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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                      ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานประมง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่วกบั
การประมงดานตาง ๆ เชน การจัดเก็บตัวอยางเพ่ือนํามาใชในการศกึษาวิเคราะห ชวยงานผลติภัณฑสัตวน้ํา 
เตรียม จัดหาและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหวจัิยทางการประมง ชวยรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกบัการประมง ชวยนักวิชาการประมงในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการ
ประมง เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 

                    ผูปฏิบตัิงานประมง 1 ระดับ 1 
                    ผูปฏิบตัิงานประมง 2 ระดับ 2  
                    ผูปฏิบัตงิานประมง 3 ระดับ 3  
                    ผูปฏิบัตงิานประมง 4 ระดับ 4  
                    ผูปฏิบัตงิานประมง 5 ระดับ 5  
                    ผูปฏิบัตงิานประมง 6 ระดับ 6  
                    ผูปฏิบัตงิานประมง 7 ระดับ 7  
                    ผูปฏิบัตงิานประมง 8 ระดับ 8  
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานประมง 1  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานประมงตางๆ 
เชน  ชวยนักวิชาการประมงรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูลและดําเนินการตางๆทางดานประมง  
เตรียมเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณทางการประมง ทําทะเบียนเบกิจายวัสดุ จัดเก็บตวัอยางเพื่อนํามาใชใน
การศึกษาวิเคราะห ชวยปฏบิัติงานดานคนควาทดลองที่ไมยาก เชน การใหอาหารปลา การชั่งนํ้าหนักและ 
วัดขนาด  การจัดเก็บตัวอยางเพ่ือนํามาใชในการศึกษาวิเคราะห เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานประมงอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
  
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานประมง 2  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรอืตามคําสั่ง   
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
ประมงตางๆ เชน ชวยนักวชิาการประมงรวบรวมรายละเอียดสถิตขิอมูล และดําเนนิการตาง ๆ ทางดานประมง 
ชวยปฏบิัติงานการประมงในสถานที่ทดลองและหองปฏิบัติการ ติดตามผลการปฏิบัติงานประมงอื่น ๆ เตรียม 
จัดหา และเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณที่ใชในการวิเคราะห วิจัย ทางการประมง  ชวยงานผลิตพันธุ
สัตวน้ําดานตาง ๆ ชวยจัดเตรียมและดําเนินงานเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประมง เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกบัการประมง  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานประมง หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานประมง 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน  
หรือตามคําสั่ง  หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานประมงตางๆ เชน ชวยนักวิชาการประมงรวบรวมรายละเอียด สถิติ ขอมูล และดําเนินงานตางๆทางดาน
ประมงในสถานที่ทดลองและในหองปฏิบตัิการ  ติดตามผลและจดบนัทึกเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญเติบโตของสัตวน้ําเพื่อเพิ่มผลผลติทางการประมง จัดทํารายงานผลการวิเคราะหการทดลอง จัดเตรียม
เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหวิจัยทางการประมง เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 และไดดํารงตําแหนง 
ในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุงานประมง 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานประมง 4  
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานสนับสนนุงานประมง
ตางๆ เชน ปฏิบัติงาน คนควา ทดลองทางประมง  รวบรวมขอมูล บันทึก สรุปผลและจัดทํารายงานและสรุปผล
การวิเคราะห การทดลอง ใหคําแนะนําการปฏิบัติงานทางประมง ควบคุมการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใชและ
อุปกรณที่ใชในการวิเคราะหวิจัยทางการประมง  สงเสริมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประมง  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานศึกษาคนควาทดลองทางการประมง เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ   
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2  และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
ประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2  และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ   
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
  

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานประมง 5  
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานประมง เชน ปฏิบัติงานศึกษา วเิคราะห คนควา ทดลองทางการประมง  รวบรวมขอมูล บันทึก สรุปผล และ
จัดทํารายงานผลการวิเคราะห การทดลอง ควบคุมการปฏิบัติงานการประมงในการเตรียม จัดหา เก็บรักษา
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการวิเคราะห วิจัยทางการประมง เปนตน เผยแพรงานดานการประมง 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ   
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุน  
งานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมากซึ่งตองใชประสบการณ 
และความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานประมงที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานเพื่อใหการดําเนนิงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานประมงตางๆ เชน ชวยนักวชิาการประมง
รวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูลและดําเนนิการตางๆทางดานประมง เตรียมเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ
ทางการประมง ทําทะเบียนเบิกจายวัสดุ จัดเก็บตัวอยางเพ่ือนํามาใชในการศึกษาวเิคราะห ศึกษา คนควา 
ทดลองเพื่อพัฒนางานทางการประมง อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา เพาะเลี้ยงสตัวน้าํ บันทึก สรุปผลและจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะหการทดลอง ควบคุมการปฏิบัตงิาน เตรียม จัดหา เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและ
อุปกรณในการวิเคราะห วิจัยทางการประมง  ปฏิบัติงานชวยนักวิชาการประมงในการศึกษา วเิคราะห คนควา 
ทดลองปฏิบัตงิานทางดานประมง ศึกษา คนควาหาวธิกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงานทางดานการประมง โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพร
และใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  

 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
               1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
               1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบตัิงานประมง 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานประมง หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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         2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
               2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2  และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานประมงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
               2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานประมงที่ยากเปนพิเศษ 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบตัิงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานประมงตางๆ เชน ชวยนักวชิาการ
ประมงหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานทางดานประมง  ใหบริการวิชาการ
ทางดานประมง ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษาและผูรับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดาน
ประมง  ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  ปรับปรุงคูมือ
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไข
ปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบรกิารในงานที่รับผิดชอบ 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุน 
งานประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่ และมีความรูและความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ                                 
   

                      ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานประมงที่ยากมากเปนพิเศษ 
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรู และประสบการณใน
การกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลวุัตถุประสงคเปาหมายตามที่กําหนด
ในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรบัเปลี่ยน
แผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานประมงตางๆ เชน 
ชวยนักวิชาการประมงหรือนักวิจัยในการวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรอืแนวทางวิธกีารใหมในงานดานการ
ประมง ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการอบรมทางดานประมง  ศึกษา คนควา 
หาวิธีการตางๆในการเพื่อปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือ
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงานเปนตน แกไขปญหา
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม 
ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานประมง 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว ไมนอย
กวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานประมง 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทา   
มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุงานประมง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงู              

                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจกิายน 2548 
 


