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1. หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 

    เป�นผู�ช
วยอธิบดีในการกําหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ ควบคุม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง แก�ไข ตัดสินป'ญหา ประเมินผลงาน และให�คําปรึกษาหารือ แนะนําเก่ียวกับงานด�านต
าง ๆ ของ            
ส
วนราชการท่ีรับผิดชอบตามท่ีได�รับมอบหมาย เข�าร
วมประชุมคณะกรรมการต
าง ๆ ตามท่ีได�รับแต
งต้ัง ติดต
อ
ประสานงานกับหน
วยงานและบุคคลท่ี เก่ียวข�อง ช
วยปกครองบังคับบัญชาข�าราชการและลูกจ�าง            
รักษาราชการแทนอธิบดี และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    2.1   ปฏิบัติงานในฐานะผู�ช
วยอธิบดีในการบริหารยุทธศาสตร7 และบริหารราชการให�เกิดผลสัมฤทธิ์ 
รวมท้ังปฏิบัติราชการแทนอธิบดีตามท่ีได�รับมอบหมาย 
    2.2   ร
วมกําหนดวิสัยทัศน7และนโยบาย และร
วมกําหนดแนวทางการดําเนินงานด�านการบริหารทรัพยากร
บุคคล การพัฒนาบุคลากร การบริหารงบประมาณ และด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงานด�านท่ีดิน 
    2.3   ร
วมกําหนดเป=าหมาย กลยุทธ7 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเป=าหมายและวิธีวัดผลการทํางานตามระบบ 
มุ
งผลสัมฤทธิ์ในส
วนงานท่ีรับผิดชอบ 
    2.4 กํากับ ติดตาม เร
งรัด ดูแลการดําเนินงานของหน
วยงานในความรับผิดชอบให�เป�นไปตามทิศทาง
แนวนโยบาย กลยุทธ7 แผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
    2.5   ปฏิบัติงานในฐานะผู�ช
วยอธิบดีในการสั่งการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง 
แก�ไข ตัดสินป'ญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให�คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการแก
หน
วยงานท่ีได�รับ
มอบหมายให�บรรลุเป=าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว� 
    2.6   เป�นผู�ช
วยอธิบดีในการปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
หลักเกณฑ7และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต
าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    2.7   เสนอความเห็นหรือช
วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาตดําเนินการต
าง ๆ ตามภารกิจของกรมให�สัมฤทธิ์ผล 
    2.8   คิดค�น ริเริ่ม ส
งเสริมและสนับสนุนให�เกิดนวัตกรรมใหม
 ๆ ในการปฏิบัติงานให�พัฒนาปรับปรุง          
อย
างเหมาะสมสอดคล�องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
    2.9   เป�นผู�ช
วยอธิบดีในการวางแผน ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ การใช�งบประมาณและทรัพยากร 
ให�คุ�มค
า เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป=าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกรมท่ีดิน 
    2.10  เป�นผู�ช
วยอธิบดีในการบริหารการคลังและควบคุมการเบิกจ
ายเงินแผ
นดินให�เกิดประสิทธิภาพ คุ�มค
า 
และเป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง 
    2.11  ช
วยปกครอง บังคับบัญชา ควบคุม กํากับ ดูแล บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ตามแนวทางการบริหารราชการแนวใหม
 
    2.12  เข�าร
วมประชุมคณะกรรมการต
าง ๆ ตามท่ีได�รับแต
งต้ังหรือในฐานะผู�แทนหัวหน�าส
วนราชการ             
เพ่ือพิจารณาให�ความเห็น หรือตัดสินใจแก�ป'ญหาได�อย
างถูกต�อง 
    2.13 ประสานงานกับองค7กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู�นําท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�เกิดความร
วมมือ
หรือแก�ป'ญหาในการปฏิบัติราชการ 
    2.14  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 



- 2 - 

 
 

