
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท   ทั่วไป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงานประมง 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางประมง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การ ควบคุมการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายประมง เช่น การรับค าขออนุญาตและจดทะเบียนต่างๆ       
ตามกฎหมายประมง การตรวจสอบความถูกต้องและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ  เกี่ยวกับ  
การประมง  การด าเนินการด้านประมงสงเคราะห์  ตลอดจนการปฏิบัติงานต่างๆเพ่ือช่วยนักวิชาการใน 
การศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการประมง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 

  ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้  
   เจ้าพนักงานประมง   ระดับปฏิบัติงาน 
   เจ้าพนักงานประมง   ระดับช านาญงาน 
   เจ้าพนักงานประมง   ระดับอาวุโส 
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ต าแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงานประมง 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   เจ้าพนักงานประมง   
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับปฏิบัติงาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านประมง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ช่วยงานศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการด้านการประมง เพ่ืออ านวย 

ความสะดวกในงานศึกษาทดลอง    
1.2 ช่วยงานส ารวจ  ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์  และวิจัยทางวิชาการที่ เกี่ยวกับ

ทรัพยากร สัตว์น้ า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 
1.3 ด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อม 
1.4 จัดท าทะเบียนจับสัตว์น้ า และทะเบียนอ่ืนๆ เกี่ยวกับการประมง เพ่ือควบคุมให้

การ ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ  
1.5 รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกอบการประมง 

เพ่ือ ประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน 
1.6 ดูแลการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  และ 

ชาวประมง เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ท าลายสมดุลของ
สิ่งแวดล้อม 

1.7 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานประมงที่ตนมีความรับผิดชอบ 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญ ที่จ าเป็นในการ 
ปฏิบัติงาน 

1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ       
ที่เก่ียวข้องกับงานประมง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
2.1 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านประมงต่างๆ เช่น สาธิตเทคนิคเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า แก่ผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และชาวประมง เพ่ือให้น าไปปฏิบัติและเป็นการเพ่ิมผลผลิต 
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป   

เพ่ือ ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานการประมง และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการท างานของหน่วยงาน   
 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้       

1. ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน                  
ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม การประมง ธุรกิจเกษตรการเกษตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แปรรูปสัตว์น้ า   
ประมงทะเล การควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้ า  ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์  อุตสาหกรรมการเกษตร 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน                  
ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม การประมง ธุรกิจเกษตรการเกษตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แปรรูปสัตว์น้ า   
ประมงทะเล การควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้ า  ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์  อุตสาหกรรมการเกษตร 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่ เทียบได้ ไม่ต่ ากว่านี้                  
ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม การประมง ธุรกิจเกษตรการเกษตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แปรรูปสัตว์น้ า   
ประมงทะเล การควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้ า  ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์  อุตสาหกรรมการเกษตร 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้  ระดับ 1 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 1 

 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
3.2.4 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงานประมง 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   เจ้าพนักงานประมง   
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับช านาญงาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง  
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความช านาญงานด้านประมงปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาทีjค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายหรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านประมง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาทีค่่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ช่วยงานศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการด้านการประมง เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในงานศึกษาทดลองที่มีความละเอียดและซับซ้อน    
1.2 ช่วยงานส ารวจ  ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์  และวิจัยทางวิชาการที่ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรสัตว์น้ า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลที่มคีวามละเอียดและซับซ้อน 
1.3 ก ากับดูแลการจัดท าทะเบียนจับสัตว์น้ า และทะเบียนอื่นที่เกี่ยวกับการประมงเพ่ือ

ควบคุมให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ 
ก ากับดูแลการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ 
1.4 ชาวประมง เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน 

และไม่ท าลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม 
1.5 ด าเนินการและติดตามประเมินผลตามแผนการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์

น้ าและสิง่แวดล้อม 
1.6 ประสานงานกับชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐเพ่ือด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อม 
1.7 ควบคุมการจัดท ารายงานการด าเนินงาน และการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ

การประกอบการประมง เพ่ือประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน 
1.8 พิจารณาค าร้องเรื่องราวต่างๆ เกีย่วกับการประมง เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและชาวประมงให้ได้รับความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้ค าแนะน า      
ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานประมงที่ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญ     
ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

 
 



 

2. ด้านการก ากับดูแล 
2.1 ก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงานประมงของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 

ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้อง ในการปฏิบัติงานประมงของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ด้านการบริการ 
3.1 ถ่ายทอดความรู้และหาแนวทางส่งเสริมการประมงด้านต่างๆ เพ่ือให้น าไปปฏิบัติ

และเป็นการเพิม่ผลผลิต 
3.2 ประสานงานในระดับกอง หรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน

หรือประชาชนทั่ว ไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการประมง 
3.3 ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานด้านการประมงแก่เกษตรกร 

หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป   
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานประมง  ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน

ประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา     
6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงาน  ข้อ 2 
และให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานประมง  ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 
หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านประมง 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 2 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 2 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้  ระดับ 2 

 



 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 2 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 
3.2.4 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงานประมง 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   เจ้าพนักงานประมง   
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับอาวุโส 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความช านาญงานด้านประมง ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ร่วมท าการศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการด้านการประมง เพ่ือ

อ านวยความสะดวกในงานศึกษาทดลองที่มีความละเอียดและซับซ้อน ต้องใช้ประสบการณ์ ความช านาญที่สั่ง
สมมาเป็นเวลาพอสมควรเพือ่ให้มีการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม 

1.2 ร่วมท าการส ารวจ ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการที่ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรสัตว์น้ า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลที่มีความละเอียดและซับซ้อน ต้องใช้ประสบการณ์
ความช านาญทีส่ั่งสมมาเป็นเวลาพอสมควร เพ่ือให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1.3 วางแผนและควบคุมการจัดท าทะเบียนจับสัตว์น้ า และทะเบียนอ่ืนๆ เกี่ยวกับการ
ประมง เพ่ือควบคุมให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ 

1.4 วางแผนและควบคุมการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ ยง
สัตว์น้ า และชาวประมง เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ท าลาย
สมดุลของสิ่งแวดล้อม 

1.5 ก าหนดแผนงานและประเมินผลตามแผนการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า
และสิง่แวดล้อม 

1.6 ประสานงานกับชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เพ่ือด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อม 

1.7 ก าหนดแผนและควบคุมการจัดท ารายงานการด าเนินงาน และการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ เกีย่วกับการประกอบการประมง เพ่ือประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน 

2. ด้านการก ากับดูแล 
2.1 ก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในระดับ

ต่ ากว่ากอง หรือปฏิบัติราชการในบังคับบัญชาโดยตรงต่อหน่วยงานระดับกองหรือสูงกว่ากอง  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2.2 ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



 

3. ด้านการบริการ 
3.1 ควบคุมและด าเนินการถ่ายทอดความรู้และหาแนวทางส่งเสริมการประมงในด้าน

ต่างๆ เพ่ือให้น าความรู้ไปปฏิบัติและเป็นการเพ่ิมผลผลิต 
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืนเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ

ช่วยเหลือและร่วมมือในงานการประมง และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน 

3.3 ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานด้านการประมงที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนแก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานประมง  ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และปฏิบัติงาน

ด้านประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือด ารง
ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านประมง หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 3 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 3 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 3 
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 2 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้  ระดับ 3 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 3 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 3 

 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 
3.2.4 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 2 

 


