แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาที่ดนิ
ตําแหน่งเลขที่ 50
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิ บัติงาน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมากด้านการพัฒ นาระบบงานและ
อัตรากําลัง ในการวางแผนอัตรากําลังของกรม การขอกําหนดตําแหน่ง และการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภททั่วไป ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก ในกลุ่มพัฒนา
ระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดําเนินงานด้านการวางแผนอัตรากําลังของกรมมีความ
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเป็ น ไปตามแนวทางที่ กํ า หนดไว้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
2. จัดทํา ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง เกี่ยวกับระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
3. กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน หรือพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภายใน และการวางแผนอัตรากําลัง
ของกรมพัฒนาที่ดิน การขอกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
4. ปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่มพั ฒ นา
ระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมายงาน
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงาน
อื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน

ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
๓. จั ด การฝึ ก อบรมหรือ ถ่ ายทอดความรู้ หรื อ นิ เทศงานให้ แ ก่ พ นั ก งานหรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ใน
หน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๔. จัดทําและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

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)
กรมพัฒนาที่ดนิ
ตําแหน่งเลขที่ 51
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญงานสูงมากด้านการพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง ในการวางแผนอัตรากําลังของกรม การขอกําหนด
ตําแหน่ง และการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภททั่วไป
ในการดําเนินการและแก้ปัญหาที่ยากมาก ในกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การ
ดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ
กรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
2. จัดทํา ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง เกี่ยวกับระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลของกรม
3. กํากับ ติดตาม ดําเนินการ หรือพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภายใน และการวางแผนอัตรากําลัง
ของกรม การการขอกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
และตําแหน่งประเภททั่วไป เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
4. ปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่มพั ฒ นา
ระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมายงาน
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงาน
อื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน

ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลปรับปรุงโครงสร้างภายใน และการวางแผน
อัตรากําลังของกรม การขอกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ และตํ าแหน่ งประเภททั่ วไป เพื่ อ ให้ มีระบบการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลในราชการเป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
๒. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
3. จั ด การฝึ ก อบรมหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ หรื อ นิ เทศงานให้ แ ก่ พ นั ก งานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใน
หน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
4. จัดทําและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

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)
กรมพัฒนาที่ดนิ
ตําแหน่งเลขที่ 52, 53, 54, 55
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ค วามสามารถทางวิช าการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง ในการวางแผนอัตรากําลังของกรม การขอกําหนด
ตําแหน่ง และการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภท
ทั่วไป ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรม เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
2. สร้างและพัฒนาวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ของกรม เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล ดําเนินการเพื่อการกําหนดตําแหน่ง การปรับปรุงโครงสร้างภายใน
และการวางแผนอัตรากําลังของกรม การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
และตําแหน่งประเภททั่วไป เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
4. ปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่มพั ฒ นา
ระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานทีร่ ับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทํางานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทคนิควิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลปรับปรุงโครงสร้างภายใน และการวางแผนอัตรากําลังของกรม การการขอกําหนด
ตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป
แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๒. ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
บุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
2. จัดทําและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ
คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไปนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

1
1
1
1
1

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาที่ดนิ
ตําแหน่งเลขที่ 52, 53, 54, 55
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญสูงด้านการพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง ในการวางแผนอัตรากําลังของกรม การขอกําหนดตําแหน่ง
และการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภททั่วไป ในการ
ดําเนินการและแก้ปัญหาที่ยากในกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดําเนินงานมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้อง และต่อเนื่อง
2. สร้างและพัฒนาวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ของกรม เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
3. ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อการกําหนดตําแหน่ง การพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร้างภายใน และการวางแผนอัตรากําลังของกรม การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด
4. ปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่มพั ฒ นา
ระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานตามแผนงานหรื อ โครงการของหน่ ว ยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด

ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงานอืน่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3. ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลปรับปรุงโครงสร้างภายใน และการวางแผน
อัตรากําลังของกรม การขอกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ และตํ าแหน่ งประเภททั่ วไป เพื่ อ ให้ มีระบบการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลในราชการเป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
๒. ให้คําปรึกษาแนะนําและชี้แจงแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
๓. ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
และการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์และการนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับ การจัดทํ าเอกสาร ตํารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ และการทําความ
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่
หรือผู้สนใจทั่วไปนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
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4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
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ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

