เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
(CAREER PATH)
สําหรับ

ชื่อตําแหน่งเป้าหมาย ประมงจังหวัด เฉพาะด้านวิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง
(อํานวยการต้น)
หน่วยงานสังกัด สํานักงานประมงจังหวัด
ชื่อส่วนราชการ กรมประมง

ตําแหน่งเป้าหมาย (CRITICAL POSITION)
ชื่อตําแหน่ง

หน่วยงาน

ประมงจังหวัด เฉพาะด้านวิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง

สํานักงานประมงจังหวัด

หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
ปฏิบัติงานในฐานะประมงจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทําแผนงาน
งบประมาณ การติดตามประเมินผลงานของสํานักงาน จัดทําฐานข้อมูลการประมงทุกๆด้านในพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสํานักงาน บริหารหน่วยงานและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้างเสริมให้ผู้ประกอบการ
ด้านการประมง ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนมีมาตรฐานตามที่กําหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมการทําการประมงในพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายประมง กฎหมาย
อื่นๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการประมงในพื้นที่โดยมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน บูรณาการใช้กฎหมายกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก

ผลสัมฤทธิห์ ลัก
(KEY RESULT AREAS: KRAS)
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 1.1 ผู้ประกอบอาชีพประมงและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมงในเขต
ด้านการประมงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบ จังหวัดได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงที่ถูกต้องตามหลัก
อาชีพประมงและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมงในเขต วิชาการ
จังหวัด
1.2 เป็นศูนย์เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลงาน
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ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก
(KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1.1 ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพประมงและ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมงในเขต
จังหวัดที่ได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
ประมงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.2 ผู้ประกอบอาชีพประมงมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพด้านการประมงเพิ่มขึ้น
1.3 จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์และ
จํานวนข่าวสารข้อมูลด้านการประมงที่ได้รับ
การเผยแพร่

หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก

ผลสัมฤทธิห์ ลัก
(KEY RESULT AREAS: KRAS)

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก
(KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1.4 จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร
ด้านการประมง

2. ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําและผู้ประกอบการต่อเนื่องหลังการเพาะเลี้ยงให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

2.1 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้ประกอบการต่อเนื่องหลังการ
เพาะเลี้ยงดําเนินการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

2.2 เกษตรกรประมงมีความมั่นคงในอาชีพ

3.สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการประมง
ประกอบอาชีพภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ของกรมประมง อย่างรับผิดชอบ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

2.3 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ที่ทันสมัย ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
3.1 จํานวนปัญหาด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการแก้ไข

3.2 ผู้ประกอบอาชีพด้านการประมงปฎิบัติภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของกรมประมง
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2.1 ร้อยละจํานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําและผู้ประกอบการต่อเนื่องหลังการ
เพาะเลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
2.2 ร้อยละของจํานวนฟาร์มสัตว์น้ําที่ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐาน GAP
2.3 ร้อยละของเกษตรกรประกอบอาชีพ
ประมงอย่างต่อเนื่อง (จํานวนเกษตรกรที่ขนึ้
ทะเบียนและมีการรายงานสถานะภาพในแต่
ละปี)
2.4 ระดับความครบถ้วนของข้อมูล
3.1 ร้อยละความสําเร็จในการแก้ไขปัญหา
ด้านการประมงในพื้นที่
3.2 ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนในการ
ทําการประมง การประกอบอาชีพการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ของกรมประมง ลดลง

หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก

ผลสัมฤทธิห์ ลัก
(KEY RESULT AREAS: KRAS)
3.3 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและการเพิ่มขึ้นของ
ทรัพยากรประมงในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก
(KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
3.3 จํานวนผลผลิตที่จับได้จากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น
3.4 ร้อยละของปริมาณสัตว์นา้ํ ต่อหน่วยลง
แรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้น
3.4 ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด.
(GPP) สาขาประมงเพิ่มขึ้น
3.5 จํานวนกลุ่มชุมชนหรือภาคประชาชนมี
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงเพิ่มขึ้น

4. การบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
และส่วนกลางในการปฏิบัติงานพัฒนาด้านการประมงใน
พื้นที่

4 มีการบริหารงานโดยการบูรณาการการปฏิบัติงานพัฒนาด้านการ
ประมงในพื้นร่วมกับหน่วยงานของกรมประมง องค์กรปกครองส่วน

5. การบริหารหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัด

5.1 หน่วยงานมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 5.1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินหลักการบริหารจัดการที่
ดี

ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ

5.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ
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4. จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณา
การการปฏิบัติงานพัฒนาด้านการประมงใน
พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานของกรมประมง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงาน
อื่นๆ

5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล
5.3 ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารงานของประมงจังหวัด

หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก

6. จัดทําแผนยุทธศาสตร์และติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯ
กรมประมง และจังหวัด

ผลสัมฤทธิห์ ลัก
(KEY RESULT AREAS: KRAS)
5.3 การดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมถูกต้อง
ตามระเบียบด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก
(KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
5.4 ร้อยละของการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และภายในกําหนดเวลา
5.5 ร้อยละของโครงการในความรับผิดชอบ
ที่สามารถวางฎีกาเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
ภายใน 3 วันทําการ

5.4 การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และภายในกําหนดเวลา

5.6 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
และภายในกําหนดเวลา

6.ความสําเร็จในการขับเคลือ่ นนโยบายการประมง(แผนงาน/โครงการ)
ทั้งระดับรัฐบาล ระดับจังหวัด หน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

6.ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของการ
ขับเคลื่อนนโยบายการประมง (แผนงาน/
โครงการ) ทั้งระดับรัฐบาล ระดับจังหวัด
และหน่วยงาน
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ความรูท้ ี่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมายนี้
(Knowledge)

1. ความรู้ความสามารถทีใ่ ช้ในการปฏิบัติงาน ระดับ 1
1.1 ความรู้ด้านการจัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
ประกอบด้วย
1.1.1 การกําหนดหรือการวางแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
1.2.2 การกําหนดนโยบาย
1.2.3 การงบประมาณ
1.2.4 การบริหารโครงการ
1.2.5 การติดตามผล
1.1.6 การบริหารความเสี่ยง
1.2 ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
1.2.1 การวางแผนกําลังคน
1.2.2 การพัฒนาบุคลากร
1.2.3 การบริหารผลงาน
และผลการปฏิบัติงาน
1.2.4 การรักษาจรรยาและวินัย
1.3 ด้านการประมง
1.3.1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
1.3.2 การทําการประมง
1.3.3 การจัดการทรัพยากรและแหล่งน้ํา

ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
เป้าหมายนี้
(Skills)

ทักษะตามที่ ก.พ.กําหนดระดับ 2
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
ทักษะในการปฏิบัติงาน
5. การบริหารงาน
6.การเจรจาต่อรอง
7.การสอนงาน
8.การให้คําปรึกษา
9.ทักษะการนําเสนอ,
การนําการประชุม
10.การสั่งการ
11.การตรวจสอบและติดตาม
12.การตรวจรายงาน
13.การประเมินผล
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สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่งเป้าหมายนี้ (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
(COMPETENCY NAME)

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
6. สภาวะผู้นํา
7. วิสัยทัศน์
8. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
9. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
10. การควบคุมตนเอง
11. การสอนงานและ
การมอบหมายงาน
12. การคิดวิเคราะห์
13. การมองภาพองค์รวม
14. การสั่งการตามอํานาจหน้าที่

ระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง
(PROFICIENCY LEVEL)
ระดับ 3
• ระดับ 3
• ระดับ 3
•

สมรรถนะหลัก
ก.พ. 5 ตัว

•

ระดับ 3

ระดับ 3
• ระดับ 1
• ระดับ 1
• ระดับ 1
• ระดับ 1
• ระดับ 1
• ระดับ 1
•

สมรรถนะทาง
บริหาร 6 ตัว

สมรรถนะ
เฉพาะฯ
3 ตัว

ระดับ 3
• ระดับ 3
• ระดับ 3
•

ความรูท้ ี่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมายนี้
(Knowledge)

ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
เป้าหมายนี้
(Skills)

1.3.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
(แปรรูปสัตว์น้ําเบื้องต้น)
1.3.5 มาตรฐานความปลอดภัย
2. ความรู้เรื่องกฏหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ระดับ 3 ประกอบด้วย
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
3.พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
4.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
5.พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
6.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
7.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
8.พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
9.พระราชบัญญัติแพปลา พ.ศ. 2496
10.พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ. 2482
11.พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481
12.พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ.
2456
13.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
14.พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
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สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่งเป้าหมายนี้ (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
(COMPETENCY NAME)

ระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง
(PROFICIENCY LEVEL)

ความรูท้ ี่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมายนี้
(Knowledge)

ทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
เป้าหมายนี้
(Skills)

15.พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
16.พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
17.พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.
2525
18.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
19.พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
20.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของพนักงาน
เจ้าหน้าที่
21.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
พ.ศ. 2540
22.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2539
23.ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ อาทิ การตรวจค้นการ
จับกุม
24.การควบคุมผู้ต้องหา การนําส่งคดี
25.ระเบียบสํานักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ
26.ระเบียบสารบรรณ
27.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
28.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่งเป้าหมายนี้ (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
(COMPETENCY NAME)

ระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง
(PROFICIENCY LEVEL)

เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อคัดสรรผู้มีศกั ยภาพเข้าสู่ Career Path
1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและดํารงตําแหน่งนักวิชาการประมงระดับชํานาญการพิเศษ
2. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและดํารงตําแหน่งนักวิชาการประมงระดับชํานาญการ (ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มในสํานักงานประมงจังหวัด)
3. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานประมงระดับอาวุโส
4. มีคะแนนผลการปฏิบัติงานดีเด่น 2 ครั้งในรอบการประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง
5. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ในรอบ 3 ปี ย้อนหลัง
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ภาพแสดง เสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ (Career Chart)

ประมงจังหวัด
(อํานวยการเฉพาะด้านวิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น)
รวมระยะเวลาจัดเตรียมและพัฒนา 6 ปี

ประสบการณ์ที่ 2 หน้างานกฏหมายและบริหารจัดการ
ระยะเวลา 3 ปี

ประสบการณ์ที่ 1 หน้างานวิชาการประมง
ระยะเวลา 3 ปี
หัวหน้ากลุ่ม
นักวิชาการประมง
พัฒนาและส่งเสริม
ชพ.
อาชีพการประมง
สังกัด ศูนย์ .........
สํานักงานประมง
สพจ. / สพช.
จังหวัด
สพท./สพก.

ตําแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด

ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ .. ระบุ
- ชื่อตําแหน่ง
- หน่วยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหน่ง

หัวหน้าศูนย์
บริหารจัดการด้านการ
ประมง
สํานักบริหารจัดการ
ประมง

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารจัดการด้านการ
ประมง
สํานักงานประมง
จังหวัด
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ดํารงตําแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ดํารงตําแหน่งใด
ก่อนก็ได้

หรือ

ดํารงตําแหน่งใด
ตําแหน่งหนึ่ง

ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) LD 1 (ประสบการณ์ที่ 1)
ชื่อตําแหน่ง
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ หน่วยงาน

ศูนย์................................
สพจ., สพช., สพท.,สพก.

ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง 3 ปี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
สํารวจ ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการประมง เพื่อพัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการประมง ทั้งในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งผลิต ตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยด้านการประมง รวมทัง้ ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงและให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก

ผลสัมฤทธิห์ ลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)

1. ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการประมง 1. ผลงานวิจัยถูกนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและ
เพิ่มผลผลิตด้านการประมง

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก
(KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1.1 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
1.2 จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ (เรื่อง)

2. ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานด้านการ
ประมง
3. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมง

2. ผลผลิตทางการประมงได้มาตรฐานและปลอดภัย
2. ร้อยละของจํานวนฟาร์ม/โรงงาน/เรือประมงที่อยู่
ต่อผู้บริโภค
ในพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ร้อยละ)
3. ผู้รับบริการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 3.1 จํานวนครั้งของการเป็นวิทยากร (ครั้ง)
3.2 ร้อยละของผู้รบั บริการที่สามารถนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ)
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ความรูท้ ี่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
(Knowledge)
1. ความรู้ความสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
1.1 ด้านการประมง
1.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
1.3 การทําการประมง
1.4 การจัดการทรัพยากร
และแหล่งน้ํา
1.5 การแปรรูปสัตว์น้ํา
1.5 มาตรฐานความปลอดภัย
1.6 การบริหารจัดการองค์กร
1.7 การมีสว่ นร่วมและการ
บูรณาการ
1.8 ด้านการส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมง

ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่ง
(Skills)
1.
2.
3.

