แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 229
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน
กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมาก ด้านการวิเคราะห์นโยบายและประสานการ
จัดทําข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี สร้างเครือข่ายเพื่อความ
ร่วมมือทางวิชาการและขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากใน
กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ด้าน
การเกษตรของประเทศต่างๆ และกําหนดแนวทางการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกรม
2. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือ ประสานงาน และจัดทํา
ข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือทาง
วิชาการกับต่างประเทศ
3. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์แนวทาง และจัดทําแผนงาน
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน และประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
4. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน งบประมาณประจําปีของการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ และบริหารแผนงานและงบประมาณของการเดินทางให้เป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณที่กําหนด
5. ควบคุ ม กํ ากั บดู แล และให้ คํ าแนะนํ าเกี่ ยวกั บการอํ านวยการและประสานงาน และให้
ข้อเสนอแนะแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมในกิจกรรมความร่วมมือความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกแก่ผู้แทนจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานของกรม
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแผนงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือ ร่ว มดํา เนิน การวางแผนงาน โครงการความร่ว มมือ กับ ต่า งประเทศของ
หน่ว ยงานระดับ สํา นัก หรือ กอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงาน
อื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศในการบริหารจัดการ
อํานวยความสะดวก เพื่อผลักดันให้กิจกรรมดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
การประสานการจัดทําข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการ
ถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. กําหนดแนวทางในการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
4. ให้ความรู้ทางวิชาการ ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน และประสานการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูล 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 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
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

3
3
3
3
3

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 230, 231, 232
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองแผนงาน
กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงด้านการวิเคราะห์นโยบายและประสานการจัดทําข้อเสนอโครงการความร่วมมือกั บ
ต่างประเทศ ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ในการดําเนินการหรือ
แก้ปัญหาที่ยากในกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน เพื่อให้การดําเนินงานมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึ กษา วิ เคราะห์ และตรวจสอบเกี่ ยวกั บการศึ กษา วิ เคราะห์ นโยบาย สถานการณ์ ด้ าน
การเกษตรของประเทศต่างๆ และกําหนดแนวทางการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบเกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือ ประสานงาน และจัดทํา
ข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือทาง
วิชาการกับต่างประเทศ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์แนวทาง และจัดทําแผนงานการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน และประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
4. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบเกี่ยวกับจัดทําแผนงาน งบประมาณประจําปีของการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศของข้าราชการ และบริหารแผนงานและงบประมาณของการเดินทางให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณที่กําหนด
5. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบเกี่ยวกับการอํานวยการและประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะ
แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมในกิจกรรมความร่วมมือความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกแก่ผู้แทนจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานของกรม
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแผนงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง และแก้ปญ
ั หาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศเพื่อประสานข้อมูลและ
อํานวยความสะดวกให้กิจกรรมดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
การประสานการจั ด ทํ าข้อเสนอโครงการความร่ วมมื อกั บ ต่างประเทศ ในระดับที่ซั บซ้ อน หรืออํ านวยการ
ถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ร่วมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
๓. ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
4. ให้ความรู้ทางวิชาการด้านทางการวิเคราะห์นโยบายและประสานการจัดทําข้อเสนอโครงการ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 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

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 230, 231, 232
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและประสานการจัดทําข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้ง
แบบทวิภาคีและพหุภาคี สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ
จัดทําและบริหารแผนงานและงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ ภายใต้การกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา ในกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน เพื่อให้การ
ดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ด้านการเกษตรของประเทศต่างๆ และ
กําหนดแนวทางการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ และแสวงหาความร่วมมือ ประสานงาน และจัดทําข้อเสนอโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
3. ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง และจัดทําแผนงานการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อน
บ้านและอาเซียน และประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทําแผนงาน งบประมาณประจําปีของการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศของข้าราชการ และบริหารแผนงานและงบประมาณของการเดินทางให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณที่กําหนด
5. อํานวยการและประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมในกิจกรรมความ
ร่วมมือความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกแก่ผู้แทน
จากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานของกรม
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแผนงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่ รับผิดชอบ ร่วมดําเนิ 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
โครงการ และการประสานการจัดทําข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
๒. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
3. ให้ความรู้ทางวิชาการด้านทางการวิเคราะห์นโยบายและประสานการจัดทําข้อเสนอ
โครงการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้ทราบข้อมูล 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

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

1
1
1
1
1

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

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

