มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานประมง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางประมง ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การ ควบคุ ม การประมงให้ เป็ น ไปตามกฎหมายประมง เช่ น การรับ ค าขออนุ ญ าตและจดทะเบี ย นต่ า งๆ
ตามกฎหมายประมง การตรวจสอบความถูกต้องและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับ
การประมง การด าเนิ น การด้ านประมงสงเคราะห์ ตลอดจนการปฏิ บั ติ งานต่ างๆเพื่ อ ช่ ว ยนั ก วิช าการใน
การศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการประมง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานประมง
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประมง
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมง
ระดับอาวุโส

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประมง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประมง

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ งานด้านประมง ตามแนวทาง แบบอย่ าง ขั้น ตอน และวิ ธีก ารที่ ชั ด เจน ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยงานศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการด้านการประมง เพื่ออานวย
ความสะดวกในงานศึกษาทดลอง
1.2 ช่ ว ยงานส ารวจ ศึ ก ษา ทดลอง วิ เคราะห์ และวิ จั ย ทางวิ ช าการที่ เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากร สัตว์น้า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
1.3 ดาเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม
1.4 จัดทาทะเบียนจับสัตว์น้า และทะเบียนอื่นๆ เกี่ยวกับการประมง เพื่อควบคุมให้
การ ดาเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ
1.5 รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานการดาเนินงานเกี่ยวกับการประกอบการประมง
เพื่อ ประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน
1.6 ดูแลการประกอบการประมงของผู้ ประกอบอาชีพ การเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า และ
ชาวประมง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ทาลายสมดุลของ
สิ่งแวดล้อม
1.7 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานประมงที่ตนมีความรับผิดชอบ
แก่ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา หรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมา เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ ความช านาญ ที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงาน
1.8 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานประมง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านประมงต่างๆ เช่น สาธิตเทคนิคเกี่ยวกับการเพาะเลี้ย ง
สัตว์น้า แก่ผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และชาวประมง เพื่อให้นาไปปฏิบัติและเป็นการเพิ่มผลผลิต
2.2 ประสานงานในระดับ กลุ่ ม กับ หน่ว ยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่ วไป
เพื่อ ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานการประมง และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการทางานของหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิช าหรื อทางเกษตรกรรม การประมง ธุรกิจเกษตรการเกษตร เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า แปรรูป สั ต ว์น้ า
ประมงทะเล การควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้า ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรมการเกษตร
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพ เทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิช าหรื อทางเกษตรกรรม การประมง ธุรกิจเกษตรการเกษตร เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า แปรรูป สั ต ว์น้ า
ประมงทะเล การควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้า ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรมการเกษตร
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ในสาขาวิช าหรื อทางเกษตรกรรม การประมง ธุรกิจเกษตรการเกษตร เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า แปรรูป สั ต ว์น้ า
ประมงทะเล การควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้า ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรมการเกษตร
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประมง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประมง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านประมงปฏิบัติงานที่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที jค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมายหรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านประมง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาทีค่ ่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอืน่ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยงานศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการด้านการประมง เพื่ออานวย
ความสะดวกในงานศึกษาทดลองที่มีความละเอียดและซับซ้อน
1.2 ช่ ว ยงานส ารวจ ศึ ก ษา ทดลอง วิ เคราะห์ และวิ จั ย ทางวิ ช าการที่ เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรสัตว์น้า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลที่มคี วามละเอียดและซับซ้อน
1.3 กากับดูแลการจัดทาทะเบียนจับสัตว์น้า และทะเบียนอื่นที่เกี่ยวกับการประมงเพื่อ
ควบคุมให้การดาเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ
กากับดูแลการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และ
1.4 ชาวประมง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน
และไม่ทาลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม
1.5 ดาเนินการและติดตามประเมินผลตามแผนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้าและสิง่ แวดล้อม
1.6 ประสานงานกับชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐเพื่ อดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม
1.7 ควบคุมการจัดทารายงานการดาเนินงาน และการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
การประกอบการประมง เพือ่ ประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน
1.8 พิจารณาคาร้องเรื่องราวต่างๆ เกีย่ วกับการประมง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าและชาวประมงให้ ได้ รับ ความอนุ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ การประกอบอาชี พ ให้ ค าแนะน า
ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานประมงที่ ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่ อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ
ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน

2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับตรวจสอบการปฏิบัติงานประมงของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาขั ด ข้ อ ง ในการปฏิ บั ติ ง านประมงของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ถ่ายทอดความรู้และหาแนวทางส่งเสริมการประมงด้านต่างๆ เพื่อให้นาไปปฏิบัติ
และเป็นการเพิม่ ผลผลิต
3.2 ประสานงานในระดับกอง หรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่ว ไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการประมง
3.3 ให้ ค าปรึ ก ษา ตอบปั ญ หา ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานด้ า นการประมงแก่ เกษตรกร
หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงานและ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
ประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2
และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านประมง
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประมง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประมง

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึ กษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านประมง ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอืน่ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่วมทาการศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการด้านการประมง เพื่ อ
อานวยความสะดวกในงานศึกษาทดลองที่ มีความละเอียดและซับซ้อน ต้องใช้ประสบการณ์ ความชานาญที่สั่ง
สมมาเป็นเวลาพอสมควรเพือ่ ให้มีการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม
1.2 ร่ ว มท าการส ารวจ ศึ ก ษา ทดลอง วิ เคราะห์ และวิ จั ย ทางวิ ช าการที่ เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรสัตว์น้า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลที่มีความละเอียดและซับซ้อน ต้องใช้ประสบการณ์
ความชานาญทีส่ ั่งสมมาเป็นเวลาพอสมควร เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.3 วางแผนและควบคุมการจัดทาทะเบียนจับสัตว์น้า และทะเบียนอื่นๆ เกี่ยวกับการ
ประมง เพือ่ ควบคุมให้การดาเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ
1.4 วางแผนและควบคุมการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ ยง
สัตว์น้า และชาวประมง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ทาลาย
สมดุลของสิ่งแวดล้อม
1.5 กาหนดแผนงานและประเมินผลตามแผนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
และสิง่ แวดล้อม
1.6 ประสานงานกับชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม
1.7 กาหนดแผนและควบคุมการจัดทารายงานการดาเนินงาน และการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ เกีย่ วกับการประกอบการประมง เพือ่ ประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในระดับ
ต่ากว่ากอง หรือปฏิบั ติราชการในบั งคับบัญ ชาโดยตรงต่อหน่วยงานระดับกองหรือสู งกว่ากอง เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานเพื่ อให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ด้านการบริการ
3.1 ควบคุมและดาเนินการถ่ายทอดความรู้และหาแนวทางส่งเสริมการประมงในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้นาความรู้ไปปฏิบัติและเป็นการเพิ่มผลผลิต
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานการประมง และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของหน่วยงาน
3.3 ให้ ค าปรึ ก ษา ตอบปั ญ หา ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานด้ านการประมงที่ มี ความยุ่งยาก
ซับซ้อนแก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงานและ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านประมง หรืองานอื่น ที่เกี่ย วข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านประมง หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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