แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 280
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร
ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้
ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก ด้านผลกระทบภาวะ
โลกร้อนต่อทรัพยากรดิน น้ํา และพืชพรรณ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยศึกษาตั้งแต่การติดตาม
การลดผลกระทบ และการปรับตัว รวมถึงการบรรเทาต่อภาวะโลกร้อน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
และการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ
เกษตรเพื่อฟื้นฟู ปรับปรุงทรัพยากรดิน น้ํา และพืชพรรณให้สามารถดํารงอยู่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เพื่อพยากรณ์ สภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ต่อ
ผลกระทบทางด้านทรัพยากรดิน น้ํา และพืชพรรณทางการเกษตร และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหา
ที่ยากมากในกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรม และเพื่อให้กรมเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ซึ่ง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนทางการเกษตรของประเทศไทย
โดยเน้นให้เกษตรกรสามารถปรับตัวทางด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการ ศึกษา วิจัย ผลกระทบของภาวะโลก
ร้อนต่อทรัพยากรดินและ ทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อนและปรับตัวการทําการเกษตร
2. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย การจัดการทรัพยากรที่ดิน
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบทางการเกษตร
3. ควบคุม กํา กับดูแ ล และให้คํา ปรึก ษาเกี่ย วกับ การศึกษา วิจัย และพัฒนาการปรับตัว
การทําการเกษตรเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
4. ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หมอกและควั น ไฟทางการเกษตรของ
ประเทศไทย เพื่อประเมินผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร

5. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล และการ
ประยุกต์ใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร
6. ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทาง
วิชาการด้านการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
ตรวจสอบการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
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
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

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 281, 282, 283, 284
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทาง
การเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมาก ด้านผลกระทบภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดิน น้ํา และพืชพรรณ จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยศึกษาตั้งแต่การติดตาม การลดผลกระทบ และการปรับตัว รวมถึงการ
บรรเทาต่อภาวะโลกร้อน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับ
การใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อฟื้นฟู ปรับปรุงทรัพยากรดิน น้ํา และ
พืชพรรณให้สามารถดํารงอยู่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
เพื่อพยากรณ์ สภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ต่อผลกระทบทางด้านทรัพยากรดิน น้ํา และพืชพรรณ
ทางการเกษตร และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะ
โลกร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อทรัพยากรดินที่เสื่อม
โทรม และเพื่อให้กรมเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ
ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนทางการเกษตรของประเทศไทย โดยเน้นให้เกษตรกรสามารถปรับตัวทางด้าน
การผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิจัย ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร ที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็น
พิเ ศษ เพื่อให้ได้ผลงานวิ จัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ ช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและปรับตั วการทํา
การเกษตร
2. ศึกษา วิจัย การจัดการทรัพยากรที่ดิน ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัย
ความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน การเปลี่ยน
สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบทางการเกษตร

3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการปรับตัวการทําการเกษตร ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
พิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน
4. ศึ ก ษา วิ จั ย ผลกระทบจากหมอกและควั น ไฟทางการเกษตรของประเทศไทย เพื่ อ
ประเมินผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร
5. ศึ กษา วิ จั ย พั ฒนาระบบฐานข้ อมู ล และการประยุ กต์ ใช้ แบบจํ าลองคณิ ตศาสตร์ เพื่ อ
ประเมินผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการด้านการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อ
ทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับกองหรือกอง มอบหมายงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสํานัก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างเพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
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. วิชาการเกษตร
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

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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ระดับที่ต้องการ
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ระดับที่ต้องการ

2
2
2
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ระดับที่ต้องการ
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ระดับที่ต้องการ

3
3
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3

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ส่วนที่ 6 การลงนาม

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 281, 282, 283, 284
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทาง
การเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงด้านผลกระทบภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดิน น้ํา และพืชพรรณ จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยศึกษาตั้งแต่การติดตาม การลดผลกระทบ และการปรับตัว รวมถึงการบรรเทาต่อภาวะ
โลกร้อน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการใช้องค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อฟื้นฟู ปรับปรุงทรัพยากรดิน น้ํา และพืชพรรณ
ให้สามารถดํารงอยู่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เพื่อ
พยากรณ์ สภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ต่อผลกระทบทางด้านทรัพยากรดิน น้ํา และพืชพรรณทาง
การเกษตร และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลก
ร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรม
และเพื่อให้กรมเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผล
กระทบต่อภาวะโลกร้อนทางการเกษตรของประเทศไทย โดยเน้นให้เกษตรกรสามารถปรับตัวทางด้านการผลิต
พืชผลทางการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิจัย ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร ซึ่ง มี
ความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อให้ได้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและปรับตัวการทําการเกษตร
2. ศึกษา วิจัย การจัดการทรัพยากรที่ดินซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทาง
วิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบทางการเกษตร

3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการปรับตัวการทําการเกษตรซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้อง
อาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
4. ศึ ก ษา วิ จั ย ผลกระทบจากหมอกและควั น ไฟทางการเกษตรของประเทศไทย เพื่ อ
ประเมินผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร
5. ศึ กษา วิ จั ย พั ฒนาระบบฐานข้ อมู ล และการประยุ กต์ ใช้ แบบจํ าลองคณิ ตศาสตร์ เพื่ อ
ประเมินผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการด้านการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อ
ทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้
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
มอบหมาย
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. 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
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์
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ส่วนที่ 6 การลงนาม

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 281, 282, 283, 284
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทาง
การเกษตร
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านผลกระทบภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดิน น้ํา และพืชพรรณ จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยศึกษาตั้งแต่การติดตาม การลดผลกระทบ และการปรับตัว รวมถึงการบรรเทาต่อภาวะ
โลกร้อน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการใช้องค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อฟื้นฟู ปรับปรุงทรัพยากรดิน น้ํา และพืชพรรณ
ให้สามารถดํารงอยู่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เพื่อ
พยากรณ์ สภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ต่อผลกระทบทางด้านทรัพยากรดิน น้ํา และพืชพรรณทาง
การเกษตร และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลก
ร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรม
และเพื่อให้กรมเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผล
กระทบต่อภาวะโลกร้อนทางการเกษตรของประเทศไทย โดยเน้นให้เกษตรกรสามารถปรับตัวทางด้านการผลิต
พืชผลทางการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิจัย ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและ ทางการเกษตร เพื่อให้ได้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และปรับตัวการทําการเกษตร
2. ศึกษา วิจัย การจัดการทรัพยากรที่ดินเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการปรับตัวการทําการเกษตรเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
4. ศึ ก ษา วิ จั ย ผลกระทบจากหมอกและควั น ไฟทางการเกษตรของประเทศไทย เพื่ อ
ประเมินผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร

5. ศึ กษา วิ จั ย พั ฒนาระบบฐานข้ อมู ล และการประยุ กต์ ใช้ แบบจํ าลองคณิ ตศาสตร์ เพื่ อ
ประเมินผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการด้านการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อ
ทรัพยากรดินและน้ําทางการเกษตร
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
ร่วมวางแผนการปฏิ บัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํ างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ช่วยประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ช่วยชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
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
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4. การจัดการข้อมูล

ระดับที่ต้องการ 2

สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. การคิดวิเคราะห์
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