แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ตําแหน่งเลขที่ 1372
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
กลุ่มจัดการและบริการแผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก ด้านวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
การผลิตข้อมู ลภู มิสารสนเทศ การพั ฒนาระบบจัดเก็บ ระบบสื บค้ น ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ าย การ
ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มจัดการและบริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตาม แนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบสืบค้น ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การให้บริการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบสืบค้น ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจัดเก็บแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. วางแนวทาง วิ ธีการ มาตรการ สําหรั บการควบคุ ม ดู แลงานจั ดทํา งานจัดเก็บ สืบค้น
และให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง
4. ศึ ก ษา วิ จั ย วิ เ คราะห์ และเสนอแนะในการร่ า ง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎ ระเบี ย บ คํ า สั่ ง
หลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการด้านการจัดเก็บ การสืบค้น และการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ เพื่อให้
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น
5. ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํา การจัดเก็บ การสืบค้น และการบริการ รูปถ่าย
ทางอากาศ ไดอาโพซิทีฟ ภาพถ่าย ทางอากาศสีเชิงเลข แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
จุดบังคับภาพถ่ายข้อมูลความสูง ภูมิประเทศและข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆแก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนด

6. ควบคุ ม ดู แ ล และพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบรั ก ษา
ความปลอดภั ย ของแผนที่ แ ละข้ อ มู ล ทางแผนที่ เพื่ อ ให้ ร ะบบดั ง กล่ า วใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ต่อเนื่องตลอดเวลา
7. ควบคุม ตรวจสอบการศึกษา วิเคราะห์ จัดทําและพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
ของประเทศ (FGDS) ได้แก่ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ และข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมของกรมพัฒนาที่ดิน
8. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มจัดการและ
บริการแผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมวางแผนการดํ าเนินงานโครงการของหน่วยงานระดับสํานัก ตามที่ได้รั บ
มอบหมาย แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสั มพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่นในระดับสํานัก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
3. ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่อื่น
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
1. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการจัดทํา จัดเก็บ สืบค้น และ
การให้บริการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ รวมทั้ง กฎ ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับที่ยากมาก
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ถ่ายทอด ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบการ
ให้บริการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้ทราบข้อมูล ความรู้อย่างถูกต้อง สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ที่จําเป็นในงาน
1. การทําแผนที่และข้อมูลแผนที่(แผนที่และสารสนเทศ)
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

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

3
3
3
3
3

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

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

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ ิน
ตําแหน่งเลขที่ 1373, 1374
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
กลุ่มจัดการและบริการแผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่
ผู้อํานวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงด้านวิชาการแผนที่ภาพถ่ายและผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ การพัฒนาระบบจัดเก็บ
ระบบสืบค้น ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การให้บริการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในการดําเนินการ
หรือแก้ปัญหาที่ยากในกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบสืบค้น ระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายการให้บริการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทํา การจัดเก็บ การสืบค้น และการ
บริการรูปถ่ายทางอากาศ ไดอาโพซิทีฟภาพถ่ ายทางอากาศสีเชิงเลข แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี เชิงเลข หมุด
หลักฐานภาคพื้นดิน จุดบังคับภาพถ่ายข้อมูลความสูงภูมิประเทศและข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆแก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ จัดเตรียมและการจัดซื้อจัดหา
แผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานของกรม
พัฒนาที่ดิน เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ มาตรการ จัดทํา จัดเก็บ
สืบค้น และให้บริการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้มาตรฐานและเป็นไป
ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
5. ศึกษาและวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสนับสนุนห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยของแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ระบบดังกล่าวใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําและพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (FGDS)
ได้แ ก่ข้อมูล หมุดหลั ก ฐานแผนที่ ข้ อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ข้อมูล แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และ
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมของกรมพัฒนาที่ดิน
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มจัดการและ
บริการแผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมวางแผนการดําเนินงานโครงการของหน่วยงานระดับสํานัก ตามที่ได้รับมอบหมาย
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสํานัก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
3. ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
1. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการจัดทํา จัดเก็บ สืบค้น และ
การให้บริการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ให้ ค วามรู้ ท างวิ ช าการด้ า นการจั ด เก็ บ สื บ ค้ น และการให้ บ ริ ก ารแผนที่ แ ละข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศรวมทั้ง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่สนใจเพื่อให้ได้ทราบข้อมูล ความรู้อย่างถูกต้อง สามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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)
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ตําแหน่งเลขที่ 1373, 1374
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
กลุ่มจัดการและบริการแผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่
ผู้อํานวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการแผนที่ภาพถ่าย การพัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบสืบค้น ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายเพื่อการให้บริการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา
ในกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ เพื่อให้การ
ดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบสืบค้น ระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายการให้บริการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํา การจัดเก็บ การสืบค้น และการ
บริการรูปถ่ายทางอากาศ ไดอาโพซิทีฟภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขหมุดหลักฐาน
ภาคพื้นดิน จุดบังคับภาพถ่าย ข้อมูลความสูงภูมิประเทศและข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆแก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ จัดเตรียมและการจัดซื้อจัดหา
แผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆให้กับหน่วยงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทาง วิธีการ มาตรการ จัดทํา จัดเก็บ
สืบค้น และให้บริการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้มาตรฐานและเป็นไป
ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

5. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสนับสนุนห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยของแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อให้ระบบดังกล่าวใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ศึกษา รวบรวมข้อมูล จัดทําและพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (FGDS)
ได้แ ก่ข้อมูล หมุดหลัก ฐานแผนที่ ข้ อมู ลความสูงภู มิประเทศเชิงเลข ข้ อมู ล แผนที่ ภาพถ่ ายทางอากาศ และ
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมของกรมพัฒนาที่ดิน
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มจัดการและ
บริการแผนทีแ่ ละข้อมูลทางแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการดําเนินงานโครงการของหน่วยงาน ตามที่
ได้รับมอบหมาย แก้ไ ขปัญ หาในการปฏิบัติง าน ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติง านเพื่อ ให้เ ป็น ไปตาม
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
1. ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสํานัก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไว้
2. ประสานงานและให้ความร่ วมมือด้านข้อมูลและ ชี้แจง เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุ ม
คณะกรรมการ หรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการการจัดทํา การจัดเก็บ การ
สืบค้น และการบริการแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ไดอาโพซิทีฟภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข แผนที่ภาพถ่าย
ออร์โธสีเชิงเลข หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน จุดบังคับภาพถ่าย ข้อมูลความสูงภูมิประเทศและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อื่นๆรวมทั้ง ขั้นตอน วิธีการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ แก่
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ได้ทราบข้อมูล และความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้อง
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ที่จําเป็นในงาน
1. การทําแผนที่และข้อมูลแผนที่(แผนที่และสารสนเทศ)
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ระดับที่ต้องการ 1
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

1
1
1
1
1

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

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

