แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 139
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ํา
ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ประเภทอํานวยการ ระดับต้น

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญในงานสูงมากด้าน การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดิน และน้ํา และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยาก
มากในกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ํา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
เพื่อลดการปนเปื้อนสารพิษสู่ผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งลดมลพิษ
ทางดินและน้ํา
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย แยก และคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อย
สลายสารเคมีทางการเกษตร และกําจัดโลหะหนักที่ตกค้างในดินและน้ําพัฒนาเป็นเทคโนโลยีการบําบัดสาร
มลพิษทางดินและน้ํา ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และ
ประสบการณ์สูง มากเป็น พิเ ศษ เพื่ อลดการปนเปื้อนสารมลพิษสู่ผลผลิตทางการเกษตรและการผลิ ตทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน
2. ควบคุม กํา กับดูแ ล และให้คํา ปรึก ษาเกี่ย วกับการศึกษา วิจัยกลไก การย่อยสลายการ
เปลี่ยนรูปโครงสร้างของสารเคมีทางการเกษตรและโลหะหนัก ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้อง
อาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อลดมลพิษทางดินและน้ํา
3. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย แยก คัดเลือกจุลินทรีย์ดินควบคุม
ศัตรูพืช ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์
สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลดการปนเปื้อนโลหะหนักในดินและน้ํา
4. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุลินทรีย์จัดการมลพิษทางดิน
และน้ํา ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์
สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อสนับสนุนงานทางวิชาการ

5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ํา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่
กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
ตรวจสอบการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงาน
อื่นในระดับกองหรือสํานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์และ
ให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
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
ที่เกี่ยวข้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ร ะดับรองลงมา เพื่อให้ สามารถ
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
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. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ส่วนที่ 6 การลงนาม

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 140, 141
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ํา
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษ
ทางดินและน้ํา
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดิน และ
น้ํา และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการ
มลพิษทางดินและน้ํา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่อลดการปนเปื้อนสารพิษสู่ผลผลิตทางการเกษตร และ
การผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งลดมลพิษทางดินและน้ํา
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบตั ิการ
1. วิจัย แยก และคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีทางการเกษตร และกําจัดโลหะหนักที่
ตกค้างในดินและน้ําพัฒนาเป็นเทคโนโลยีการบําบัดสารมลพิษทางดินและน้ํา ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
พิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อลดการปนเปื้อน
สารมลพิษสู่ผลผลิตทางการเกษตรและการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
2. ศึกษา วิจัยกลไก การย่อยสลายการเปลี่ยนรูปโครงสร้างของสารเคมีทางการเกษตรและ
โลหะหนั ก ที ่ม ีค วามยุ ่ง ยากซับ ซ้อ นมากเป็น พิเ ศษ ต้อ งอาศัย ความรู ้ท างวิช าการ ความชํ า นาญ และ
ประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อลดมลพิษทางดินและน้ํา
3. วิจัย แยก คัดเลือกจุลินทรีย์ดินควบคุมศัตรูพืช ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและลดการปนเปื้อนโลหะหนักในดินและน้ํา
4. การวิเคราะห์จุลินทรีย์จัดการมลพิษทางดินและน้ํา ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อสนับสนุนงานทางวิชาการ
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ํา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่
กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมาย
งาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสั ม พั น ธ์ กั บ สมาชิ ก ในที ม งานโดยมี บ ทบาทในการชี้ แ นะ จู ง 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
ที่เกี่ยวข้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
3. ให้คํ าปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ร ะดับรองลงมา 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
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

3
3
3
3
3

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ส่วนที่ 6 การลงนาม

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 140, 141
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ํา
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษ
ทางดินและน้ํา
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดิน และน้ํา และ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษ
ทางดินและน้ํา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่อลดการปนเปื้อนสารพิษสู่ผลผลิตทางการเกษตร และการผลิต
ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งลดมลพิษทางดินและน้ํา
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. วิจัย แยก และคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีทางการเกษตร และกําจัดโลหะหนักที่
ตกค้างในดินและน้ําพัฒนาเป็นเทคโนโลยีการบําบัดสารมลพิษทางดินและน้ํา ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้อง
อาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเพื่อลดการปนเปื้อนสารมลพิษสู่ผลผลิต
ทางการเกษตรและการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
2. ศึกษา วิจัยกลไก การย่อยสลายการเปลี่ยนรูปโครงสร้างของสารเคมีทางการเกษตรและ
โลหะหนัก ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูง
มากเพื่อลดมลพิษทางดินและน้ํา
3. วิจัย แยก คัดเลือกจุลินทรีย์ดินควบคุมศัตรูพืช ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัย
ความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลด
การปนเปื้อนโลหะหนักในดินและน้ํา
4. การวิเคราะห์จุลินทรีย์จัดการมลพิษทางดินและน้ํา ซึ่ง มีค วามยุ่งยากซับ ซ้อนมากต้อ ง
อาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อสนับสนุนงานทางวิชาการ
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ํา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่
กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
ดําเนินการวางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสํานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
1. รวบรวม จั ด ทํ า ข้ อ มู ล การจั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ สารสนเทศทางการเกษตร เพื่ อ ใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 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. ให้คํ าปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ร ะดับรองลงมา 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
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
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 140, 141
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ํา
ผู้อาํ นวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษ
ทางดินและน้ํา
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดิน และน้ํา และ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษ
ทางดินและน้ํา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่อลดการปนเปื้อนสารพิษสู่ผลผลิตทางการเกษตร และการผลิต
ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งลดมลพิษทางดินและน้ํา
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. วิจัย แยก และคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีทางการเกษตร และกําจัดโลหะหนักที่
ตกค้างในดินและน้ําพัฒนาเป็นเทคโนโลยีการบําบัดสารมลพิษทางดินและน้ํา เพื่อลดการปนเปื้อนสารมลพิษสู่
ผลผลิตทางการเกษตรและการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
2. ศึกษา วิจัยกลไก การย่อยสลายการเปลี่ยนรูปโครงสร้างของสารเคมีทางการเกษตรและ
โลหะหนัก เพื่อลดมลพิษทางดินและน้ํา
3. วิจัย แยก คัดเลือกจุลินทรีย์ดินควบคุมศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและ
ลดการปนเปื้อนโลหะหนักในดินและน้ํา
4. การวิเคราะห์จุลินทรีย์จัดการมลพิษทางดินและน้ํา เพื่อสนับสนุนงานทางวิชาการ
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ํา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่
กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ช่วยประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้

2. ช่วยชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
1. ช่วยรวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 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
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์
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ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

