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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการสวนสาธารณะ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กับเสนอแนะทางด้านการเกษตรเบื้องต้น และงานสวนธารณะ เพื่อปรับปรุงและ
จัดทาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ คอยตรวจสอบกับดูแลให้มีและบารุงรักษาสวนสาธารณะ จัดตกแต่งสวนหย่อม
จั ด ท าเรื อ นเพาะช า บ ารุ งรั กษาต้ น ไม้ ริ ม ถนนให้ ร่ม เย็ น แก่ ผู้ สั ญ จรไปมา บ ารุงรัก ษาลานหญ้ า อนุ ส าวรี ย์
ตลอดจนให้คาแนะนาและเผยแพร่วิชาการเกษตรให้แก่ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการสวนสาธารณะ
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการสวนสาธารณะ
ระดับชานาญการ
นักวิชาการสวนสาธารณะ
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสวนสาธารณะ
ระดับเชี่ยวชาญ

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสวนสาธารณะ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนสาธารณะ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะในพื้นที่ เพื่อประเมินผลการ
บริการและใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานสวนสาธารณะในอนาคต
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.3 จั ดท าเรื อนเพาะช า หรือค้ นคว้าทดลองต้น ไม้ และพื ช พั น ธ์ต่ างๆ ที่ รับผิ ดชอบ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มา
ใช้บริการ
1.4 จัดให้ มีและบารุงรักษาสวนสาธารณะ จัดสถานที่ พักผ่ อนหย่อนใจ จัดตัดแต่ง
สวนหย่อมทั่วไปในเขตพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ เพื่อให้มีต้นไม้ ดอกไม้ หรือสถานที่ที่น่าอยู่และสวยงาม
1.5 บ ารุงรักษาต้นไม้ตามริมถนน ลานหญ้ า สนามเด็กเล่ น สนามหญ้ าทั่ วไป หรือ
อนุสาวรีย์ เพื่อให้เกิดความสวยงานและให้ร่มเย็นแก่ผู้สัญจรไปมา
1.6 จั ดให้ มี ส วนสั ตว์ ตลอดจนให้ ค าแนะน าและเผยแพร่วิช าการให้ แก่ ป ระชาชน
เพื่อสร้างความรู้และรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด และศักยภาพของพื้นที่
ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรมเพื่อวางแผนการส่งเสริมการผลิ ตในระดับพื้นที่ และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเกษตรกรในด้านการผลิต การจัดการ
ผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
1.8 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และเสนอแนะทางด้ า นเกษตรเบื้ อ งต้ น และด้ า น
สวนสาธารณะ ตลอดจนให้คาแนะนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร
1.9 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานการเงิ น บั ญ ชี และงบประมาณ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านเกษตรกรรมหรือด้านการจัดสวนสาธารณะ
แก่ประชาชน ครู นักเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.2 ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ค วามรู้เกี่ยวกับการจัดสวนต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ให้กับประชาชน เยาวชน นักศึกษา เพื่อให้เห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรัก
การปลูกต้นไม้
4.3 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เกษตร แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา
พืชสวน โรคพืช โรคพืชวิทยา เกษตรเขตร้อน ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ พฤกษศาสตร์ วนศาสตร์ อุทยานและ
นันทนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา
พืชสวน โรคพืช โรคพืชวิทยา เกษตรเขตร้อน ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ พฤกษศาสตร์ วนศาสตร์ อุทยานและ
นันทนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา
พืชสวน โรคพืช โรคพืชวิทยา เกษตรเขตร้อน ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ พฤกษศาสตร์ วนศาสตร์ อุทยานและ
นันทนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสวนสาธารณะ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิช าการสวนสาธารณะ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู งในงานวิช าการสวนสาธารณะ ปฏิ บั ติงานที่ ต้อ งตั ดสิ น ใจหรือ แก้ ปั ญ หาที่ ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา ทดลอง วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ งานด้ า นการปรั บ ปรุ ง การขยาย
การคัดเลือก พันธุ์พืช รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบารุงพืช สารกาจัดศัตรูพืช เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลและสรุปรายงาน รวมทั้ งเสนอแนะประเด็นที่เป็ น
ประโยชน์ต่องานส่งเสริมการเกษตรหรือสวนสาธารณะเช่นการจัดระบบเกษตรกรรมหรือระบบการบารุงต้นไม้
สาธารณะ การสร้างเครือข่ายการพัฒนา การจัดกระบวน การมีส่วนร่วม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ประชาชน เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และชุมชน เป็นต้น เพื่อพั ฒ นาแนวทางการส่ งเสริมการเกษตรที่ มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับงบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน
1.3 จัดทาโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะในพื้นที่ซึ่งดูแล
รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ น าผลมาวิเคราะห์ และประเมิ น ผลการบริก าร และใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการบริห ารงาน
สวนสาธารณะในอนาคต
1.4 ออกปฏิบั ติงานภาคสนามในการเยี่ยมเยียนเกษตรกร การสารวจข้อมูลเกษตร
การรับฟังปัญหา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเกษตร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและจาก
หน่วยงาน ตลอดจนการให้บริการการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพื ชผัก เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้า
ในด้านการเกษตรที่ถูกต้องและส่งเสริมให้มีผลผลิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.5 ควบคุม ติดตาม ดูแลและวางแผนส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น
1.6 ควบคุ ม ติ ด ตาม ดู แลและวางแผนการบ ารุ งรัก ษาสวนสาธารณะ จั ด สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ จัดตัดแต่งสวนหย่อมทั่วไปในเขตพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ เพื่อให้มีต้นไม้ ดอกไม้ หรือสถานที่ที่น่า
อยู่และสวยงาม

