒนามาตรฐานงาน เสนอแนะ ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน การพัฒนา
ระบบงานศาลยุติธรรม การวิจัย การตัดสินใจอยู่ ภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ ในเบื้องต้น อาทิ นโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและ
ต่างประเทศ นโยบายประธานศาลฎีกาและเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม แผนยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ เพื่อนามาสรุป เป็นรายงานเสนอหน่วยงานใช้ ประกอบการ
เสนอแนะการกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายการบริหารราชการในด้านต่างๆ แผนการ
วิจัย แผนการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ระบบบริหารจัดการของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
1.2 รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ แผนงานและโครงการของสานักงานศาลยุติธรรม
และหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เสนอแนะข้อคิดเห็นในเบื้องต้นโดยเชื่อมโยงเข้ากับ
นโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการในด้านต่างๆ ของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
เพื่อสรุปเป็นรายงานเสนอหน่วยงานใช้ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายของสานักงาน
ศาลยุติธรรม และแผนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.3 รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลในเบื้องต้น เกี่ยวกับการขอเงินประจางวด
การจัดสรรเงินและการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินประจางวดให้แก่ สานักงานศาลยุติธรรม
และหน่ วยงานในสังกัด สานักงานศาลยุติธรรม โดยเสนอเป็นรายงานสรุป เพื่อสนับสนุนให้การ
ดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
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1.4 วิ เ คราะห์ แ ผนงานและโครงการ ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณของส านั ก งาน
ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับสถิติด้านต่างๆ จัดทารายงานภาวะการเงิน การคลัง และประมาณการรายได้รายจ่ายประจาปี
เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
1.5 ตรวจสอบรายงานประเมินผลและร่างบันทึกรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงบประมาณ
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามหลักวิชา กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนนโยบายของทางราชการ
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการงบประมาณ การบริหาร
จัดการทางการเงิน เพื่อนาไปประกอบการวิเคราะห์ งบประมาณ พิจารณาหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและ
พัฒนาระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทาและการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
1.7 ติด ตาม ให้คาแนะนาในการดาเนิน โครงการวิจัย ต่า งๆ ตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย
เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินโครงการวิจัยบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลผลการดาเนินโครงการวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพในระบบงานวิจัยของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมให้ ได้
มาตรฐานสากล
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพ
1.10 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้ อ มู ล ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อใช้
ประกอบการเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การดาเนินการและการปรับปรุงระบบ
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บั ติ ราชการของส านั กงานศาลยุ ติ ธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด และสอดคล้อ งกับ นโยบายและเป้า หมายการบริห ารราชการของศาลยุติธ รรมและ
สานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน อาทิ
งานนโยบายและแผน การจัดและบริหารงบประมาณ การวิจัย การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
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3.2 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
ในกระบวนการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน การกาหนดเป้าหมายของภารกิจ
การจัดและบริหารงบประมาณ การวิจัย การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ การรายงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สอบถาม
ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
4.2 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี ยวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของศาลยุ ติ ธ รรม ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและ
กระบวนการยุติธรรม
1.1.2 มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และการใช้สถิติประยุกต์
1.1.3 มีความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน การบริหารงานประมาณ
และการติดตามประเมินผล
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบการคลังการงบประมาณ
1.1.5 มีความสามารถในการสารวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
1.1.6 มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบราชการศาลยุติธรรม
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ทักษะในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
2.3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิเคราะห์นโยบาย
และการวางแผน การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การวิจัย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย
และขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูง เกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในงานทางวิเคราะห์
นโยบายและการวางแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง การปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในงาน
นโยบายและการวางแผน การกาหนดเป้าหมายของภารกิจ การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ การวิจัย ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะ
หัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานในการเสนอแนะการกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์
เป้าหมายการบริหารราชการในด้านต่างๆ แผนการวิจัย แผนการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงานต่างๆ ในงานนโยบายและการวางแผน การกาหนดเป้าหมายของ
ภารกิจ การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการ การวิจัย ในหน้าที่ที่ห ลากหลาย เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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1.3 ตรวจสอบ ให้คาแนะนาในการวิเคราะห์ข้อมูลการขอเงินประจางวด การจัดสรรเงิน
และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินประจางวดให้แก่สานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนด
1.4 ติ ด ตามประเมิ น ผล แผนงานและโครงการ ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณของ
สานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธ รรม ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับสถิติ
ด้านต่างๆ จัดทาสรุปผลข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคภาวะการเงิน การคลัง และ
ประมาณการรายได้รายจ่ายประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.5 กากับดูแล ตรวจสอบรายงานประเมินผลและร่างบันทึกรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดงบประมาณ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามหลักวิชา กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนนโยบายของทางราชการ
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการงบประมาณ
การบริหารจัดการทางการเงิน การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ระบบงานวิจัย เพื่อพัฒนาระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ การจัดทาและการบริหารงบประมาณ การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม
การพัฒนาระบบงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัย ระบบงานศาลยุ ติธรรม เพื่อ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยและระบบงานศาลยุติธรรมให้ได้มาตรฐานสากล
1.8 ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาข้อขัด ข้องเกี่ยวกับดาเนินการในงานนโยบายและการ
วางแผน การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการ การวิจัย เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธี การบริหารจัดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้ อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน อาทิ งานนโยบายและการ
