แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 241
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน
กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมากด้านการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย เพื่อจัดทํา
แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนา
พื้นที่โครงการหลวง โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาหมอดินอาสา คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน งานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
และโครงการอนุ รักษ์ ดิ น และน้ํ าเพื่ อป้ องกัน และบรรเทาอุ ท กภั ย รวมทั้ งจั ดทํ าฐานข้ อมูล ติ ดตามผลการ
ดําเนินงาน ประสานงานด้านนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรม การ
ตัดสินใจและแก้ปัญ หาที่ ยากมากในกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ กองแผนงาน
เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาหมอดินอาสา คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน งานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลด
โลกร้อน และโครงการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งประสานงานด้านนโยบาย
และแผนนําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรม
2. ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (การพั ฒ นาหมอดิ น อาสา คลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่ ศู น ย์ ถ่ ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน งานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาม

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน และ
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์
ในการดําเนินงานโครงการ
3. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาหมอดินอาสา คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน งานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลด
โลกร้อน และโครงการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เพื่ อจัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานปฏิบัติ
4. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรคของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ โครงการหลวง โครงการตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ยง (การพั ฒ นาหมอดิน อาสา คลิ นิ ก เกษตร
เคลื่อนที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน งานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลด
โลกร้อน และโครงการอนุ รักษ์ ดินและน้ํ าเพื่ อป้ องกั นและบรรเทาอุทกภัย ตามยุทธศาสตร์กรม ให้ ผลการ
ดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดและบรรลุวัตถุประสงค์
5. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วม
ดําเนินงานกับหน่วยงานภายในกรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การ
ดําเนินงานต่างๆ จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนแม่บทและ
แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนา
พื้นที่โครงการหลวง ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่กรมเป็นหน่วยงานหลัก และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนแม่บท
7. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการประสานการดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาหมอดินอาสา คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน งานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน และโครงการอนุรักษ์
ดิน และน้ํ าเพื่ อ ป้ องกัน และบรรเทาอุ ท กภั ย กั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้ งภายในกรม และหน่ วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ านั ก หรือ กอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กําหนด

ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํ างานร่วมกั น ในที ม งาน โดยมี บ ทบาทในการชี้ แ นะ จูงใจ ที ม งานหรื อ
หน่วยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งาน
ด้านการเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของโครงการต่าง ๆ ในระดับที่ยากมาก 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. ถ่ายทอด ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
ที่ดินของโครงการต่าง ๆ 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
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................
วันที่ที่ได้จัดทํา.......................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 242, 243
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองแผนงาน
กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้อํานวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และ
ความชํานาญสูงด้านการจัดทําแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการ
หลวง โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาหมอดิน
อาสาคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน งานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) โครงการรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมทั้ง
จัดทําฐานข้อมูล ติดตามผลการดําเนินงาน ประสานงานด้านนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ภารกิ จ หลั ก ของกรม ในการดํ าเนิ น การหรือแก้ ปั ญ หาที่ ย ากในกลุ่ม ประสานงานโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ กองแผนงานเพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาหมอดินอาสาคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน งานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ดิน
และน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมทั้งประสานงานด้านนโยบายและแผนนําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับภารกิจหลักของกรม
2. ศึ ก ษาวิเคราะห์ แ ละตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ าฐานข้ อ มู ล โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาหมอดินอาสาคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดิน งานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ) โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานโครงการ
3. ศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบวงเงินงบประมาณโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาหมอดินอาสาคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน งานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ดิน
และน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเพื่อจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี และจัดสรรงบประมาณลง
สู่หน่วยงานปฏิบัติ
4. ศึ ก ษาวิเคราะห์ แ ละตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การการติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งาน ปั ญ หาและ
อุปสรรคของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โครงการขยายผลอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาหมอดินอาสาคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน งานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลก
ร้อน โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามยุทธศาสตร์กรม ให้ผลการดําเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดและบรรลุวัตถุประสงค์
5. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การประสาน วางแผน สนั บ สนุ น และร่ ว ม
ดําเนินงานกับหน่วยงานภายในกรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การ
ดําเนินงานต่างๆ จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เคราะห์ จั ด ทํ าแผนแม่ บ ทและ
แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับศูนย์ศึกษาฯ ที่กรมเป็นหน่วยงานหลัก และศูนย์ศึกษาฯ อื่นๆ
7. ศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับการประสานการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โครงการตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการพัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการ
ศูน ย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้ านการพั ฒ นาที่ ดิน โครงการอนุ รัก ษ์ ดิ น และน้ํ าเพื่ อ ป้ อ งกั น และบรรเทาอุ ท กภั ย
โครงการป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร) กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในกรม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํ านั กหรือกอง และแก้ปั ญ หาในการปฏิบั ติงาน เพื่ อให้ การดํ าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ให้ ข้ อคิดเห็น หรือคําแนะนําเบื้องต้น แก่ส มาชิก ในที ม งานหรือบุ ค คลหรือ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การ
พัฒนาทรัพยากรที่ดินของโครงการต่าง ๆ ในระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอด
ความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ร่วมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
๓. ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
4. ถ่ายทอด ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรที่ดินของโครงการ
ต่าง ๆ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้
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
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ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
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ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
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ระดับที่ต้องการ

2
2
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 242, 243
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้อํานวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ด้ านการจั ด ทํ า แผนงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ โครงการขยายผลอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูล ติดตามผลการ
ดําเนินงาน ประสานงานด้านนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรม ภายใต้การ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา ในกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กอง
แผนงาน เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งาน มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเป็ น ไปตามแนวทางที่ กํ า หนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล วิ เคราะห์ และจั ด ทํ า แผนงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ โครงการขยายผล อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งประสานงานด้านนโยบายและแผนนําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรม
2. ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ทํ าฐานข้ อ มู ล โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ
โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานโครงการ
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์กรอบวงเงินประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี และจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานปฏิบัติ
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์กรม ให้ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณที่กําหนดและบรรลุวัตถุประสงค์
5. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานภายในกรมที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตาม

แนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ การดํ า เนิ น งานต่ า งๆ จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6. จัดทําแผนแม่บทและแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผล
อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพี ยง ร่วมกั บ ศู น ย์ศึ ก ษาฯ ที่ ก รมเป็ น
หน่วยงานหลัก และศูนย์ศึกษาฯ อื่นๆ
7. ประสานการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในกรม และ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ กลุ่ ม
ประสาน งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กองแผนงาน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํ างานที่ รับ ผิ ด ชอบ ร่วมดํ าเนิ น การวางแผนการทํ างานของหน่ วยงานหรือ
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 เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า แผนงาน
โครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน
๒. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ระดับที่ต้องการ 1
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
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ระดับที่ต้องการ 1
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ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

