
 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

 ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
------------------------------------- 

 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะดําเนินการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า 
รับราชการในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 ๑. ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๓๖๐ บาท ท้ังนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป
ตามท่ี อ.ก.พ.ทําหน้าท่ี อ.ก.พ.กระทรวงของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กําหนด หรือตามท่ี ก.พ. จะกําหนด   
 

 ๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

 ๓. คุณสมบัติของผูมี้สิทธสิมัครสอบ 
  ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
     (๑) มีสัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดป ี
     (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้าม 
    (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
    (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
    (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 

/ (๔) เป็นผู้บกพร่อง ... 
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    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
    (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหาร พรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    (๙) เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี ผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ต่อเม่ือพ้นจากการเปน็ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ 
แข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสัง่มหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
  ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี ้
   เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. 
 
 ๔. การรับสมัครสอบ 
  ๔.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
   ให้ผู ้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี 
ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี อาคาร ๒ ชั้น ๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม 
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๘๒-๙๑๔๔ ตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มกราคม – 
๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๕๕ ในวันเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
 
 
                      / ๔.๒ ค่าธรรมเนียม ... 
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  ๔.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
   ผู ้สม ัครสอบต้อง เส ียค ่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการประกาศ
ยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
สอบคืนแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
  ๔.๓ หลักฐานท่ีต้องยื่นในการสมัคร 
   ๔.๓.๑ หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ 
    (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๑ นิ้ว 
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
    (๒) สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร  อย่างละ ๑ ฉบับ 
    ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร ของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน 
    (๓)  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
ของ ก.พ.ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๔.๓.๒ หลักฐานท่ีต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 
    (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
    (๒) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง) และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 
     - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
     - โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
     - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือ
รุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ.กําหนด 
    (๕) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบ
เพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ 
     ท้ังนี้  สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า 
“สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 
 

/ ๔.๔ เงื่อนไขในการ ... 
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  ๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัต ิ  
ภายในวันปิดรับสมัครคือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงใน      
ใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งยื ่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาด    
อันเกิดจากผู ้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ ่งผู ้สมัครนํามายื ่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะถือว่า  
ผู ้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ    
สมัครสอบและจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใดๆ ท้ังสิ้น  
 
 ๕. การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิจะประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร
สอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ป้ายปิดประกาศ ชั้น ๒ 
อาคาร ๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และท่ีเว็บไซต์ ww.nesdb.go.th 
หัวข้อ “การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 
 
 ๖. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
  ๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
โดยวิธีสอบข้อเขียน ประกอบด้วย 
   (๑) ความรู้ท่ัวไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ท้ังในส่วนหลักการทฤษฎี 

และความรู้ในสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน 
   (๒) บทบาทและภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ
   (๓)  การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
  ๖.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
ท้ังนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ท่ีจําเป็นของตําแหน่ง 
   ท้ังนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน 
และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 
 

/ ๗. เกณฑ์การตัดสิน ... 
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 ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๗.๑ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการ
สอบแต่ละภาค ไม่ตํ่าว่าร้อยละ ๖๐ ท้ังนี้ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
  ๗.๒  การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
 ๘. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะประกาศข้ึนบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลําดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวม
เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 
 ๙. เง่ือนไขการบรรจุและแต่งตั้ง 
  -  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ 
ในข้อ ๑ 
  -  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่ประสงค์ท่ีจะรับโอน 
ผู้สอบแข่งขันได้ท่ีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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         เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานวิชาการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคมท้ังในและต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทําแผน กํากับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธ์ิ ของงาน เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

(3) วิเคราะห์นโยบายผู้บริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชาแปลงเป็นแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีช่วยให้นโยบายเหล่าน้ันบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ได้ 

(4) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาล 
เพื่อการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการ และแผนการบริหารงานงบประมาณ 

(5) ช่วยวิเคราะห์และพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินประจํางวด การจัดสรรเงินและการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินประจํางวดให้แก่ส่วนราชการเพื่อจัดทําเป็นรายงานสรุป เสนอแก่ผู้บังคับบัญชา 
ได้อย่างถูกต้อง 

(6) ช่วยตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับสถิติด้านต่าง  ๆ
เพื่อจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและประมาณการรายได้ รายจ่ายประจําป ี

(7) ตรวจสอบรายงานประเมินผลและร่างบันทึกรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงบประมาณ เพื่อ
ควบคุมให้เป็นไปตามหลักวิชา กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนนโยบายของทางราชการ 

(8) รวบรวมข้อมูลสถิติ และศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับเรื่องที่จะทําการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมตลอดทั้งกฎหมายต่างๆ และใช้ประกอบการพิจารณา 
ทําแผนวิจัยให้สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ 

(9) จัดทําแบบสํารวจและดําเนินการสํารวจโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อให้โครงการวิจัยดําเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

(10) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดมาตรฐานในการวิเคราะห ์วิจัยข้อมูล เพื่อให้การกํากับดูแล
และควบคุมคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล 

(11) ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนยุทธศาสตร ์
และการพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ 
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2. ด้านการวางแผน 
(1)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและภารกิจที่ วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพียงใด เพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานและภารกิจให้ดีย่ิงขึ้น 
(2)  วางแผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(3)  วางระบบและแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เรื่องต่างๆ เช่น รูปแบบ

และวิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อนําไปประกอบการวิเคราะห์งบประมาณ หรือพิจารณา
หลักเกณฑ์ หรือพัฒนาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทําและการบริหารงบประมาณ 

(4)  เสนอแนะประเด็นสําคัญหรือกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับงานโครงการ การวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์
ประกอบการวางแผนและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการของผู้บังคับบัญชา 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุผลตาม

เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
(2) ประสานงาน และช้ีแจงรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้งานตามวัตถุประสงค์ของงาน

และสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน 
(3) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความ

ช่วยเหลือและร่วมมือในงานวิเคราะห์โครงการวิจัย ด้านการศึกษา ฝึกอบรมดูงานและแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 

(4) ช่วยดําเนินการประชุมของคณะกรรมการ หรือประชุมทางวิชาการ การสัมมนาการเสวนา 
และการจัดทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ 
 

4. ด้านการบริการ 
(1) จัดทําและพัฒนาคู่มือหรือเอกสารทางวิชาการ ให้คําปรึกษาแนะนํา ช่วยปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหา 

และช้ีแจงเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(2) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ วิจัย จัดทําคู่มือในการปฏิบัติงาน 
ที่รับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

(3) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิเคราะห์ วิจัย เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ 

(4) เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปหนังสือวารสาร จดหมายข่าว เว็บไซต์ และเอกสารวิชาการอ่ืนๆ 
เพื่อถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความชํานาญแก่ผู้ที่สนใจนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 

----------------------------------------------------------- 


