แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 220
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้อง กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมากด้านระบบการติดตามผลการดําเนินงานของกรมฯ
โดยการจัดทําระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงานด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และกํากับดูแล ให้คําปรึกษางานด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์
ของกรมฯ เพื่อวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ และตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กองแผนงาน เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการติดตามงานของกรม
ในการกําหนดรู ปแบบและวิ ธีการติ ดตามงาน เพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กรม โดยมีการจัดทําระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ด้วย
โปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้สามารถนําผลการรายงานมาใช้ประโยชน์และ
นําเสนอผู้บริหารได้ทันต่อเหตุการณ์ และช่วยลดขั้นตอนการทํางานให้กระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปี
และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านทางระบบสารสนเทศเพื่ อ การติ ด ตามและประเมิ น ผล (EvMIS) พร้ อ ม
สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อประเมินผล
ความสําเร็จและผลกระทบของแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของ
กรม พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนา โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือวัตถุประสงค์
4. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม
และประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของกรม เพื่อใช้ในการวัดผลสําเร็จตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของกรม และประเมินผลโครงการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
5. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนข้อมูล
ผลการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ วั ด ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานตามเป้ า หมายของแผนปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานที่ผู้บริหารกํากับดูแล
6. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสําเร็จการดําเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้เครื่องมือ PART (Performance Assessment Rating Tool)
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มติดตาม
และประเมินผล กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจทีก่ ําหนดไว้
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. ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน 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
ระบบการติดตามงานของกรมฯ เพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรม ใน
ระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ท ราบข้ อ มู ล ความรู้ ต่ า ง ๆ และนํ า ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
๒. ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. กําหนดแนวทางในการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
๔. เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและร่วมมือกับส่วน
ราชการ เพื่อให้การจัดทําแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
5. ให้ คํ า ปรึ ก ษา หรื อ ให้ ค วามรู้ ท างวิ ช าการด้ า นเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลโครงการ แก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้อย่างถูกต้อง สามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

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 นิ
ตําแหน่งเลขที่ 221, 222, 223, 224
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้อาํ นวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญงานในระดับสูง ด้านการติดตามผลการดําเนินงานด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนําความรู้ หรือเทคนิคทางวิชาการมาใช้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากในกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เพื่อเร่งรัดการดําเนินงานด้านการ
ติดตามงานและประเมินผล ให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรม และเป็นไปตาม
แนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการติดตามงานของกรมในการ
กําหนดรูปแบบและวิธีการติดตามงาน เพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กรม โดยมีการจัดทําระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้สามารถนําผลการรายงานมาใช้ประโยชน์และนําเสนอ
ผู้บริหารได้ทันต่อเหตุการณ์ และช่วยลดขั้นตอนการทํางานให้กระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปี และ
รายงานผลการปฏิบัติงานทางระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล (EvMIS) พร้อมสนับสนุน
ข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อประเมินผลความสําเร็จ
และผลกระทบของแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของกรม พร้อม
ทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การปรับปรุงพัฒนา โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือวัตถุประสงค์
4. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของกรม เพื่อใช้ในการวัดผลสําเร็จตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของกรม และประเมินผลโครงการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

5. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน เพื่อวัดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
ผู้บริหารกํากับดูแล
6. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสําเร็จการดําเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้เครื่องมือ PART (Performance Assessment Rating Tool)
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มติดตาม
และประเมินผล กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจทีก่ ําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง และแก้ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่
สมาชิ ก ในที ม งานหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และผลสั ม ฤทธิ์ ต ามที่ กํ า หนด
๒. ให้ ข้อคิ ดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระบบการติดตามงานของกรมฯ เพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรม ใน
ระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ท ราบข้ อ มู ล ความรู้ ต่ า ง ๆ และนํ า ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
๒. ร่วมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
๓. ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
4. จัดประชุม ชี้แจง ให้คําแนะนําความรู้ทางวิชาการด้านการติดตามและประเมินผล
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
ส่วนที่ 6 การลงนาม

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
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2
2
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ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 221, 222, 223, 224
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านการติดตามผลการดําเนินงานด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําความรู้
หรือเทคนิคทางวิชาการมาใช้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการฯ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผู้บังคั บบัญชา ในกลุ่ มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เพื่อเร่งรั ดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์กรม และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนาระบบการติดตามงานของกรมในการกําหนด
รูปแบบและวิธีการติดตามงาน เพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรม โดยมี
การจัดทํ าระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดํ าเนิ นงานกิ จกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรมประยุกต์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้สามารถนําผลการรายงานมาใช้ประโยชน์และนําเสนอผู้บริหารได้ทันต่อ
เหตุการณ์ และช่วยลดขั้นตอนการทํางานให้กระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปี และรายงานผล
การปฏิบัติงานทางระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล (EvMIS) พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้กับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และวิจัยเพื่อประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบของ
แผนงาน/โครงการ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของกรม พร้อมทั้ งเสนอปั ญหา
อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนา
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือวัตถุประสงค์
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของกรม เพื่อใช้ในการวัดผลสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กรม และประเมินผลโครงการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

5. ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ เ พื่ อ กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ผลการ
ดําเนินงาน เพื่ อวัดระดับความสํ าเร็ จในการดํ าเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิ บัติงานของหน่ วยงานที่
ผู้บริหารกํากับดูแล
6. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความสําเร็จการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยใช้เครื่องมือ PART (Performance Assessment Rating Tool)
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ
ระบบการติดตามงานของกรมฯ เพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรม
๒. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
3. ประสานและมีส่วนร่วมในการให้คําแนะนําความรู้ด้านวิชาการ ด้านการติดตามและประเมินผล
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
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ระดับที่ต้องการ
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สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
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ระดับที่ต้องการ 1
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ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

