แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 290
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้
ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก ด้านศึกษาวิจัย สาธิต
ต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้แก่นักวิชาการ
และผู้สนใจทั่วไป และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก ในศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีการ
จัดการทรัพยากรดินและน้ําที่เหมาะสม และเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย สาธิตต้นแบบการอนุรักษ์
ดินและน้ํา เพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดินและน้ําที่เหมาะสม
2. ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฝึ ก อบรมและถ่ า ยทอดความรู้
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินด้านต่างๆ แก่นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาที่ดิน และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
3. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาให้ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุ
ภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
ตรวจสอบการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสํานัก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
1. รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงาน เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร สินค้าและ
บริการทางการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้คําปรึกษา แนะนําการฝึกอบรม สําหรับถ่ายทอดให้กับหมอดินอาสาระดับจังหวัด อําเภอ
ตําบล และหมู่บ้านจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเครือข่ายการพัฒนาที่ดิน
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

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

3
3
3
3

5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ส่วนที่ 6 การลงนาม

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 291, 292
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํ า นาญในงานสู งมาก ด้ า นการศึ ก ษาวิจั ย สาธิ ตต้ น แบบการอนุ รัก ษ์ดิ น และน้ํ า ฝึ ก อบรมและ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้แก่นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป และปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก ในศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กอง
วิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดินและน้ําที่เหมาะสม และ
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิจัย สาธิตต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยี
การจัดการทรัพยากรดินและน้ําที่เหมาะสม
2. ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินด้านต่างๆ แก่นักวิชาการกรม
พัฒนาที่ดินและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาที่ดิน และสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
3. พัฒนาให้ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุ
ภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ กองหรื อ สํ า นั ก
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสัม พันธ์กับสมาชิก ในทีมงานโดยมีบ ทบาทในการชี้ แ นะ จู งใจ ที มงานหรื อ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสํานัก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างเพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
1. รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงาน เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร สินค้าและ
บริการทางการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้คําปรึกษา แนะนําการฝึกอบรม สําหรับถ่ายทอดให้กับหมอดินอาสาระดับจังหวัด อําเภอ
ตําบล และหมู่บ้านจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเครือข่ายการพัฒนาที่ดิน
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 291, 292
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์
และความชํานาญสูง ด้านการศึกษาวิจัย สาธิตต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้
ด้า นเทคโนโลยี การพั ฒ นาที่ดิน ให้แ ก่ นักวิ ชาการ และผู้ส นใจทั่วไป และปฏิ บัติงานที่ต้ องตั ดสินใจและ
แก้ปัญหาที่ยากมาก ในศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดินและน้ําที่เหมาะสม และเป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษาวิจัย สาธิตต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัย
ความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากรดินและน้ําที่เหมาะสม
2. ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินด้านต่างๆ แก่นักวิชาการกรม
พัฒนาที่ดินและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาที่ดิน และสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
3. พัฒนาให้ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุ
ภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
ดําเนินการวางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่ ว ยงานระดั บ กองหรื อ สํ า นั ก และแก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ไปตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่
บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจหรื อ ความร่ ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายแก่
2. ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
1. รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร เพื่อใช้
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. 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
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

ส่วนที่ 6 การลงนาม

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 291, 292
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาวิจัย สาธิตต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้แก่นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่
ยากมาก ในศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กองวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน เพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดินและน้ําที่เหมาะสม และเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษาศูนย์วิจัย สาธิตต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา เพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีการ
จัดการทรัพยากรดินและน้ําที่เหมาะสม
2. ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินด้านต่างๆ แก่นักวิชาการกรม
พัฒนาที่ดินและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาที่ดิน และสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
3. พัฒนาในศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุ
ภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ช่วยประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ช่ ว ยชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง 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
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. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

ส่วนที่ 6 การลงนาม

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

