แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาที่ดิน
ตําแหน่งเลขที่ 1369
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
ผู้อาํ นวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากด้านวิชาการรังวัดและทําแผน
ที่ (Surveying and Mapping) การผลิตข้อมูลสารสนเทศ (Geo-informatics) การสํารวจรังวัดด้วยภาพถ่าย
(Photogrammetry) ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) และ
การรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GPS (Global Positioning System) ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยาก ในกลุ่ม
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีการสํารวจ การทําแผนที่ และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการและมาตรฐานภูมิสารสนเทศ และเป็นไปตามแนวทางที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อการพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสํารวจการทํา
แผนที่ และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี
และวิทยาการใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประสบความสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องเหมาะสม ตามหลักวิชาการและมาตรฐานภูมิสารสนเทศ
2. ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางและเสนอแนะแนวทาง การ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการสํารวจ การทําแผนที่ และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องแก่
บุคลากรภายในหรือภายนอกหน่วยงาน เพื่อความถูกต้องเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน
3. ควบคุม ดุแล ติดตาม และนําเสนอ ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสํารวจ
การทําแผนที่ และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดแนวทาง มาตรการ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการและมาตรฐานภูมิสารสนเทศ
4. ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม องค์
ความรู้ ท างวิ ช าการ และวิ ท ยาการใหม่ ๆ ด้ า นเทคโนโลยี ก ารสํ า รวจ การทํ า แผนที่ แ ละการผลิ ต ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรภายใน หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือบุคลากร

ภายนอกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการและมาตรฐานภูมิสารสนเทศ
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่
กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมวางแผนการดําเนินงานวิจัยงานโครงการหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมกับหน่วยงานภายในทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผล ไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อน
เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการดํ าเนิ น งานวิจัยงานโครงการ หรืองานอื่ น ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย ระหว่ าง
หน่วยงาน ภายในทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีบทบาทใน
การให้ ค วามคิ ด เห็ น และคํ า แนะนํ า เบื้ องต้ น แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจและความร่ว มมื อ ในการ
ปฏิบัติงาน
2. ประสานการดํ าเนิ น งานวิ จัย งานโครงการ หรือ งานอื่น ตามที่ ได้ รับ มอบหมายเพื่ อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรในการวิจัยร่วมกัน
3. ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
ให้การปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ด้านเทคโนโลยีการสํารวจ การทําแผนที่ และการ
ผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค หรือบุคลากรภายนอกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อการแก้ไข
ปั ญ หาการพั ฒ นาบุ ค ลากร และการบริห ารจั ดการข้อ มู ล ได้ อย่างถูก ต้ อ ง เหมาะสม ตามหลัก วิชาการและ
มาตรฐานภูมิ-สารสนเทศ
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ที่จําเป็นในงาน
1. การทําแผนที่และข้อมูลแผนที่(แผนที่และสารสนเทศ)
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

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

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.......................................
วันที่ที่ได้จัดทํา.......................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาที่ดิน
ตําแหน่งเลขที่ 1370, 1371
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการความสามารถทางวิชาการ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการแผนที่ภาพถ่าย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
ภายใต้กํากับ ดูแล แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา ในกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผน
ที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการและมาตรฐาน
ภูมิสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการสํารวจ การทําแผนที่ และการ
ผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการดําเนินงานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
มาตรฐานภูมสิ ารสนเทศ
2. ช่วยติดตาม และรวบรวม ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสํารวจ การทํา
แผนที่ และการผลิตข้อมูลภู มิส ารสนเทศ หรือด้านอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อนําเสนอแนวทาง และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการและมาตรฐานภูมิสารสนเทศ
3. ประสานงาน การถ่ายทอดความรู้ และฝึก อบรมเกี่ ยวกั บ องค์ค วามรู้ท างวิชาการ และ
วิท ยาการใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีการสํารวจ การทําแผนที่ และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่น ที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือบุคลากรภายนอกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่
กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการปฏิบัติงานวิจัย งานโครงการหรือ
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับหน่วยงาน ภายในทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการปฏิ บั ติ งานวิจั ยงานโครงการ หรืองานอื่ น ตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย ระหว่า ง
หน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. ประสานติดตามการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ง. ด้านการบริการ
ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการ
สํารวจ การทําแผนที่ และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
ราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือบุคลากรภายนอกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการแก้ไข
ปัญหา และการบริหารจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ที่จําเป็นในงาน
1. การทําแผนที่และข้อมูลแผนที่(แผนที่และสารสนเทศ)
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

1
1
1
1
1

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การคิดวิเคราะห์

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาที่ดิน
ตําแหน่งเลขที่ 1370, 1371
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงด้านวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากในกลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการ
สํ า รวจการทํ า แผนที่ และการผลิ ต ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ หรื อ งานอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการและมาตรฐานภูมิสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อการพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสํารวจการทํา
แผนที่ และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี
และวิทยาการใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประสบความสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องเหมาะสม ตามหลักวิชาการและมาตรฐานภูมิสารสนเทศ
2. ร่วมกําหนดแนวทางและเสนอแนะแนวทาง การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการสํารวจ การ
ทําแผนที่ และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในหรือภายนอกหน่วยงาน
เพื่อความถูกต้องเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน
3. ติดตาม และนําเสนอ ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสํารวจ การทําแผนที่
และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการและมาตรฐานภูมิสารสนเทศ
4. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม องค์ความรู้ทางวิชาการ และวิทยาการใหม่ๆด้าน
เทคโนโลยีการสํารวจ การทําแผนที่และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร
ภายใน หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือบุคลากรภายนอกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการและมาตรฐานภูมิสารสนเทศ

5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่
กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมวางแผนการดําเนินงานวิจัยงานโครงการหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมกับหน่วยงานภายในทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผล ไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อน
เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการดํ าเนิ น งานวิจัยงานโครงการ หรืองานอื่ น ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย ระหว่ าง
หน่วยงาน ภายในทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีบทบาทใน
การให้ ค วามคิ ด เห็ น และคํ า แนะนํ า เบื้ องต้ น แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจและความร่ว มมื อ ในการ
ปฏิบัติงาน
2. ประสานการดํ าเนิ น งานวิ จัย งานโครงการ หรือ งานอื่น ตามที่ ได้ รับ มอบหมายเพื่ อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรในการวิจัยร่วมกัน
3. ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
ให้การปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ด้านเทคโนโลยีการสํารวจ การทําแผนที่ และการ
ผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค หรือบุคลากรภายนอกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อการแก้ไข
ปั ญ หาการพั ฒ นาบุ ค ลากร และการบริห ารจั ดการข้อ มู ล ได้ อย่างถูก ต้ อ ง เหมาะสม ตามหลัก วิชาการและ
มาตรฐานภูมิ-สารสนเทศ
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ที่จําเป็นในงาน
1. การทําแผนที่และข้อมูลแผนที่(แผนที่และสารสนเทศ)
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

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

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.......................................
วันที่ที่ได้จัดทํา.......................................