1.7 ควบคุม ติดตาม และดูแลการบารุงรักษาต้นไม้ตามริมถนน ลานหญ้า สนามเด็ก
เล่น สถานหญ้าทั่วไป หรืออนุสาวรีย์ เพื่อให้เกิดความสวยงานและให้ร่มเย็นแก่ผู้สัญจรไปมา
1.8 ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดให้มีสวนสัตว์ ตลอดจนให้คาแนะนาและเผยแพร่
วิชาการให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความรู้และรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย กั บ เสนอแนะทางด้ า นการเกษตรเบื้ อ งต้ น และงาน
สวนสาธารณะ
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานเกษตรกรรมหรื อ งานสวนสาธารณะ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้เผยแพร่ด้าน
เกษตรกรรมหรือด้านการจัดสวนสาธารณะแก่ประชาชน ครู นักเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.2 ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจ และเสนอข้อมูลในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนมาตรการในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ให้กับประชาชน เยาวชน นักศึกษา เพื่อให้เห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรัก
การปลูกต้นไม้
4.4 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เกษตรหรือสวนสาธารณะ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสวนสาธารณะ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนัก วิชาการสวนสาธารณะ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ข้ อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการ
สวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบั ติงานด้านวิชาการสวนสาธารณะหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสวนสาธารณะ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
สวนสาธารณะ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการสวนสาธารณะ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ ค าปรึ ก ษา ก าหนดแนวทาง ควบคุ ม ดู แ ล และติ ด ตามการศึ ก ษา ทดลอง
วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานด้านการปรับปรุง การขยาย การคัดเลือก พันธุ์พืช รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบารุง
พืช สารกาจัดศัตรูพืช เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ
1.2 ให้ ค าปรึ ก ษา ก าหนดแนวทาง ควบคุ ม ดู แ ล และติ ด ตามการศึ ก ษาวิ เคราะห์
ประเมิ น ผลและสรุ ป รายงาน รวมทั้ งเสนอแนะประเด็ น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ งานส่ งเสริ ม การเกษตรหรื อ
สวนสาธารณะเช่นการจัดระบบเกษตรกรรมหรือระบบการบารุงต้นไม้สาธารณะ การสร้างเครือข่ายการพัฒนา
การจัดกระบวน การมีส่วนร่วม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
ชุมชน เป็นต้น เพื่อพัฒ นาแนวทางการส่ งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
รวมทั้งสอดคล้องกับงบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน
1.3 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามจัดทาโครงการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะในพื้นที่ซึ่งดูแลรับผิดชอบ เพื่อนาผลมาวิเคราะห์และประเมินผล
การบริการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานสวนสาธารณะในอนาคต
1.4 วางแผน ควบคุมดูแล ให้คาปรึกษาและประเมินผลการเยี่ยมเยียนเกษตรกร การ
สารวจข้อมูลเกษตร การรับฟังปัญหา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเกษตร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตรและจากหน่ ว ยงาน ตลอดจนการให้ บ ริการการตรวจวิเคราะห์ ส ารพิ ษ ตกค้ างในพื ช ผั ก เพื่ อ ให้
เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าในด้านการเกษตรที่ถูกต้องและส่งเสริมให้มีผลผลิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.5 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น