ทักษะตามที่ ก.พ. กําหนด ระดับ 2
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. การนําเสนอผลงานวิชาการ
6. การเป็นวิทยากร
7. การเป็นผู้นาํ

4.
5.
6.
7.
8.
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สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
ระดับสมรรถนะที่
ชื่อสมรรถนะ
คาดหวัง
(Proficiency
(Competency Name)
Level)
มุ่งผลสัมฤทธิ์
• ระดับ 3
บริการที่ดี
• ระดับ 3
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
สมรรถนะหลัก • ระดับ 3
ในงานอาชีพ
ก.พ. 5 ตัว
การยึดมั่นในความถูกต้อง
• ระดับ 3
ชอบธรรม และจริยธรรม
การทํางานเป็นทีม
• ระดับ 3
การคิดวิเคราะห์
• ระดับ 3
สมรรถนะ
การสืบเสาะหาข้อมูล
• ระดับ 3
เฉพาะฯ
การตรวจสอบความถูกต้อง
• ระดับ 3
3 ตัว
ตามกระบวนงาน

เกณฑ์พจิ ารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวไปสูต่ าํ แหน่งงานลําดับต่อไป (PERFORMANCE MEASURES)
ผลงาน
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นอย่างน้อย 3 ครั้ง
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
1. ผ่านการทดสอบหลักสูตรการตรวจรับรอง ประเมิน ฟาร์ม/โรงงาน/เรือประมง ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร คะแนนทดสอบ
หลังการฝึกอบรมอย่างน้อย 80 %
2. ผ่านการทดสอบทักษะบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ คะแนนอย่างน้อย 80 %
3. ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษคะแนนอย่างน้อย 60 %
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลง นบก. (ก.พ.) นบก. (กษ.) , นบส. (กษ.), หลักสูตรเตรียมความพร้อมประมงจังหวัด อย่างน้อย 1 หลักสูตร
ประสบการณ์
1. ผ่านประสบการณ์การเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษอย่างน้อย 6 ครั้ง
2. ผ่านประสบการณ์การนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับกรมอย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องเป็นผลงานที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. ผ่านประสบการณ์การเป็นเลขานุการในการประชุมหน่วยงานอย่างน้อย 3 ครั้ง
4. ผ่านประสบการณ์การเป็นผู้นําโครงการถ่ายทอดและจัดการความรู้อย่างน้อย 1 โครงการ

-13-

ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)
LD 2 (ประสบการณ์ที่ 1)
ชื่อตําแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
สํานักงานประมงจังหวัด

ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง 3 ปี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
1. ดําเนินการและให้บริการด้านวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําผลิตภัณฑ์ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพการประมงและแก้ไขปัญหาภายในเขตจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
2. ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมงภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรแหละสหกรณ์และกรมประมง กุล่มจังหวัดและจังหวัด
3. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานประมงจังหวัด แผนงาน/งาน/โครงการ ด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่าง ๆ พร้อมทัง้ สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/
โครงการด้านการประมง และการจัดทําข้อมูลสารสนเทศระดับอําเภอ
4. ส่งเสริมติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงและพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้ประกอบการด้านการประมงให้เป็นมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
5. จัดทําและใช้ประโยชน์ ระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และผู้ประกอบการด้านประมง สถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
6. การออกหนังสือกํากับการจําหน่ายลูกพันธ์สัตว์น้ําและพันธ์สัตว์น้ํา
7. จัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด (GPP ด้านเพาะเลี้ยง)
8. ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอด้านการประมง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก
1. ดําเนินการและให้บริการด้านวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําผลิตภัณฑ์ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการประมงและแก้ไขปัญหา
ภายในเขตจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพด้านการประมง ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมงภายใน
จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร
แหละสหกรณ์และกรมประมง กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด
3. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานประมงจังหวัด
แผนงาน/งาน/โครงการ ด้านการพัฒนาประมงและ
โครงการพิเศษต่าง ๆ พร้อมทัง้ สนับสนุนการจัดทํา
แผนงาน/โครงการด้านการประมง และการจัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศระดับอําเภอ
4. ส่งเสริมติดตามและประเมินผลการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมงและพัฒนาเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้ประกอบการด้านการประมง
ให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

ผลสัมฤทธิห์ ลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)
1. ความสําเร็จในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก
(KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. ผลผลิตต่อหน่วยการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการ
ส่งเสริมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี

2. มีผลการวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพ 2.1 จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแก้ไขปัญหาและ
ให้แก่เกษตรกร
พัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร
2.2 จํานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในจังหวัดที่
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิเคราะห์
3. แผนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการประมง/แผนปฏิบัติงาน 3. จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทีไ่ ด้รับบรรจุ
ของสํานักงานประมงจังหวัด
ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

4. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการประกอบการด้านการ
ประมง เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
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4. ร้อยละเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและ
ผู้ประกอบการด้านการประมงที่ได้รับการ
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน

หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก
5. จัดทําและใช้ประโยชน์ ระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา และผูป้ ระกอบการด้านประมง สถิติประมง
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ผลสัมฤทธิห์ ลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)
5. ระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา ผู้ประกอบการ
ด้านการประมง สถิติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มี
ความถูกต้อง ทันสมัย เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
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ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก
(KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูล
ด้านการประมงในพื้นที่

ความรูท้ ี่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
(Knowledge)
1. ความรู้ความสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
1.1 ด้านการประมง
1.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
1.3 การทําการประมง
1.4 การจัดการทรัพยากร
และแหล่งน้ํา
1.5 การแปรรูปสัตว์น้ํา
1.5 มาตรฐานความปลอดภัย
1.6 การบริหารจัดการองค์กร
1.7 การมีสว่ นร่วมและการ
บูรณาการ
1.8 ด้านการส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมง

ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่ง
(Skills)
1.
2.
3.

ทักษะตามที่ ก.พ. กําหนด ระดับ 2
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. การนําเสนอผลงานวิชาการ
6. การเป็นวิทยากร
7. การเป็นผู้นาํ

4.
5.
6.
7.
8.
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สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
ระดับสมรรถนะที่
ชื่อสมรรถนะ
คาดหวัง
(Proficiency
(Competency Name)
Level)
มุ่งผลสัมฤทธิ์
• ระดับ 3
บริการที่ดี
• ระดับ 3
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
• ระดับ 3
สมรรถนะหลัก
ในงานอาชีพ
ก.พ. 5 ตัว
การยึดมั่นในความถูกต้อง
• ระดับ 3
ชอบธรรม และจริยธรรม
การทํางานเป็นทีม
• ระดับ 3
การคิดวิเคราะห์
• ระดับ 3
สมรรถนะ
การสืบเสาะหาข้อมูล
• ระดับ 3
เฉพาะฯ
การตรวจสอบความถูกต้อง
• ระดับ 3
3 ตัว
ตามกระบวนงาน

ความรูท้ ี่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
(Knowledge)

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
ระดับสมรรถนะที่
ชื่อสมรรถนะ
คาดหวัง
(Proficiency
(Competency Name)
Level)

ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่ง
(Skills)

2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ทางราชการ ระดับ 3
2.1 พระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2490
2.2 กฎหมายประมง
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านการ
ประมง
2.3 ระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
2.4 ระเบียบพัสดุ
2.5 ระเบียบงานสารบรรณ
2.6 กฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
2.7 กฎหมายลําดับรอง กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

-18-

เกณฑ์พจิ ารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวไปสูต่ าํ แหน่งงานลําดับต่อไป (PERFORMANCE MEASURES)
ผลงาน
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นอย่างน้อย 3 ครั้ง
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
1.ผ่านการทดสอบทักษะบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ คะแนนไม่น้อยกว่า 80 %
2.ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษได้คะแนนร้อยละ 60
3.ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลง นบก. (ก.พ.) นบก. (กษ.) , นบส. (กษ.), หลักสูตรเตรียมความพร้อมประมงจังหวัด อย่างน้อย 1 หลักสูตร
ประสบการณ์
1.ผ่านประสบการณ์การนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับกรมอย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องเป็นผลงานที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ผ่านประสบการณ์การเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษอย่างน้อย 6 ครั้ง
3.ผ่านประสบการณ์การเป็นเลขานุการในการประชุมหน่วยงานอย่างน้อย 3 ครั้ง
4.ผ่านประสบการณ์ส่งเสริมเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ให้เข้าระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร อย่างน้อยร้อยละ 60
5.ผ่านประสบการณ์การเป็นผู้นําโครงการถ่ายทอดและจัดการความรู้อย่างน้อย 1 โครงการ
6.ผ่านประสบการณ์แก้ปัญหาเกีย่ วกับเทคโนโลยีการประมง อย่างน้อย 3 เรื่อง/กรณี
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ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)
LD 3 (ประสบการณ์ที่ 2)
ชื่อตําแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หน่วยงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
สํานักงานประมงจังหวัด

ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง 3 ปี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
2.ดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแลด้านการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบ กฎ กฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษา วิจัย
แนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) อยู่ร่วมกันได้
3.ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ํา เรือประมง ในเขตจังหวัด เพื่อการส่งออกและความปลอดภัยทางด้านอาหาร ศึกษาและ
ประเมินผลการควบคุมการบริหารจัดการด้านการประมงและผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในเขตจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามสภาวะการประมง
4.ให้คําแนะนําปรึกษาและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อให้ผรู้ ับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการนําไปใช้วางแผนและดําเนินการศึกษา
รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทําระบบฐานข้อมูลทะเบียนด้านเรือประมง เครื่องมือทําการประมง แหล่งน้ํา สถิติการประมงด้านการจับ และการใช้ประโยชน์
สัตว์น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ
5.จัดทําแผนงาน/งาน/โครงการด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่างๆ
6.ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด( GPPแหล่งน้ํา การทําประมง)
7.ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนแจ้งเตือนภัย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากภัยพิบัติและหาแนวทางบรรเทาช่วยเหลือชาวประมงและเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหลัง
เกิดภัยพิบัติ
8.สนับสนุนสํานักงานประมงอําเภอ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดทําแผนงาน/โครงการด้านการประมงและการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ
ระดับอําเภอ
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
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หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก

ผลสัมฤทธิห์ ลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)

1. บริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง
และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแล ด้านการประมงภายใน
เขตจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบ กฎ กฎหมายว่าด้วย
การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.1 เกษตรกรประมงประกอบอาชีพอย่างรับผิดชอบ โดย
ชาวประมงใช้เครื่องมือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่
ทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผูป้ ระกอบการ ที่
เกี่ยวข้องกับการประมงหรือธุรกิจต่อเนื่องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก
(KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนในการทําการประมง การ
ประกอบอาชีพการประมงที่ผิดกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับของกรมประมง ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
เรื่องร้องเรียน 3 ปีย้อนหลัง
1.2 ร้อยละของเกษตรกร/ชาวประมง ในพื้นที่จังหวัด
ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ การประชาสัมพันธ์ด้าน
กฎหมายประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2 ความถูกต้องของการออกใบอนุญาตและอาชญาบัตร
ทําการประมงตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

1.3 ร้อยละของความถูกต้องในการออกใบอนุญาต
และอาชญาบัตร

1.3 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 1.4 จํานวนชุมชนที่มีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการ
ด้านการประมง
ประมง
2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทํา
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนด้านเรือประมง เครื่องมือทํา
การประมง ที่จบั สัตว์น้ํา สถิติการประมงด้านการจับ
และการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ

2. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนด้านเรือประมง เครื่องมือทํา
การประมง ที่จบั สัตว์น้ํา สถิติการประมงด้านการจับ และ
การใช้ประโยชน์สัตว์น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ มีความถูก
ต้อง ทันสมัย เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
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2.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเรือประมง
เครื่องมือทําการประมง ที่จับสัตว์น้ํา สถิติการประมง
ด้านการจับ การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ ให้เป็นปัจจุบัน

หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก

ผลสัมฤทธิห์ ลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก
(KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
2.2 จํานวนผลงานที่ได้จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์
2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้าน
การประมงในพื้นที่

3. วางแผนแจ้งเตือนภัย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจาก 3.1 มีระบบแจ้งเตือนภัย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากภัย
พิบัติ
ภัยพิบัติและหาแนวทางบรรเทาช่วยเหลือชาวประมง
และเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหลังเกิดภัยพิบัติ
3.2 มีแนวทางในการบรรเทาให้ความช่วยเหลือชาวประมง
และเกษตรกร หลังเกิดภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 จํานวนครั้งของการแจ้งเตือนภัย ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการเตือนภัยเพื่อลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติ
3.2 ร้อยละของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติและ
ได้รับความช่วยเหลือภายในกําหนด
3.3 ร้อยละของความถูกต้องของฐานข้อมูล
ผู้ประสบภัย

4. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่า
เทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ํา เรือประมง ในเขตจังหวัด
เพื่อการส่งออกและความปลอดภัยทางด้านอาหาร

4. ผลการศึกษาถูกนําไปใช้เพื่อการส่งเสริมให้ชาวประมง 4. ร้อยละเรือประมงและสถานประกอบการที่ได้รับ
และผู้ประกอบการประกอบอาชีพอย่างรับผิดชอบและได้รับ การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
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ความรูท้ ี่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
(Knowledge)

ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่ง
(Skills)

1. ความรู้ความสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 3
1.1 ด้านการประมง
- การทําการประมง /เครื่องมือ
- การจัดการทรัพยากร
และแหล่งน้ํา
- การแปรรูปสัตว์น้ํา
- มาตรฐานความปลอดภัย
- ด้านการส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมง
1.2 การบริหารจัดการองค์กร
1.3 การมีส่วนร่วมและการ
บูรณาการ

ทักษะตามที่ ก.พ. กําหนด ระดับ 2
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. การสั่งการ
6. การสื่อสารเพื่อการจูงใจ
7. การให้คําปรึกษา ดูแล ลูกน้อง
8. การเจรจาต่อรอง
9. การประสานงาน
10. การสอนงาน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency
Level)
มุ่งผลสัมฤทธิ์
• ระดับ 3
บริการที่ดี
• ระดับ 3
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
• ระดับ 3
สมรรถนะหลัก
ในงานอาชีพ
ก.พ. 5 ตัว
การยึดมั่นในความถูกต้อง
• ระดับ 3
ชอบธรรม และจริยธรรม
การทํางานเป็นทีม
• ระดับ 3
การคิดวิเคราะห์
• ระดับ 3
สมรรถนะ
การสืบเสาะหาข้อมูล
• ระดับ 3
เฉพาะฯ
การตรวจสอบความถูกต้อง
• ระดับ 3
3 ตัว
ตามกระบวนงาน

ความรูท้ ี่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
(Knowledge)

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
ระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง
ชื่อสมรรถนะ
(Competency Name)
(Proficiency
Level)

ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่ง
(Skills)

2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ทางราชการ ระดับ 3
2.1 พระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2490
2.2 กฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านการ
ประมง (พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2534 พรบ. สิ่งแวดล้อม)
2.3 ระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
2.4 ระเบียบพัสดุ
2.5 ระเบียบงานสารบรรณ
2.6 กฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารราชการ พ.ศ.2539)
2.7 กฎหมายลําดับรอง กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์พจิ ารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวไปสูต่ าํ แหน่งงานลําดับต่อไป (PERFORMANCE MEASURES)
ผลงาน
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นอย่างน้อย 3 ครั้ง
ความรู้ /ทักษะ/สมรรถนะ
ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีประมง ผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 80 %
ประสบการณ์ 1. ผ่านประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการกรรมการ/เลขานุการอนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่ตา่ํ กว่า 3 เรื่อง
2. ผ่านประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการประมง อย่างน้อย 1 โครงการ
3. ผ่านประสบการณ์แก้ปัญหาความขัดแย้งด้านการประมงในพื้นที่อย่างน้อย 2 เรื่อง/กรณี
4. ผ่านประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
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ตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) LD 3 (ประสบการณ์ที่ 2)
ชื่อตําแหน่ง
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมง
(ทะเล/น้ําจืด)
3 ปี
ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง

หน่วยงาน

ศูนย์บริหารจัดการประมงฯ
สํานักบริหารจัดการด้านการประมง

หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
1. ควบคุม ป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายประมง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ในการทําประมงอย่างรับผิดชอบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรประมง ในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบ
4. การให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. การจัดทําฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก

ผลสัมฤทธิห์ ลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)

1. ควบคุม ป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการประมง ให้เป็นไป
ตามกฎหมายประมง และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

1 เกษตรกรประมงทําการประมงได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย

2. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ใน
การทําประมงอย่างรับผิดชอบ

2. เกษตรกรประมงได้รับความรู้ในการทํา
ประมงตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมี
ความรับผิดชอบ
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ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก (KEY PERFORMANCE
INDICATORS: KPIS)
1. ร้อยละของผู้ทําการประมงผิดกฎหมายประมงในพื้นที่
ลดลง (ตามสภาพปัญหาในพื้นที่นั้น) เช่น ร้อยละ
ของอวนรุนลดลงที่จังหวัดชุมพร
2. ร้อยละชาวประมง มีความรู้เกี่ยวกับการทําประมงตามที่
กฎหมายกําหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินจากการฝึกอบรม

