แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 233
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องควบคุม กํากับดูแล ให้คําแนะนํา เป็นที่ปรึกษา
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญ
ที่สูงมากด้านการวิเคราะห์นโยบายและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน การ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน การจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA: Internal Performance
Agreement ) และการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกรมฯ ลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล การจัดทําการ
บริหารความเสี่ ยง และการควบคุ มภายใน การจัดทํารายงานผลการดํ าเนินการพัฒนาองค์การในส่วนที่
เกี่ยวข้อง (PMQA หมวด 2) ตามแนวทางการพัฒนาผลการดําเนินงานการพัฒนาองค์การตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) และ
จัดทํารายงานการดําเนินการโครงสร้างและอัตรากําลังของกองแผนงานและรับผิดชอบการพัฒนาสมรรถนะ
ศักยภาพขีดความสามารถและการปฏิบัติงานของบุคลากรกองแผนงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาระดับที่ยากมาก เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ครอบคลุม และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ า แนะนํ า เป็ น ที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์
สถานการณ์และนโยบาย จัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน แผนพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาระบบงานของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
2. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
3. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบ แผนงาน/โครงการของกรมให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม

4. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน (IPA: Internal Performance Agreement) ประจําปีงบประมาณ เพื่อประกอบการลงนามการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
5. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน การจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA: Internal Performance
Agreement) และการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกรมฯ ลงสู่ระดับระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
6. ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การงานด้ า นการตรวจ
ราชการของกรม การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกรมระดับเขตตามคํารับรองฯ เพื่อวิเคราะห์และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหารในการวิจัย สั่งการ สําหรับปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนา
องค์การในส่วนที่เกี่ยวข้อง (PMQA หมวด 2) ตามแนวทางการพัฒนาผลการดําเนินงานการพัฒนาองค์การ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality
Award)
8. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการดําเนินการโครงสร้าง
และอัตรากําลังของกองแผนงาน และจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสระดับกอง เพื่อสนับสนุนข้อมูลและติดตาม
รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทํากรอบบริหารความ
เสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สําคัญของกรม เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาให้แผนงาน/โครงการสามารถ
ดําเนิ นงานบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรม ตลอดจนวิเคราะห์ ความเสี่ยง
แผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณสูงในระบบของสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจําปี
10. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทําแผนการควบคุม
ภายในระดับกอง
11. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพ ขีด
ความสามารถและการปฏิบัติงานของบุคคลากรกองแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
ปฏิบัติงาน
12.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มพัฒนา
ระบบมาตรฐานงาน 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. 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
สถานการณ์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอด
ความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. กําหนดแนวทางในการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
๔. เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและร่วมมือกับส่วน
ราชการ เพื่อให้การจัดทําแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
5. ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์และ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบแก่หน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูล
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 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. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 234, 235, 236, 237
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองแผนงาน
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํ า นาญสู ง ตรวจสอบ ด้ า นการวิ เ คราะห์ น โยบายและการวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ การจั ด ทํ า
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี การจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน การจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
(IPA: Internal Performance Agreement) และการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกรมฯ ลงสู่ระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล การจัดทําการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
พัฒนาองค์การในส่วนที่เกี่ยวข้อง (PMQA หมวด 2) ตามแนวทางการพัฒนาผลการดําเนินงานการพัฒนา
องค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management
Quality Award) และจัดทํารายงานการดําเนินการโครงสร้างและอัตรากําลังของกองแผนงานและรับผิดชอบ
การพั ฒ นาสมรรถนะศั ก ยภาพ ขี ด ความสามารถและการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลากรกองแผนงานให้ เ กิ ด
ประสิท ธิภาพและประสิทธิ ผลต่อการปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาระดับที่ยาก เพื่อให้การ
ดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย
จัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน แผนพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานของกรม
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์
2. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
3. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ
แผนงาน/โครงการของกรมให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม

4. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดั บ
หน่วยงาน (IPA: Internal Performance Agreement) ประจําปีงบประมาณ เพื่อประกอบการลงนามการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
5. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดั บ
หน่วยงาน การจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA: Internal Performance
Agreement) และการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกรมฯ ลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
6. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านการตรวจราชการของ
กรม การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกรมระดับเขตตามคํารับรองฯ เพื่อวิเคราะห์และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ และผู้บริหารในการวิจัย สั่งการ สําหรับปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนา
องค์การในส่วนที่เกี่ยวข้อง (PMQA หมวด 2) ตามแนวทางการพัฒนาผลการดําเนินงานการพัฒนาองค์การ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality
Award)
8. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการดําเนินการโครงสร้างและ
อัตรากําลังของกองแผนงาน และจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสระดับกอง เพื่อสนับสนุนข้อมูลและติดตาม
รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทํากรอบบริหารความเสี่ยง
ของแผนงาน/โครงการที่ สํ า คัญ ของกรม เพื่อนํา ข้ อมูล ไปปรับ ปรุง พั ฒนาให้ แ ผนงาน/โครงการสามารถ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรม ตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณสูงในระบบของสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจําปี
10. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทําแผนการควบคุมภายใน
ระดับกองแผนงาน
11. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ
ศักยภาพ ขีดความสามารถและการปฏิบัติงานของบุคคลากรกองแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการปฏิบัติงาน
12. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มพัฒนา
ระบบมาตรฐานงาน 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
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

๒. ให้ข้ อคิ ดเห็ นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรื อบุคคลหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานการณ์ นโยบายและ ยุทธศาสตร์ ในระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอด
ความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ร่วมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
๓. ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
4. รวบรวมข้ อมูล เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านการวิเคราะห์ สถานการณ์
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์และ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบ
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

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2
2

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 234, 235, 236, 237
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนา
ที่ดิน การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน การจั ดทํ าตั วชี้ วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA:
Internal
Performance Agreement) และการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกรมฯ ลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
การจัดทําการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง (PMQA หมวด 2) ตามแนวทางการพัฒนาผลการดําเนินงานการพัฒนาองค์การตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)
และจั ด ทํ า รายงานการดํ า เนิ น การโครงสร้ า งและอั ต รากํ า ลั ง ของกองแผนงานและรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นา
สมรรถนะศักยภาพ ขีดความสามารถและการปฏิบัติงานของบุคคลากรกองแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ภายใต้ ก ารกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากลุ่ ม พั ฒ นาระบบ
มาตรฐานงาน กองแผนงาน เพื่ อให้การดําเนินงานมี ความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุ ม และเป็นไปตาม
แนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย จัดทํายุทธศาสตร์
กรมพัฒนาที่ดิน แผนพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานของกรมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบ แผนงาน/โครงการของกรมให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม

4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน (IPA: Internal Performance Agreement) ประจําปีงบประมาณ เพื่อประกอบการลงนามการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
5. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน การจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA: Internal Performance
Agreement) และการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกรมฯ ลงสู่ระดับระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
6. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านการตรวจราชการ
ของกรม การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกรมระดับเขตตามคํารับรองฯ เพื่อวิเคราะห์และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ และผู้บริหารในการวิจัย สั่งการ สําหรับปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนา
องค์การในส่วนที่เกี่ยวข้อง (PMQA หมวด 2) ตามแนวทางการพัฒนาผลการดําเนินงานการพัฒนาองค์การตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality
Award)
8. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทํารายงานการดําเนินการโครงสร้าง
และอัตรากําลังของกองแผนงาน และจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสระดับกอง เพื่อสนับสนุนข้อมูลและติดตาม
รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทํากรอบบริหารความ
เสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สําคัญของกรม เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาให้แผนงาน/โครงการสามารถ
ดํ าเนิ นงานบรรลุเป้ า หมายและสอดคล้ องกั บนโยบายและยุ ท ธศาสตร์กรม ตลอดจนวิเคราะห์ ความเสี่ย ง
แผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณสูงในระบบของสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจําปี
10. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทําแผนการควบคุม
ภายในระดับกองแผนงาน
11. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพ ขีด
ความสามารถและการปฏิบัติงานของบุ คคลากรกองแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิท ธิผลต่อการ
ปฏิบัติงาน
12. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มพัฒนา
ระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนด
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 การวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบายและยุทธศาสตร์
๒. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
3. ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์และ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบ
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
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ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

