แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ตําแหน่งเลขที่ 71
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาบุคคล
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมากด้านพัฒนาบุคคล การจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริ หารทรัพยากรบุค คล การวางแผนกลยุ ท ธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
วิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมฯ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก ในกลุ่มพัฒนา
บุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. กํากับ ดูแล วิเคราะห์ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม รวมทั้งการหาความจําเป็นในการ
พัฒนาบุคคลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคคลของกรม ให้เกิดความถูกต้องและต่อเนื่องกับนโยบายการบริหารและ
พัฒนาบุคคลากรของกรม
2. กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ าแนะนํ า เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ส ภาพและปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรรูปแบบต่างๆ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา การศึกษา ฝึกอบรม
และดูงานต่างประเทศ
3. วางกลยุทธ์ กํากับ ดูแล และให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลของกรม การวิเคราะห์ กําหนดสมรรถนะของข้าราชการ รวมถึงการจัดการความรู้ เพื่อ
นํามาใช้ในการบริหารและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
4. กํากับ ติดตาม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมและดําเนินการจัดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่ข้าราชการในกรมและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมายงาน
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงาน
อื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน
และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
๓. จั ด การฝึ ก อบรมหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ หรื อ นิ เ ทศงานให้ แ ก่ พ นั ก งานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ น
หน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๔. จัดทําและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................
วันที่ที่ได้จัดทํา.......................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ตําแหน่งเลขที่ 72, 73, 74
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานในระดับสูงมากด้านพัฒนาบุคคล การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพยากร
บุคคล การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคคล การ
พัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของ
กรมฯ ในการดําเนินการและแก้ปัญหาที่ยากมากของกลุ่มพัฒนาบุคคล เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ดูแล และวิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการหาความจําเป็นในการพัฒนาบุคคลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคคล
ของกรม ให้เกิดความถูกต้องและต่อเนื่องกับนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรม
2. ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม การศึกษา ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ
3. วิเคราะห์ จัดทํา ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลของกรม กําหนดสมรรถนะข้าราชการ การจัดการความรู้ เพื่อนํามาใช้ในการบริหารและ
พัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การฝึกอบรมและดําเนินการจัดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่ข้าราชการในกรมและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด

ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงาน
อื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การศึกษาต่อ การฝึกอบรม
ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
๓. จั ด การฝึ ก อบรมหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ หรื อ นิ เ ทศงานให้ แ ก่ พ นั ก งานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ น
หน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๔. จัดทําและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

3
3
3
3
3

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ตําแหน่งเลขที่ 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาบุคคล
ผู้อาํ นวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานในระดับสูงด้านพัฒนาบุคคล การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคคล การพัฒนา
เทคโนโลยีและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมฯ
ในการดําเนินการและแก้ปัญหาที่ยากในกลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดําเนินงานกลุ่มพัฒนา
บุคคล มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ สรุปรายงาน การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพยากร
บุคคล และการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม รวมทั้งการหาความจําเป็นในการพัฒนา
บุคคลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคคลของกรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแนวทางการพัฒนาบุคลากรรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ติดตามและ
ประเมินผลการฝึกอบรม การศึกษา ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํา ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรม กําหนด
ความรู้ ทั ก ษะ และสมรรถนะของข้ า ราชการ การจั ด การความรู้ เพื่ อ นํ า มาใช้ ใ นการบริ ห ารและพั ฒ นา
ข้าราชการและบุคลากรของกรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรมและดําเนินการจัดฝึกอบรมหรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่ข้าราชการในกรมและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคคล หลักเกณฑ์พื้นฐานหรือเทคนิค
วิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในระดับที่ยากมาก เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ดูงาน
และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. ให้คําปรึกษาแนะนําและชี้แจงแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
๓. ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
และการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์และการนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ และการทําความ
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕. จัดทําและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
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ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
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ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ตําแหน่งเลขที่ 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัฒนาบุคคล การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์
ความจําเป็นในการพัฒนาบุคคล การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ระบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมฯ การกําหนดสมรรถนะของข้าราชการ ระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม
การพัฒนาบุคคล การฝึกอบรมและดูงานของบุคลากรภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาใน
กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล ดําเนินการ เกี่ยวกับการจัดทํายุทธศาสตร์การพั ฒนาข้าราชการ
วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม รวมทั้งการหาความจําเป็นในการพัฒนา
บุคคลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคคลของกรม ให้เกิดความถูกต้องและต่อเนื่องกับนโยบายการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของกรม
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งวิเคราะห์สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตร
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การติดตามและประเมินผลการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
ต่างประเทศ
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรม การ
วิเคราะห์ กําหนดสมรรถนะของข้าราชการ การจัดการความรู้ เพื่อนํามาใช้ในการบริหารและพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรของกรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรมและดําเนินการจัด
ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่ข้าราชการในกรมและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครง
การ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ข องรั ฐ หรื อประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุ คคล การจัดทํา
ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการ วิ เ คราะห์ ค วามจํ า เป็ น ในการพั ฒ นาบุ ค คล เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาต่ อ การ
ฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน
๒. ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
3. ฝึกอบรม ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรของกรมฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
4. จัดทําและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

