แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 216
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน
กลุ่มโครงการพิเศษ
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากด้านการจัดทํายุท ธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรที่ดินของงานโครงการพิเศษอีกทั้ง ดําเนินงานโครงการเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลที่รับมอบหมาย
มาใหม่ สําหรับงานที่ต้องเร่งด่วน/งานด้านความมั่นคง ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มโครงการ
พิเศษ กองแผนงาน เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. กํากับ ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายเพื่อจัดทําแผน
แม่บทงานโครงการพิเศษและงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/ของกระทรวงในเชิงบูรณาการ
2. กํากับ ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและงบประมาณของ
งานโครงการพิเศษ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเกษตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี
3. กํากับ ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณของงาน
โครงการพิเศษ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมทั้งจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดชี้แจงคําของบประมาณประจําปีของงานโครงการพิเศษ
4. กํากับ ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวางแผนและเสนอแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณประจําปีของงานโครงการพิเศษ
5. กํากับ ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารแผนงานและงบประมาณงาน
โครงการพิเศษของกรมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลงาน
โครงการพิเศษ เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล สําหรับการดําเนินงานต่อไป
6. กํากับ ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
ประจําปี ของงานโครงการพิเศษลงสู่หน่วยงานปฏิบัติของกรม รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารและรายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. กํากับ ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจของกรมฯ เพื่อบูรณาการ
กับหน่วยงานภายนอก โดยจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายสําคัญและ
เร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการดังกล่าว เพื่อให้การดําเนินงาน
สําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
8. ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
9. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มโครงการ
พิเศษ กองแผนงาน 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 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันในที มงาน โดยมีบทบาทในการชี้แ นะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะทํ า งานต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งาน
ด้านการเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของโครงการต่าง ๆ ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการ
ถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. กําหนดแนวทางในการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
๔. เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและร่วมมือกับส่วน
ราชการ เพื่อให้การจัดทําแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
5. ถ่ายทอด ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
ที่ดินของโครงการต่าง ๆ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
ความรู้อย่างถูกต้อง สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

3
3
3
3
3

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 217, 218, 219
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองแผนงาน
กลุ่มโครงการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุ่มโครงการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงด้านการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
พัฒนาพื้นที่เฉพาะ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการดําเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยากในกลุ่มโครงการพิเศษ
กองแผนงาน เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบ จัดทําแผนแม่บทงานโครงการพิเศษและงานตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล/ของกระทรวงในเชิงบูรณาการ
2. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบ จัดทําแผนงานและงบประมาณของงานโครงการพิเศษ ให้
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเกษตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี
3. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบ จัดทําคําของบประมาณของงานโครงการพิเศษ เพื่อเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมทั้งจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียด
ชี้แจงคําของบประมาณประจําปีของงานโครงการพิเศษ
4. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และตรวจสอบ ให้คํ า แนะนํ า วางแผนและเสนอแนวทางการจัด สรร
งบประมาณประจําปีของงานโครงการพิเศษ
5. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบ ให้คําแนะนําบริหารแผนงานและงบประมาณงานโครงการ
พิเศษของกรมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลงานโครงการพิเศษ
เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล สําหรับการดําเนินงานต่อไป
6. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และตรวจสอบให้ คํา แนะนํ า จั ดทํ า แผนปฏิ บัติ ก าร และงบประมาณ
ประจําปี ของงานโครงการพิเศษลงสู่หน่วยงานปฏิบัติของกรม รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารและรายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. วิ เคราะห์ ภารกิ จของกรมฯ เพื่ อบู รณาการ กั บ หน่ว ยงานภายนอก โดยจั ดทํ า แผนงาน/
โครงการ และงบประมาณงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการดังกล่าว เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
8. ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
9. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มโครงการ
พิเศษ กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดั บสํานักหรื อกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่ อให้การดํ าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ให้ ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิ กในที มงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การ
พัฒนาทรัพยากรที่ดินของโครงการต่าง ๆ ในระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอด
ความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ร่วมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
๓. ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
4. ถ่ายทอด ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรที่ดินของโครงการ
ต่าง ๆ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
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. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

ส่วนที่ 6 การลงนาม

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 217, 218, 219
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มโครงการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุ่มโครงการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรที่ดินของโครงการต่าง ๆ
เช่ น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ฉพาะ โครงการพั ฒ นาที่ ดิ น อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ การจั ด ทํ า คํ า ขอ
งบประมาณโครงการต่าง ๆ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา ในกลุ่มโครงการพิเศษ
กองแผนงาน เพื่อให้การดําเนินงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทําแผนแม่บทงานโครงการพิเศษและงานตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/ของกระทรวงในเชิงบูรณาการ
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทําแผนงานและงบประมาณของงานโครงการพิเศษ ให้
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเกษตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทําคําของบประมาณของงานโครงการพิเศษ เพื่อ
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมทั้งจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดทํา
รายละเอียดชี้แจงคําของบประมาณประจําปีของงานโครงการพิเศษ
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และให้คําแนะนําวางแผนและเสนอแนวทางการจัดสรร
งบประมาณประจําปีของงานโครงการพิเศษ
5. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และให้คําแนะนําบริหารแผนงานและงบประมาณงาน
โครงการพิเศษของกรมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลงาน
โครงการพิเศษ เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล สําหรับการดําเนินงานต่อไป
6. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และให้คําแนะนําจัดทําแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
ประจําปี ของงานโครงการพิเศษลงสู่หน่วยงานปฏิบัติของกรม รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารและรายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. วิ เคราะห์ ภารกิ จของกรมฯ เพื่ อบู รณาการ กั บ หน่ว ยงานภายนอก โดยจั ดทํ า แผนงาน/
โครงการ และงบประมาณงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการดังกล่าว เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
8. ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
9. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มโครงการ
พิเศษ กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํ างานที่รั บผิ ดชอบ ร่ วมดํ าเนิ นการวางแผนการทํ างานของหน่ วยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เผยแพร่ แ ละถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า แผนงาน
โครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน
๒. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

1
1
1
1
1

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