1.6 ควบคุ ม ติ ด ตาม ดู แลและวางแผนการบ ารุ งรัก ษาสวนสาธารณะ จั ด สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ จัดตัดแต่งสวนหย่อมทั่วไปในเขตพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ เพื่อให้มีต้นไม้ ดอกไม้ หรือสถานที่ที่น่า
อยู่และสวยงาม
1.7 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการบารุงรักษาต้นไม้ตาม
ริมถนน ลานหญ้า สนามเด็กเล่น สถานหญ้าทั่วไป หรืออนุสาวรีย์ เพื่อให้เกิดความสวยงานและให้ร่มเย็นแก่ผู้
สัญจรไปมา
1.8 กาหนดแนวทางและวางกรอบการจัดให้มีสวนสัตว์ ตลอดจนให้คาแนะนาและ
เผยแพร่วิชาการให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความรู้และรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม
1.9 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรมหรืองานสวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งสอดคล้องตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี
1.10 ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และแก้ ปั ญ หางานบริ ห ารสวนสาธารณะ และการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานเกษตรกรรมหรืองานบริหารสวนสาธารณะ เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.12 ให้ คาปรึกษา สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ใน
ระดับรองลงมา ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางาน
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานเกษตรกรรมหรื อ งานสวนสาธารณะ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางอัตรากาลั งเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

4. ด้านการบริการ
4.1 พัฒนารูปแบบและวิธีการให้บริการทางการเกษตรหรืองานสวนสาธารณะต่างๆ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากรที่มีโดยคานึงถึงสิทธิประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้เผยแพร่ด้าน
เกษตรกรรมหรือด้านการจัดสวนสาธารณะแก่ประชาชน ครู นักเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆทีเ่ ป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.3 สร้างรูป แบบการจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานส่งเสริม
การเกษตรหรืองานสวนสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ และเสนอข้อมูลในการจัดทานโยบาย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนมาตรการในการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.4 ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ให้กับประชาชน เยาวชน นักศึกษา เพื่อให้เห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรัก
การปลูกต้นไม้
4.5 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เกษตรหรือสวนสาธารณะ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสวนสาธารณะ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสวนสาธารณะหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสวนสาธารณะ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสวนสาธารณะ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสวนสาธารณะ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
วิชาการสวนสาธารณะเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสวนสาธารณะ เพื่อให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
1.3 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการสวนสาธารณะเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถให้บริการด้านวิชาการสวนสาธารณะได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาอย่าง
แท้จริง
1.4 วางแผนและจั ด อั ต ราก าลั ง ของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง มอบหมายหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้เหมาะสมกับบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนได้รับลักษณะ
งานและปริ ม าณงานที่ เหมาะสมกับ ความรู้ ความสามารถ และศั กยภาพ และเกิด ความเป็ น ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
1.5 บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดขวัญและ
กาลังใจที่ดีในการทางาน สามารถรักษาคนเก่งคนดี และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถ และ
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

1.7 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.8 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนงาน ขั้ น ตอน กระบวนการ และแนวทางการด าเนิ น ด้ า นวิ ช าการ
สวนสาธารณะ เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา และวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 วางแผนการใช้งบประมาณ ทรัพ ยากร และบุ ค ลากรที่ อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ
เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
2.3 วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดการ
พั ฒ นาและมี ความช านาญงานมากขึ้น อัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ การด าเนิ น งานวิช าการสวนสาธารณะให้ มี
ประสิทธิภาพ
2.4 กาหนดแผน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ทิศทางในการพั ฒ นาคุณภาพ และ
มาตรฐานงานวิช าการสวนสาธารณะ เพื่อยกระดับคุณ ภาพ และมาตรฐานงานวิชาการสวนสาธารณะให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้ า นวิ ช าการสวนสาธารณะกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่ห น่วยงานต่างๆ รวมทั้งที่ประชุมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บ ริการทางวิช าการ และสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิชาการสวนสาธารณะแก่บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาสสูงสุด
4.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การผลิ ต คู่ มื อ หรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ ด้ า นวิ ช าการ
สวนสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานวิชาการสวนสาธารณะ เพื่อช่วยให้การ
เผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจด้านวิชาการสวนสาธารณะให้ ลุล่วงไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าง
สมบูรณ์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสวนสาธารณะหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่
น้ อ ยกว่า 2 ปี หรื อด ารงตาแหน่ งอย่ างอื่ น ที่ เที ย บได้ไม่ ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการสวนสาธารณะหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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