แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 238
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน
กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้อง กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมากด้านการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย เพื่อ
เจรจาความร่วมมือดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน และบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ประสานความร่วมมือกับสํานักงานเลขาธิการและประเทศภาคี
สมาชิกอนุสัญญาฯ องค์กรและสถาบันภายใต้ระบบสหประชาชาติ องค์กร ความชํานาญระหว่างประเทศ เพื่อ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสําเร็จ และร่วมพัฒนาข้อมูล ความรู้แนวทาง วิธีการต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อนําไปใช้งานใน
ประเทศ และประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน สถาบั น องค์ ก รภาครั ฐ และประชาสั ง คมชุ ม ชน และ
ภาคเอกชน ภายในประเทศและกั บกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่ อการจั ดทําแผนแม่บท แผนการ
ดําเนินงานของประเทศ การดําเนินการตามแผน การติดตามและจัดทํารายงาน ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ที่ยากมาก ในกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กองแผนงาน เพื่อความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ ในการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทรายอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย
และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจาความร่วมมืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และอนุสัญญาภายใต้ระบบ
สหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนแม่บทเพื่อการต่อต้านการแปร
สภาพเป็ นทะเลทราย/ความเสื่ อมโทรมของที่ดิน และบรรเทาผลกระทบจากภั ย แล้ ง และติด ตามผลการ
ดําเนินงาน

3. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
สถาบัน องค์กร ชุมชน และเอกชน ภายในประเทศ และสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ โครงการภายใต้ระบบ
สหประชาชาติ ประเทศภาคีสมาชิก อนุสัญญาฯ องค์กร สถาบัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อการ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง
4. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการกลั่นกรองโครงการด้านความ
เสื่อมโทรมของที่ดินภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
5. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการประสาน ติดตามและจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ
6. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมติที่
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ และบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
7. ปฏิ บั ติ ง านและสนั บ สนุ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม งาน
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 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 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ควบคุมแนะนําการประสานงาน กับหน่วยงาน ด้านแผนและนโยบาย เพื่อบรรจุ การ
ดําเนิ น งานแก้ไ ขปั ญ หา ความเสื่ อ มโทรมของที่ ดิน และบรรเทาผลกระทบจากภัย แล้ ง เป็นส่ วนหนึ่ ง ของ
แผนพั ฒ นาประเทศ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวทางของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการแปรสภาพเป็ น
ทะเลทราย และเป็นประโยชน์ตามสถานการณ์ของประเทศ
2. ควบคุมแนะนําการประสานงาน เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือดําเนินการ เพื่อแก้ไข
ปัญหา ความเสื่อมโทรมของที่ดินและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง กับทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และ
ระหว่างประเทศ
3. ให้ข้อคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และชี้แจง ในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทํางานต่าง ๆ
ในการดําเนินความร่วมมือต่าง ๆ
4. ให้คําปรึกษา แนะนํา ด้านการประสานงาน แก่ทีมงาน
5. ประสานการทํ างานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้ แ นะ จู งใจ ที มงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
6. 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 ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนใน
เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล้ง กับบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนของสังคมในระดับที่ยากมาก 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. ควบคุม ให้คําแนะนํา กับทีมงาน ด้านการผลิต และบริการข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ
เพื่อการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการบรรเทาผลกระทบจากภัย
แล้ง แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
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 239, 240
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองแผนงาน
กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํ านาญสูง ด้า นการวิ เ คราะห์ส ถานการณ์แ ละนโยบาย เพื่ อ เจรจาความร่ วมมือ ดํา เนิ น การตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และบรรเทาผลกระทบ
จากภัยแล้ง ประสานความร่วมมือกับสํานักงานเลขาธิการและประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ องค์กร และ
สถาบันภายใต้ระบบสหประชาชาติ องค์กรความชํานาญระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความสําเร็จ และร่วมพัฒนาข้อมูล ความรู้ แนวทาง วิธีการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อม
โทรมของที่ดิน และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อนําไปใช้งานในประเทศ และประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐและประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน ภายในประเทศและกับกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ เพื่อการจัดทําแผนแม่บท แผนการดําเนินงานของประเทศ การดําเนินการตามแผน
การติดตามและจัดทํารายงาน ในการดําเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยาก ในกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย กองแผนงาน เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ ใน
การดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย
และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจาความร่วมมืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และอนุสัญญาภายใต้ระบบ
สหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนแม่บทเพื่อการต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และติดตามผลการ
ดําเนินงาน

3. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบัน
องค์ ก ร ชุ ม ชน และเอกชน ภายในประเทศ และสํ า นั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาฯ โครงการภายใต้ ร ะบบ
สหประชาชาติ ประเทศภาคีสมาชิก อนุสัญญาฯ องค์กร สถาบัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อการ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง
4. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการกลั่นกรองโครงการด้านความ
เสื่อมโทรมของที่ดินภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
5.
ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการประสาน ติดตามและจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ
6. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมติที่
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ และบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
7. ปฏิ บั ติ ง านและสนั บ สนุ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม งาน
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 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. ประสานการทํางานร่วมกันด้านแผนและนโยบาย โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ
คําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อบรรลุการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของที่ดินและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศ มีความสอดคล้องกับ
แนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และเป็นประโยชน์ตามสถานการณ์
ของประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. ประสานงาน เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเสื่อม
โทรมของที่ดิน และบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง กับทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และระหว่างประเทศ
3. ตอบข้อซักถาม และชี้แจง ในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทํางานต่าง ๆ ในการดําเนิน
ความร่วมมือต่าง ๆ
4. ให้ข้อคิดเห็นหรือคํ าแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ใน
เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล้ง กับบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนของสังคมในระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการ
ถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ร่วมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ

๓. ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
4. ดําเนินการ และนํานํา ทีมงาน เพื่อการผลิต และบริการข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ เพื่อ
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
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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ระดับที่ต้องการ 2
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ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2
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ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
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2
2
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ระดับที่ต้องการ 2
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ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 239, 240
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย เพื่อเจรจาความร่วมมือดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ
แปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ประสานความร่วมมือ
กับสํานักงานเลขาธิการและประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ องค์กรและสถาบันภายใต้ระบบสหประชาชาติ
องค์กรความชํานาญระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสําเร็จ และร่วมพัฒนาข้อมูล
ความรู้ แนวทาง วิธีการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อนําไปใช้งานในประเทศ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบัน องค์กร
ภาครัฐและประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน ภายในประเทศและกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อ
การจัดทําแผนแม่บท แผนการดําเนินงานของประเทศ การดําเนินการตามแผน การติดตามและจัดทํารายงาน
ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย กองแผนงาน เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจา
ความร่วมมืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการ
บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และอนุสัญญาภายใต้ระบบสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทําแผนแม่บทเพื่อการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และติดตามผลการดําเนินงาน
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบัน องค์กร ชุมชน และเอกชน ภายในประเทศ
และสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ โครงการภายใต้ระบบสหประชาชาติ ประเทศภาคีสมาชิก อนุสัญญาฯ

องค์กร สถาบัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อม
โทรมของที่ดิน และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และดําเนินการกลั่นกรองโครงการด้านความเสื่อมโทรม
ของที่ดินภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
5. ประสาน ติดตามและจัดทํารายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือต่างๆ ภายใต้
อนุสัญญาฯ
6. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมรัฐ
ภาคีอนุสัญญาฯ และบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
7. ปฏิ บัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุน ให้กลุ่มงาน
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ด้านแผนและ
นโยบาย เพื่อบรรจุ การดําเนินงานแก้ไขปัญหา ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และบรรเทาผลกระทบจากภัย
แล้ง เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศ มีความสอดคล้องกับแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย และเป็นประโยชน์ตามสถานการณ์ของประเทศ
4. ศึ กษา รวบรวม วิเคราะห์ข้ อมู ล เพื่ อประสานงานในการพัฒนาเครือข่ายความร่ วมมื อ
ดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง กับทั้งหน่วยงานภายใน
ภายนอก และระหว่างประเทศ
ง. ด้านการบริการ
๑. จัดทําข้อมูล รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนงานโครงการ ในเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของ
ที่ ดิ น และการบรรเทาผลกระทบจากภั ย แล้ ง กั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะภาคส่ ว นของสั ง คม
๒. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
3. จัดทําข้อมูล เพื่อการบริการข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ เพื่อการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

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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ระดับที่ต้องการ 1

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

