แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 133
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ประเภทอํานวยการ ระดับต้น

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้
ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากด้านการวิจัย แยกและ
คัดเลือกจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน จุลินทรีย์ผลิตสารเสริมการเจริญเติบโต
ของพืช และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ศึกษา วิจัยกิจกรรม ทดสอบประสิทธิภาพ
และลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ด้านการเกษตร เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสารเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ในการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ลดการใช้สารเคมีและเพิ่มผลผลิตพืช วิเคราะห์จุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการ งานรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยาก
มาก ในกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุง
บํารุงดิน เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม กํ า กับ ดูแ ล และให้คํ า ปรึก ษาเกี ่ย วกับ การศึ ก ษา วิ จั ย แยก และคั ด เลื อ ก
จุลินทรีย์ทางการเกษตร ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ
และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน จุลินทรีย์ผลิตสารเสริมการเจริญเติบโต
ของพืช และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
2. ควบคุม กํ า กับ ดูแ ล และให้คํ า ปรึก ษาเกี ่ย วกับ การศึ ก ษา วิ จั ย กิ จ กรรมทดสอบ
ประสิทธิภาพและลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ด้านการเกษตร ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินและสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและลักษณะทางพันธุกรรม
3. ควบคุม กํากับดูแ ล และให้คํา ปรึก ษาเกี่ย วกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้
จุลินทรีย์ ในการปรับปรุงบํารุงดิน ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความ

ชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่ม
ผลผลิตพืช
4. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุลินทรีย์ทางการเกษตร เพื่อ
สนับสนุนงานทางวิชาการ งานรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับกรม
พัฒนาที่ดิน และตามนโยบาย
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
ตรวจสอบการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสั ม พัน ธ์ กั บ สมาชิ ก ในทีม งานโดยมีบ ทบาทในการชี้ แ นะ จูง ใจ ที ม งานหรื อ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสํานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
1. รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงาน เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร สินค้าและ
บริการทางการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้คํ า ปรึก ษา แนะนํ า จัด ทํ า สื ่อ เผยแพร่ค วามรู ้ท างวิช าการเกษตรแก่ห น่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. วิชาการเกษตร
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 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 134, 135
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากด้าน การวิจัย แยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มความอุดม
สมบรูณ์ของดิน จุลินทรีย์ผลิตสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร ศึกษา วิจัยกิจกรรม ทดสอบประสิทธิภาพ และลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ด้าน
การเกษตร เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ใช้จุลินทรีย์ในการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการใช้สารเคมีและเพิ่มผลผลิตพืช
วิเคราะห์จุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ งานรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก ในกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดม
สมบูร ณ์ ของดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพทางดิน และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิจัย แยก และคัดเลือกจุลินทรีย์ทางการเกษตร ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
พิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน จุลินทรีย์ผลิตสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร
2. ศึกษา วิจัยกิจกรรมทดสอบประสิทธิภาพและลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ด้าน
การเกษตร ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และ
ประสบการณ์สูง มากเป็นพิเ ศษ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพและลักษณะทางพันธุกรรม

3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ ในการปรับปรุงบํารุงดิน ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มผลผลิตพืช
4. วิเคราะห์จุลินทรีย์ทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนงานทางวิชาการ งานรับรองมาตรฐาน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน และตามนโยบาย
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือ ร่ ว มดํ า เนิน การวางแผนงาน โครงการของหน่ วยงานระดั บสํ านั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสัม พั น ธ์กั บ สมาชิก ในที ม งานโดยมี บ ทบาทในการชี้ แ นะ จูง ใจ ที ม งานหรื อ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสํานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างเพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
1. รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงาน เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร สินค้าและ
บริการทางการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า จั ด ทํ า สื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ท างวิ ช าการเกษตรแก่ ห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. วิชาการเกษตร
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์
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ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
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ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ส่วนที่ 6 การลงนาม

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 134, 135
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงด้านการวิจัย แยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน
จุลินทรีย์ผลิตสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ศึกษา วิจัยกิจกรรม ทดสอบประสิทธิภาพ และลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ด้านการเกษตร เพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน และสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ในการ
ปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการใช้สารเคมีและเพิ่มผลผลิตพืช วิเคราะห์จุลินทรีย์
ทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ งานรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก ในกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
กองเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางดิ น เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น นวั ต กรรมเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางดิ น และประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่าง
ยั่งยืน
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิจัย แยก และคัดเลือกจุลินทรีย์ทางการเกษตร ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้อง
อาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
จุลินทรีย์ผลิตสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
2. ศึกษา วิจัยกิจกรรมทดสอบประสิทธิภาพและลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ด้าน
การเกษตร ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์
สูงมาก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและ
ลักษณะทางพันธุกรรม

3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ ในการปรับปรุงบํารุงดิน ซึ่งมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มผลผลิตพืช
4. วิเคราะห์จุลินทรีย์ทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนงานทางวิชาการ งานรับรองมาตรฐาน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน และตามนโยบาย
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสั ม พัน ธ์กั บ สมาชิก ในทีม งานโดยมี บ ทบาทในการชี้ แ นะ จูง ใจ ที ม งานหรื อ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสํานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างเพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
1. รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงาน เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร สินค้าและ
บริการทางการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า จั ด ทํ า สื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ท างวิ ช าการเกษตรแก่ ห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. วิชาการเกษตร
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ระดับที่ต้องการ 2
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. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์
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ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

ส่วนที่ 6 การลงนาม

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 134, 135
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการวิจัย แยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน
จุลินทรีย์ผลิตสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ศึกษา วิจัยกิจกรรม ทดสอบประสิทธิภาพ และลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ด้านการเกษตร เพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน และสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ในการ
ปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการใช้สารเคมีและเพิ่มผลผลิตพืช วิเคราะห์จุลินทรีย์
ทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ งานรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก ในกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
กองเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางดิ น เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น นวั ต กรรมเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางดิ น และประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่าง
ยั่งยืน
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิจัย แยก และคัดเลือกจุลินทรีย์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิ น จุ ลิ น ทรี ย์ ผ ลิ ต สารเสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช และการแปรรู ป วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ท าง
การเกษตร
2. ศึกษา วิจัยกิจกรรมทดสอบประสิทธิภาพและลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ด้าน
การเกษตร เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและ
ลักษณะทางพันธุกรรม
3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ ในการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มผลผลิตพืช

4. วิเคราะห์จุลินทรีย์ทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนงานทางวิชาการ งานรับรองมาตรฐาน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน และตามนโยบาย
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
ร่วมวางแผนการปฏิ บัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ช่วยประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ช่วยชีแ้ จงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
1. ช่วยรวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้อง
2. ช่วยให้คําแนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
3. ช่วยให้คําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. วิชาการเกษตร
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

1
1
1
1
1

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

ส่วนที่ 6 การลงนาม

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

