แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 257
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก ด้านการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย การเกิด การแพร่กระจาย การพัฒนาเทคโนโลยีการฟื้นฟู การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ด้ า นการจั ด การดิ น เปรี้ ย ว ดิ น กรด และดิ น อิ น ทรี ย์ ขั้ น ประยุ ก ต์ เพื่ อ
เปรียบเทียบหาวิธีการ ข้อมูล หรือวิทยาการใหม่ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบและวิธีการเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หรือแก้ไขของเดิมให้ดียิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการดิน
เปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมาก ในกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน
เปรี้ยว กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ใน
การทําเกษตรกรรมได้ โดยไม่มีผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม กํากับ ดูแ ล และให้คํา ปรึก ษาเกี่ย วกับ การศึกษา วิจัยการเกิด การแพร่กระจาย
และพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันการแพร่กระจายดินเปรี้ยว ดินกรดและดินอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่นําไปใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
2. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการและฟื้นฟู ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่นําไปใช้ในการฟื้นฟู
และจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
3. ควบคุม กํา กับดูแ ล และให้คํา ปรึก ษาเกี่ย วกับ การศึกษา วิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล และ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ด้านการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรดและดิน
อินทรีย์ เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด
และดินอินทรีย์
4. ควบคุม กํากับดูแ ล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทาง
วิชาการด้านดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถ
นําไปใช้ป้องกันและฟื้นฟู ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์

5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
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
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือกองเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์และ
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
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. งานวิชาการเกษตร
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 258, 259, 260
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเกิด การแพร่กระจาย การพัฒนาเทคโนโลยี
การฟื้นฟู การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด
และดินอินทรีย์ ขั้นประยุกต์ เพื่อเปรียบเทียบหาวิธีการ ข้อมูล หรือวิทยาการใหม่ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ
และวิธีการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหรือแก้ไขของเดิมให้ดียิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการ
ทางวิชาการด้านการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์ ในการดําเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก ใน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดิน
เปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในการทําเกษตรกรรมได้ โดยไม่มีผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิ จัยการเกิด การแพร่ กระจาย และพัฒนาเทคโนโลยี การป้ องกั นการแพร่กระจาย
ดินเปรี้ยว ดินกรดและดินอินทรีย์ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความ
ชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นําไปใช้ในการป้องกันการ
แพร่กระจายดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและฟื้นฟู ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมาก
เป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่นําไปใช้ในการฟื้นฟูและจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดิน
อินทรีย์
3. ศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล และประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ และ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ด้านการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรดและดินอินทรีย์ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อให้มีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดิน
อินทรีย์ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ป้องกันและฟื้นฟู ดินเปรี้ยว ดินกรด
และดินอินทรีย์
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับกองหรือกอง 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
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือกองเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
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 ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. งานวิชาการเกษตร
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
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

3
3
3
3
3

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 258, 259, 260
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเกิด การแพร่กระจาย การพัฒนาเทคโนโลยีการฟื้นฟู
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดิน
อินทรีย์ ขั้นประยุกต์ รวมทั้งการบริการหรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการดินเปรี้ยว
ดินกรด และดินอินทรีย์ ในการดําเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยาก ในกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในการทํา
เกษตรกรรมได้ โดยไม่มีผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิ จัยการเกิ ด การแพร่ กระจาย และพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกั นการแพร่กระจาย
ดินเปรี้ยว ดินกรดและดินอินทรีย์ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ
งาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นําไปใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายดิน
เปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการฟื้นฟูและจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่นําไปใช้ในการฟื้นฟูและจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
2. ศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล และประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ และ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ด้านการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรดและดินอินทรีย์ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
ทันสมัย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการด้านดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์ เพื่อ
เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ป้องกันและฟื้นฟู ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
ดําเนินการวางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับกองหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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
มอบหมาย
2. ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
1. รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าทีร่ 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 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2
2

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 258, 259, 260
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิจัย การเกิด การแพร่กระจาย ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์ ขั้น
พื้นฐาน และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการบริการหรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ ย วข้ อ งด้ า นการจั ด การดิ น เปรี้ ย ว ดิ น กรด และดิ น อิ น ทรี ย์ ภายใต้ ก ารกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อปรับปรุง
พั ฒ นาพื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย วให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ใ นการทํ า การเกษตรกรรมได้ โ ดยไม่ มี ผ ลเสี ย หายต่ อ
สภาพแวดล้อม
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิ จัยการเกิด การแพร่กระจาย และพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันการแพร่ กระจาย
ดินเปรี้ยว ดินกรดและดินอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นําไปใช้ในการป้องกันการแพร่กระจาย
ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการฟื้นฟูและจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่นําไปใช้ในการฟื้นฟูและจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
3. ศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล และประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ และ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ด้านการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรดและดินอินทรีย์ เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการด้านดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์ เพื่อ
เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ป้องกันและฟื้นฟู ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินอินทรีย์
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ช่วยประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกกลุ่ม
หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น และเสร็จตามเวลาที่กําหนด
2. ร่ ว มชี้ 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...........................................................

