แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 271
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน
ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้
ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญในงานสูงมาก ด้านการศึกษา
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดิน การพัฒนาชนิด พันธุ์ สายพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่
เหมาะสมต่อการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการเก็บรักษาเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
การศึกษา รวบรวม วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการพัฒนา
แนวทางการวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงบํารุงดิน ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากใน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่การเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการ
ปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาชนิด พันธุ์ สาย
พันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน รวมทั้งการเก็บรักษา และการ
นําไปใช้ประโยชน์
3. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาการใช้สารชนิด
ต่างๆ เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน
4. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนําไปใช้
ปรับปรุงดิน
5. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปรับปรุงบํารุงดินสู่เกษตรกรและชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
ตรวจสอบการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกกลุ่มหรือ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น และเสร็จตามเวลาที่กําหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
1. รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงาน เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร สินค้าและ
บริการทางการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผผู้ ลิต และผู้เกีย่ วข้อง
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. 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 272, 273, 274
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมาก ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดิน มีการแก้ไข
ปัญหาที่ยากมากในด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน การพัฒนาชนิด พันธุ์ สายพันธุ์ การผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการเก็บรักษาเพื่อการนําไปใช้
ประโยชน์ การศึกษา รวบรวม วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการ
พัฒนาแนวทางการวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงบํารุงดิน ในการดําเนินการและแก้ปัญหาที่ยาก
มาก ในกลุ่ ม วิจัย และพั ฒ นาการปรับปรุง บํารุ งดิน กองวิจั ย และพัฒนาการจัด การที่ดิน เพื่อการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีสู่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่การเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่การเกษตร ที่มีค วาม
ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็น
พิเศษ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาชนิด พันธุ์ สายพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมาก
เป็นพิเศษ เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน รวมทั้งการเก็บรักษา และการนําไปใช้ประโยชน์
3. ศึกษาวิจัย และพัฒนาการใช้สารชนิดต่างๆ เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน
4. ศึกษาวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงบํารุงดินสู่เกษตรกรและชุม ชน ด้วย
กระบวนการวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทาง
วิช าการ ความชํา นาญ และประสบการณ์สูง มากเป็น พิเ ศษ เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย
สามารถนําไปใช้ปรับปรุงดิน

5. พั ฒนาแนวทางวิ จัยแบบเกษตรกรมี ส่ วนร่วมด้านปรับปรุ งบํารุงดิน ที่ม ีค วามยุ่ง ยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อ
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและชุมชน
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับกองหรือสํานัก มอบหมายงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงาน
อื่นในระดับกองหรือกองเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ขอ้ คิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริหาร
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. ให้คํ าปรึ ก ษา แนะนํา ในงานด้านวิ ชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดั บรองลงมา เพื่อ ให้ 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
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ระดับที่ต้องการ 3

2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์
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ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ที่จัดทํา...........................................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ตําแหน่งเลขที่ 272, 273, 274
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดิน การพัฒนาชนิด พันธุ์ สายพันธุ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการเก็บรักษาเพื่อการ
นําไปใช้ประโยชน์ การศึกษา รวบรวม วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
และการพั ฒ นาแนวทางการวิ จั ย แบบเกษตรกรมีส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุง บํ า รุ ง ดิ น ในการดํ า เนิ น การหรื อ
แก้ปัญหาที่ยาก ในกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่การเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาชนิด พันธุ์ สายพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเพื่อ
การปรับปรุงบํารุงดิน รวมทั้งการเก็บรักษา และการนําไปใช้ประโยชน์
3. ศึกษาวิจัย และพัฒนาการใช้สารชนิดต่างๆ เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน ซึ่งมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงบํารุงดิน
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน ซึ่งมี
ความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเพื่อให้มี
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนําไปใช้ปรับปรุงดิน
5. ศึกษาวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดินสู่เกษตรกรและชุม ชน ด้วย
กระบวนการวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและชุมชน

6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
ดําเนินการวางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับกองหรือสํานัก และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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 จัด ทํ า ข้ อมู ล การจั ดทํา รายงานเกี่ย วกั บ สารสนเทศทางการเกษตร เพื่ อใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 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. วิชาการเกษตร
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
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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.......................................................
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 272, 273, 274
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดิน การพัฒนาชนิด พันธุ์ สายพันธุ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการเก็บรักษาเพื่อการ
นําไปใช้ประโยชน์ การศึกษา รวบรวม วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
และการพัฒนาแนวทางการวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงบํารุงดิน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินเพื่อ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่การเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาชนิด พันธุ์ สายพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน รวมทั้งการเก็บรักษา และการนําไปใช้ประโยชน์
3. ศึกษาวิจัย และพัฒนาการใช้สารชนิดต่างๆ เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การปรับปรุงบํารุงดิน
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน
เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนําไปใช้ปรับปรุงบํารุงดิน
5. ศึกษาวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดินสู่เกษตรกรและชุม ชน ด้วย
กระบวนการวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ช่วยประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกกลุ่ม
หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น และเสร็จตามเวลาที่กําหนด
2. ช่วยร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 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

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...........................................................

