
มาตรา 7 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน

อํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษา คนควา และวิจัยชีววิทยาแหลงน้ําจืด ทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวน้ําจืด
2. ศึกษา คนควา วิจัย และฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําและระบบนิเวศในแหลงน้ําจืด
3. ประเมินระบบนิเวศแหลงน้ําจืด สภาวะการทําการประมง เศรษฐกิจ และสังคมชาวประมง พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการการประมงและการใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืน
4. รวบรวมชนิดพันธุและศึกษาวิวัฒนาการของทรัพยากรสัตวน้ําจืด ตามระบบอนุกรมวิธาน และจัดเก็บเปนตัวอยาง
เปรียบเทียบและตรวจสอบอางอิงตามระบบพิพิธภัณฑมาตรฐาน
5. รวบรวมและจัดแสดงชนิดพันธุสัตวน้ําจืด ในสถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืด
6. พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาแหลงน้ําจืดใหเหมาะสมตอการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
7. สงเสริมการมีสวนรวมและเสริมสรางความเขมแข็ง ใหแกชาวประมงในการบริหารจัดการการประมงน้ําจืด
8. ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดความรู และใหคําปรึกษาแนะนําดานการประมงน้ําจืด
9. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

1. งานธุรการ
อํานาจหนาที่
1.1 รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามขอตกลงและตัวชี้วัดรายบุคคล
1.2 ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ รางโตตอบหนังสือราชการ เก็บดูแลรักษา และจัดหมวดหมูเอกสาร และหนังสือ
ราชการ รับ-สงหนังสือราชการ การออกคําสั่งของศูนยฯ
1.3 รับผิดชอบควบคุมดูแลและปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ใหมีความถูกตองและเปนปจจุบัน
1.4 รับผิดชอบตรวจสอบใบสําคัญกอนการขออนุมัติเบิกจายเงิน และทําการอนุมัติในการเบิกจายเงินตามระบบ GFMIS
ทุกงาน/โครงการ พรอมทั้งเก็บหลักฐานใบสําคัญ
1.5 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินคาจําหนายพันธุสัตวน้ํา และนําเงินสงธนาคาร
1.6 เปนเจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงินคาจําหนายพันธุสัตวน้ํา
1.7 รับผิดชอบการจัดทําและจัดสงรายงานการใชจายเงินงบประมาณ ทุกงาน/โครงการและรายงานงานเงินทุนฯ ใหทัน
ภายในกําหนด
1.8 รับผิดชอบงานยานพาหนะ ควบคุมดูแล รักษาการใชรถยนตใหเปนไปตามระเบียบการใชรถยนตราชการ
1.9 ดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน และการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
1.10 ควบคุมดูแลรักษาอาคารสํานักงานและบริเวณโดยรอบใหไดมาตรฐาน GAP
1.11 รับผิดชอบจัดทํารายงานประจําปของศูนยฯ
1.12 รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและลูกจาง
1.13 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



อัตรากําลัง
ขาราชการ 9 คน

ผูอํานวยการศูนยฯ จํานวน 1 คน
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  จํานวน 1 คน
นักวิชาการประมงชํานาญการ         จํานวน 2 คน
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จํานวน 1 คน
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน        จํานวน 2 คน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน        จํานวน 1 คน
นายชางเครื่องกลปฏิบัติการ            จํานวน 1 คน

ลูกจางประจํา 9 คน
พนักงานราชการ 24 คน
ลูกจางชั่วคราว 4 คน
พนักงานจางบริการ 4 คน



กิจกรรมผลิตพันธุสัตวนํ้า
อํานาจหนาที่

ผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อนําไปปลอยในแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อเพิ่มผลผลิต สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ สนับสนุน
พันธุสัตวน้ําใหแกหนวยงานราชการ และหนวยงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ศูนยฯ มีแผนการผลิตพันธุสัตวน้ํา
ในปงบประมาณ 2563 จํานวน 11,000,000 ตัว ชนิดและจํานวนพันธุปลาที่ผลิต ดังนี้