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก

ผลสัมฤทธิห์ ลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก (KEY PERFORMANCE
INDICATORS: KPIS)
3.1 จํานวนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ประมงในท้องถิ่นของตนเอง
3.2 จํานวนองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมง

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและองค์กร
ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การใช้ทรัพยากรประมง

3. องค์กรและชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่น
ตนเอง

4 การให้ความช่วยเหลือชาวประมงและ
ผู้ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ

4. การให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์

4 ร้อยละของการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามที่ได้รับการร้องขอ

5. การจัดทําฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน

5 ฐานข้อมูลด้านแหล่งทําการประมง ชุมชน
ประมง ท่าเรือ สมาคม เครือ่ งมือทําการ
ประมง เรือประมง สถิติ การทําผิดกฎหมาย
ในพื้นที่ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน มีความถูกต้องทันสมัย เรียกใช้
ได้อย่างรวดเร็ว

5.1 จํานวนครั้งในการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้เพื่อการ
วางแผนและตัดสินใจอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานโดย
ผู้บริหาร
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5.2 มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ความรูท้ ี่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
(Knowledge)

1. ความรู้ความสามารถทีใ่ ช้การปฏิบัติงาน
ระดับ 3
1.1การทําการประมง
1.2การจัดการทรัพยากรและแหล่งน้ํา
1.3การบริหารจัดการองค์กร
1.4การมีส่วนร่วมและการบูรณาการ
1.5การส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ประมง
2. ความรู้ด้านกฎหมาย ระดับ 3
2.1 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
2.2 กฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานทางด้านการประมง
2.3 ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน
2.4 ระเบียบพัสดุ
2.5 ระเบียบงานสารบรรณ
2.6 กฎหมายว่าด้วยการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ
2.7 กฎหมายลําดับรอง กฎระเบียบข้อบังคับ
และหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่ง
(Skills)
ทักษะที่ ก.พ. กําหนด ระดับ 2
1.การใช้คอมพิวเตอร์
2.การใช้ภาษาอังกฤษ
3.การคํานวณ
4.การจัดการข้อมูล
ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5.การควบคุมจับคุม และดําเนินคดี
ตามระเบียบกฎหมาย
6. การบันทึก ในการเขียนบันทึก
จับกุม
7.การวางแผนและสั่งการ
8.การเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหา
การแย่งชิงทรัพยากร
9.ทักษะในการเข้าปฏิบัติงานกับ
ชุมชน
10.ทักษะในการสอนงาน
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สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหน่ง (Competencies)
ระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง
ชื่อสมรรถนะ
(Competency Name)
(Proficiency
Level)
1.ม่งผลสัมฤทธิ์
• ระดับ 3
2.บริการที่ดี
• ระดับ 3
3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
• ระดับ 3
ในงานอาชีพ
สมรรถนะหลัก
ก.พ. 5 ตัว
4.การยึดมั่นนความถูกต้อง
• ระดับ 3
ชอบธรรมและจริยธรรม
5.การทํางานเป็นทีม
• ระดับ 3
6.การคิดวิเคราะห์
• ระดับ 3
7.การสืบเสาะหาข้อมูล
• ระดับ 3
สมรรถนะ
เฉพาะฯ
8.การตรวจสอบความถูกต้อง
• ระดับ 3
3
ตั
ว
ตามกระบวนงาน

เกณฑ์พจิ ารณาประสบการณ์และผลงาน เพื่อก้าวไปสูต่ าํ แหน่งงานลําดับต่อไป (PERFORMANCE MEASURES)
ผลงาน
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นอย่างน้อย 3 ครั้ง
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีประมง ผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 80 %
ประสบการณ์ 1 ผ่านประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการกรรมการ/เลขานุการอนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่ตา่ํ กว่า 3 เรื่อง
2 ผ่านประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการประมง อย่างน้อย 1 โครงการ
3 ผ่านประสบการณ์แก้ปัญหาความขัดแย้งด้านการประมงในพื้นที่อย่างน้อย 2 เรื่อง/กรณี
4 ผ่านประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
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