แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 225
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน
กลุ่มระบบงานวิจัย
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของโดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมากด้านการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์
งานวิจัย การจัดทําแผนแม่บทงานวิชาการและคู่มือการดําเนินงานวิชาการของกรมฯ ในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มระบบงานวิจัย กองแผนงาน เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติและนโยบายรัฐบาล เพื่อจัดทําแผนแม่บทและคู่มือการดําเนินงานวิชาการกรม สําหรับใช้เป็นแนว
ทางการดําเนินงานวิชาการกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
2. ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การวางแผน จั ด ทํ า แผนงาน แผน
งบประมาณ และประสานงานในการจัดทําข้อเสนอการวิจัยของกรมเพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี
พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญงานวิจัยเพื่อวางแผนบริหารงบประมาณงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน สําหรับใช้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ
3. ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานและให้
คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่นักวิชาการกรม เพื่อให้การดําเนินงานวิชาการเป็นระบบและแล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา
4. ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า ระบบบริ ห ารงานวิ จั ย กรม
ประกอบด้วยทะเบียนวิจัย ระบบติดตามรายงานความก้าวหน้า การดําเนินงานวิจัย ฐานข้อมูลรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ และฐานข้อมูลนักวิชาการกรม ที่ รับผิดชอบโครงการวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็น
ศูนย์กลางระบบสารสนเทศการวิจัยกรมที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศงานวิจัยของหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับหน่วยงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศในเชิงบูรณาการ

5. ควบคุ ม กํ ากั บดู แ ล และให้คํ าแนะนําเกี่ ยวกับการรวบรวมผลงานวิ จั ยของกรม เพื่ อ
นําไปใช้ประโยชน์รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของคู่มือ เอกสารวิชาการ แผ่นพับ ซีดี และเว็บไซต์
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มระบบงาน
วิจัย กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่ ว ยงานอื่ น ในระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และผลสั ม ฤทธิ์ ต ามที่ กํ า หนด
๒. ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะทํ า งานต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การ
จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัย และแนวทางการดําเนินงานวิชาการกรมในระดับที่ยากมาก หรือ
อํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้
ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. กําหนดแนวทางในการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสําหรับผูท้ ี่สนใจ
๔. เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจและทัศนคติที่ดตี ่อการทํางานและร่วมมือกับส่วน
ราชการ เพื่อให้การจัดทําแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
5. ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านการ จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัย และ
แนวทางการดําเนินงานวิชาการกรมแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูล 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 226, 227, 228
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองแผนงาน
กลุ่มระบบงานวิจัย
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบงานวิจัย
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงมากด้านการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัย และแนวทางการดําเนินงานวิชาการ
กรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การจัดทําแผนแม่บทงานวิชาการและคู่มือการ
ดําเนินงานวิชาการของกรมฯ ในการดําเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยากในกลุ่มระบบงานวิจัย กองแผนงาน เพื่อให้
การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
และนโยบายรัฐบาล เพื่อจัดทําแผนแม่บทและคู่มือการดําเนินงานวิชาการกรม สําหรับใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินงานวิชาการกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
2. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการวางแผน จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ และ
ประสานงานในการจัดทําข้อเสนอการวิจัยของกรมเพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี พร้อมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญงานวิจัยเพื่อวางแผนบริหารงบประมาณงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน สําหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ
3. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานและให้คําปรึกษา
และข้อเสนอแนะแก่นักวิชาการกรม เพื่อให้การดําเนินงานวิชาการเป็นระบบและแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
4. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยกรม ประกอบด้วย
ทะเบียนวิจัย ระบบติดตามรายงานความก้าวหน้า การดําเนินงานวิจัย ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
และฐานข้อมูลนักวิชาการกรม ที่รับผิดชอบโครงการวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นศูนย์กลางระบบ
สารสนเทศการวิจัยกรมที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศงานวิจัยของหน่วยงานภายนอก เพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับหน่วยงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศในเชิงบูรณาการ
5. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการรวบรวมผลงานวิจัยของกรม เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของคู่มือ เอกสารวิชาการ แผ่นพับ ซีดี และเว็บไซต์

6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มระบบงาน
วิจัย กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
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. ให้ข้อคิ ดเห็ นหรือคําแนะนํ าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การ
จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิจัย และแนวทางการดําเนินงานวิชาการกรม ในระดั บที่ซับซ้อน หรื อ
อํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้
ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ร่วมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
๓. ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
4. ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านการ จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัย และ
แนวทางการดําเนินงานวิชาการกรมแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูล 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

ระดับที่ต้องการ 2
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

2
2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 226, 227, 228
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มระบบงานวิจัย
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบงานวิจัย
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัย และแนวทางการดําเนินงานวิชาการกรมให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การจัดทําแผนแม่บทงานวิชาการและคู่มือการ
ดําเนินงานวิชาการของกรมฯ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา ในกลุ่มระบบงานวิจัย
กองแผนงาน เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับ เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
แนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและนโยบายรัฐบาล เพื่อ
จัดทําแผนแม่บทและคู่มือการดําเนินงานวิชาการกรม สําหรับใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานวิชาการกรมให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูลวางแผน จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ และประสานงานในการ
จัดทําข้อเสนอการวิจัยของกรมเพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญ
งานวิจัยเพื่อวางแผนบริหารงบประมาณงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
งบประมาณ
3. ศึกษา วิเคราะห์และติดตามผลการดําเนินงานและให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่
นักวิชาการกรม เพื่อให้การดําเนินงานวิชาการเป็นระบบและแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดทําระบบบริหารงานวิจัยกรม ประกอบด้วยทะเบียนวิจัย
ระบบติ ด ตามรายงานความก้ า วหน้ า การดํ า เนิน งานวิ จัย ฐานข้ อ มูล รายงานการวิจั ย ฉบั บสมบู ร ณ์ และ
ฐานข้ อ มู ล นั ก วิ ช าการกรม ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการวิ จั ย ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางระบบ
สารสนเทศการวิจัยกรมที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศงานวิจัยของหน่วยงานภายนอก เพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับหน่วยงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศในเชิงบูรณาการ
5. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมผลงานวิจัยของกรม เพื่อนําไปใช้ประโยชน์รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของคู่มือ เอกสารวิชาการ แผ่นพับ ซีดี และเว็บไซต์

6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มระบบงาน
วิจัย กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัย และแนวทางการดําเนินงานวิชาการกรม
๒. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
3. ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านการ จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัย และ
แนวทางการดําเนินงานวิชาการกรมแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูล ความรู้อย่างถูกต้อง สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ส่วนที่ 4 คุณสมบัตทิ ี่จาํ เป็นในงาน
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...........................................................