วางแผน การจัดและบริห ารงบประมาณ การวิจัย การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
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3.2 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือ เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ หรือ ประชาชน เกี่ย วกับ ระเบีย บ หลัก เกณฑ์ วิธีก าร แนวทางของงาน
นโยบายและแผน การกาหนดเป้าหมายของภารกิจ การจัดและบริหารงบประมาณ การวิจัย การพัฒนา
ระบบงานศาลยุติธรรม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้
ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สาหรับการดาเนินการที่เกี่ย วข้อง
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัด ทาเอกสาร คู่มือ สื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ย วกับความรู้ แนวทาง หรือเทคนิค
ในการปฏิบัติงานนโยบายและแผน การกาหนดเป้าหมายของภารกิจ การจัดและบริหารงบประมาณ
การวิจัย การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการ การรายงาน เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรม ประชาชน หรือผู้สนใจทั่วไป
4.4 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลด
เป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่า
ปริญญาเอก
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์งบประมาณ งานวิจัยทางสังคมศาสตร์
งานพัฒนาระบบราชการศาลยุติธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของศาลยุ ติ ธ รรม ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและ
กระบวนการยุติธรรม
1.1.2 มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และการใช้สถิติประยุกต์
1.1.3 มีความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน การบริหารงานประมาณ
และการติดตามประเมินผล
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบการคลังการงบประมาณ
1.1.5 มีความสามารถในการสารวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
1.1.6 มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบราชการศาลยุติธรรม
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ทักษะในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
2.3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในงานวิเคราะห์
นโยบายและการวางแผน การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การวิจัย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูง มากเกี่ย วกับ งานในหน้า ที่ที่ห ลากหลายในงานวิเ คราะห์ นโยบายและการ
วางแผน การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การวิจัย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและ
ขั้นตอนการทางานที่ ยุ่งยากซั บซ้ อนมาก โดยต้ องริเ ริ่ม ยกเลิก หรือ กาหนดขั้ นตอนการท างาน
ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกากับ ตรวจสอบ การดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดปฏิบัติงานที่ต้องตัด สินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการในงาน
นโยบายและการวางแผน การพั ฒ นาระบบงานศาลยุ ติ ธ รรม การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ร าชการ การวิ จั ย ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในฐานะหั ว หน้ า งาน เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนิน งานของหน่วยงานในการเสนอแนะการกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ
บริหารราชการในด้านต่างๆ แผนการวิจัย แผนการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการกากับ ตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่างๆ ในงานนโยบายและการวางแผน การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ การวิจัย ในหน้าที่ที่หลากหลาย เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
1.3 กากับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาในการวิเคราะห์ข้อมูลการขอเงินประจางวด
การจัดสรรเงินและการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินประจางวดให้แก่ สานักงานศาลยุติธรรม
และหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.4 ติดตามประเมินผล แผนงานและโครงการขนาดใหญ่ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สถิติดา้ นต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลง จัดทาสรุปผลข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไ ขปัญหาอุปสรรคภาวะการเงิน การคลัง และประมาณการรายได้ร ายจ่ายประจาปี เพื่อให้
การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.5 กากั บดูแ ล ตรวจสอบรายงานประเมินผลและร่างบันทึ กรายงานต่ างๆ ที่ เกี่ยวกั บ
การจัดงบประมาณจานวนมาก เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนนโยบายของทางราชการ
1.6 ศึก ษา วิ เ คราะห์ ศึ กษาเปรีย บเที ยบ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ รู ป แบบและวิ ธี ก าร
เกี่ยวกับการงบประมาณ การบริหารจัดการทางการเงิน การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ระบบงาน
วิจัย เพื่อเสนอระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ การจัดทาและการบริหารงบประมาณ การพัฒนา
ระบบงานศาลยุติธรรม การพัฒนาระบบงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
1.7 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ ผลการวิ จั ย
ระบบงานศาลยุติธรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยและระบบงาน
ศาลยุติธรรมให้ได้มาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ
1.8 ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาข้อขัด ข้องเกี่ยวกับดาเนินการในงานนโยบายและการ
วางแผน การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการ การวิจัย เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.9 กากับดูแล ให้คาปรึกษาแนะนาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การน าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ทั นสมั ยและเหมาะสมมาประยุ กต์ ใช้ ในการวิ เคราะห์ และ
ประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ
การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานในความรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้ อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน อาทิ งานนโยบายและการ
วางแผน การจัดและบริหารงบประมาณ การวิจัย การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
3.2 เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัย
ปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบงานนโยบายและการ
วางแผน การจัดและบริหารงบประมาณ การวิจัย การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินการของสานักงาน
ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3.3 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.4 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง เทคนิค ในงาน
นโยบายและแผน การกาหนดเป้าหมายของภารกิจ การจัดและบริหารงบประมาณ การวิจัย การพัฒนา
ระบบงานศาลยุติธรรม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้
ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง และสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาและพั ฒนางานวิชาการในงานนโยบายและแผน การกาหนดเป้ าหมายของ
ภารกิ จ การจัดและบริหารงบประมาณ การวิ จัย การพั ฒนาระบบงานศาลยุ ติธรรม การประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์
วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์งบประมาณ งานวิจัยทางสังคมศาสตร์
งานพัฒนาระบบราชการศาลยุติธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ

๑๖

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของศาลยุ ติ ธ รรม ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและ
กระบวนการยุติธรรม
1.1.2 มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และการใช้สถิติประยุกต์
1.1.3 มีความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน การบริหารงานประมาณ
และการติดตามประเมินผล
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบการคลังการงบประมาณ
1.1.5 มีความสามารถในการสารวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
1.1.6 มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบราชการศาลยุติธรรม
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ทักษะในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
2.3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