3. ความรู�ความสามารถ สมรรถนะท่ีจําเป/นสําหรับตําแหน�ง และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
    3.1  ความรู�ความสามารถ 
           (1)  มีความรู�ความเชี่ยวชาญพิเศษเก่ียวกับงานในภารกิจของกรมท่ีดิน 
           (2)  มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมายต
างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน เช
น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ
นดิน และ
กฎหมายกฎระเบียบ และข�อบังคับอ่ืนท่ีใช�ในการบริหารงานของกรมท่ีดิน 
           (3)  มีความรู�ความเข�าใจในนโยบาย ยุทธศาสตร7 และแผนงานด�านต
างๆ ของรัฐบาล กระทรวง  
กรมท่ีสังกัด 
           (4)  มีความรู�ความสามารถในการริเริ่มและปรับปรุงแก�ไขการบริหารราชการให�เกิดผลลัพธ7และ 
มีความทันสมัยอยู
เสมอ 
           (5)  มีความสามารถในการบริหารเปลี่ยนแปลง เป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงต
าง ๆ ท่ีเป�นประโยชน7 
ต
อองค7การ สนับสนุนผู�อ่ืนในองค7การให�นําความคิดริเริ่มท่ีเป�นประโยชน7ต
อองค7การมาปฏิบัติให�เป�นผลสําเร็จ 
           (6)  มีความสามารถในการประสานสัมพันธ7 ทํางานร
วมกับบุคคลอ่ืนท่ีเอ้ือต
อการทํางานในองค7การ
โดยสร�างความเคารพ ความเข�าใจซ่ึงกันและกัน และสร�างความสัมพันธ7ท่ีดีในการทํางาน 
    3.2 สมรรถนะท่ีจําเป�นสําหรับตําแหน
ง 
          (1)  การมุ
งผลสัมฤทธิ์ : ความมุ
งม่ันในการปฏิบัติหน�าท่ีเกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว� สามารถสร�างสรรค7 
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด�านทะเบียนและรังวัดท่ีดิน 
          (2)  บริการท่ีดี : ความต้ังใจ และความพยายามในการให�บริการท่ีถูกต�อง และเป�นธรรมอย
างเต็มใจ 
          (3)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ : ความสนใจใฝPรู� และสามารถประยุกต7ใช�ความรู�เชิง
วิชาการและเทคโนโลยีต
าง ๆ เข�ากับการปฏิบัติงานด�านทะเบียนและรังวัดท่ีดิน ให�เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน7
สูงสุด 
          (4)  การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรม และจริยธรรม : การดํารงตน และประพฤติปฏิบัติอย
าง
ถูกต�อง เหมาะสม ท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห
งวิชาชีพ และจรรยาข�าราชการกรมท่ีดิน 
          (5)  การทํางานเป�นทีม : ความต้ังใจท่ีจะทํางานร
วมกับผู�อ่ืน โดยปฏิบัติงานในฐานะเป�นหัวหน�าทีม
สามารถสร�าง รักษาสัมพันธภาพ และขวัญกําลังใจ ให�กับข�าราชการในกรมท่ีดินได� 
          (6)  สภาวะผู�นํา : มีความต้ังใจในการเป�นผู�นํากลุ
ม กําหนดทิศทาง เป=าหมาย วิธีการทํางาน ให�ข�าราชการ           
ในกรมท่ีดินปฏิบัติงานได�อย
างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค7ตามท่ีตั้งใจไว� 
          (7)  วิสัยทัศน7 : กําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป=าหมายการทํางานท่ีชัดเจนและสร�างความร
วมแรง 
ร
วมใจเพ่ือให�ภารกิจของกรมท่ีดินบรรลุวัตถุประสงค7 
          (8)  การวางกลยุทธ7ภาครัฐ : เข�าใจวิสัยทัศน7ของกรมท่ีดิน นโยบายภาครัฐ และสามารถนํามา
ประยุกต7ใช�ในการกําหนดกลยุทธ7ของกรมท่ีดินได� 
          (9)  ศักยภาพเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลง : ความสามารถในการกระตุ�น หรือผลักดันกรมท่ีดินไปสู
 
การปรับเปลี่ยนท่ีเป�นประโยชน7 
          (10)  การควบคุมตนเอง : ความสามารถในการควบคุมอารมณ7และพฤติกรรมในสถานการณ7 
ท่ีอาจจะถูกยั่วยุหรือเผชิญหน�ากับความไม
เป�นมิตร หรือต�องทํางานภายใต�สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทน 
อดกลั้นเม่ืออยู
ในสถานการณ7ท่ีก
อความเครียดอย
างต
อเนื่อง 
          (11)  การสอนงานและการมอบหมายงาน : ความต้ังใจในการส
งเสริมการเรียนรู� หรือพัฒนาข�าราชการ
กรมท่ีดิน จนสามารถมอบอํานาจให�ผู�นั้นตัดสินใจปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�โดยอิสระ 
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    3.3 คุณลักษณะอ่ืน ๆ 
          (1)   มีทักษะการใช�คอมพิวเตอร7 
          (2)   มีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ 
          (3)   มีทักษะการคํานวณ 
          (4)   มีทักษะการจัดการข�อมูล 
          (5)   มีทักษะการติดตามประเมินโครงการ 
 

กองการเจ�าหน�าท่ี 
กรมท่ีดิน 

 
 
 