ชนิดสัตวนํ้า จํานวน (ตัว)
ปลาตะเพียนขาว 1,900,000
ปลายีสกเทศ 1,600,000
ปลานวลจันทรเทศ 600,000
ปลากระแห 200,000
ปลาบา 700,000
กุงกามกราม 6,000,000

รวม 11,000,000

กิจกรรมประเมินสถานภาพทรัพยากรประมง
อํานาจหนาที่

การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ  กรมประมงไดกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จและตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน ตามการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) โดยกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพคือการประเมินปริมาณ
ผลจับสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมง (Catch Per Unit of Effort : CPUE) เฉลี่ยเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 1 จากการ
ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําในพื้นที่แหลงน้ําจืดทั่วประเทศ ศูนยฯ ประเมินปริมาณผลจับสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมง
ในแหลงน้ําจืดในจังหวัดพัทลุง เพื่อเปนตัวแทนประเมินผลผลิตของแหลงน้ําจืด โดยทะเลนอยเปนตัวแทนของแหลงน้ํา
เปดขนาดใหญ

วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินปริมาณความชุกชุมและความหลากหลายของทรัพยากรสัตวน้ํา
2. เพื่อประเมินโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตวน้ํา
3. เพื่อประเมินขนาดของการแพรกระจายของทรัพยากรสัตวน้ํา



กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
อํานาจหนาที่

ตรวจประเมินและรบัรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้าํใหเปนไปตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย (Safety level : SL)
และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)

ศูนยฯ มีแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 ดังน้ี

กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล ผล (%)
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา
- จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน ฟารม 222 31 13.96
- รับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ ฟารม 0 1 -
- ตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิตจากแหลงเพาะเลี้ยง ตัวอยาง 333 41 12.31
- การสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง ตัวอยางยา 89 13 14.61
- ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลง

เพาะเลี้ยง ตัวอยางยา 800 224 28.00
(รายงานเฉพาะหนวยงานหองปฏิบัติการ)



งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวนํ้าอ่ืน ๆ
อํานาจหนาที่

เปนกิจกรรมที่ศูนยไดรับจัดสรรเงินนอกงบประมาณจากกรมประมง ในการผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อจําหนายใหแก
เกษตรกรทั่วไป ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงซื้อพันธุสัตวน้ําที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และยังเปนการควบคุมราคา
ลูกพันธุสัตวน้ําของฟารมเอกชน ในปงบประมาณ 2563 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง มีแผนการผลิตพันธุ
สัตวน้ําชนิดตาง ๆ เพื่อจําหนายใหแกเกษตรกรในราคาที่กรมประมงกําหนด โดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้

ชนิด ขนาด (ซม.) ราคา (บาท) รวม (ตัว)

กุงกามกราม 1-1.5 0.20 760,000.00
ปลากดเหลือง 3-5 0.75 48,000.00
ปลาตะเพียนขาว 2-3 0.20 510,000.00
ปลาตะเพียนขาว 3-5 0.25 150,000.00
ปลานิลแปลงเพศ 2-3 0.30 1,370,000.00
ปลานิลแดงแปลงเพศ 2-3 0.40 500,000.00
ปลาไน 2-3 0.10 390,000.00
ปลาไน 3-5 0.20 120,000.00
ปลานวลจันทรเทศ 2-3 0.10 240,000.00
ปลานวลจันทรเทศ 3-5 0.20 60,000.00
ปลาบา 2-3 0.25 290,000.00
ปลาบา 3-5 0.50 110,000.00
ปลายี่สกเทศ 2-3 0.20 350,000.00
ปลายี่สกเทศ 3-5 0.25 160,000.00
ปลาดุกอุย 2-3 0.40 20,000.00
ปลาดุกอุยเทศ 2-3 0.20 50,000.00
ปลาสลิด 2-3 0.25 20,000.00

รวม 5,148,000.00


