
 
คำสั่งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) 

ที ่236  / 2562 
เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ ให้ปฏิบัติ 

……………………………………………. 
 
 เพ่ือให้การบริหารงาน งบประมาณ และบุคลากร ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เขต 
2 (สงขลา) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง ในปีงบประมาณ 2563 
ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและกรม
ประมงกำหนด เกิดความสะดวก คล่องตัว เป็นธรรม ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการและพนักงาน
ราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานภายในของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก
เรือประมง เขต 2 (สงขลา) และมอบหมายงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
1.การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน 
 ในกรณีที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) อยู่ในท้องที่ปฏิบัติ
ราชการ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ เช่น ไปเข้าร่วมประชุม เดินทางไปราชการในท้องที่ ฯลฯ โดยไม่ได้มีคำสั่ง
แต่งตั้งผู้ใดให้รักษาการในตำแหน่ง และลักษณะงานมีเรื่องเร่งด่วน จำเป็น หากชักช้าอาจเกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ ไม่ทันเวลาที่กำหนด หากเข้าข่ายกรณีดังกล่าวมอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ตามลำดับ เป็นผู้สั่ง
และปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)  

1.1 นางปราณี  อ่อนแก้ว ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
1.2 นางสาวศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ์ ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 
2.กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ 
 2.1 นางปราณี  อ่อนแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ มอบหมายให้ ปฏิบัติ งานใน
ตำแหน่ง “หวัหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ” และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม เป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแล ควบคุม ให้คำแนะนำการ
ปฏิบัติด้านการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าให้กับ ศจร. ในสังกัด ให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายของการ
ตรวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ำของเรือประมงพาณิชย์ โดยมีจำนวนเป้าหมายตามนโยบายที่กรมประมงกำหนด 
  2.ควบคุม บังคับบัญชา ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ให้ปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย ระเบียบ และวิธีการที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.ตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ จากเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้าเทียบท่าเพ่ือขนถ่าย
สัตว์น้ำ เปรียบเทียบกับสมุดบันทึกการทำการประมง เครื่องมือประมง การชั่งจริง ณ ท่าเทียบเรือ และ
ใบกำกับการจำหน่าย/ขนถ่าย สัตว์น้ำ 
  4.ควบคุม กำกับดูแล การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลในระบบ Traceability ของเจ้าหน้าที่
ศูนย์ ฯ เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการแพปลา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันเวลา เป็นไปตามที่
กฏหมายกำหนด 
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           5.ตรวจประเมิน/ติดตามท่าเทียบเรือประมงทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมประมง และ
จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินพร้อมทั้ งประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาให้มีการจด
ทะเบียนกับกรมประมงให้ถูกต้องตามประเภทกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมง 

6.ควบคุมการจัดทำรายงานประจำเดือนของกลุ่มฯนำเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ให้เสร็จสิ้น 
ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน และรายงานต่อที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน (หากมีการประชุม) 
  7.รวบรวมรายงานประจำเดือนจากศูนย์ฯ ต่างๆ ภายใต้สังกัดศูนย์ฯ เขต 2 (สงขลา) ภายใน
วันที่ 3 ของทุกเดือน และเตรียมข้อมูลจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำรอบ 6 เดือน และรายงาน
ประจำป ี
  8.ควบคุมดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำกิจกรรม 5 ส.รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
กลุ่ม ฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา 
  9.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 นายอัลฮัมดี ดือราโซะ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ให้มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1.ตรวจสอบ สุ่มตรวจ ชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ จากเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้าเทียบท่าเพ่ือ 
ขนถ่ายสัตว์น้ำ เปรียบเทียบกับสมุดบันทึกการทำการประมง เครื่องมือประมง และใบกำกับการจำหน่าย  ขน
ถ่าย สัตว์น้ำ ที่แจ้งเข้าเทียบท่า พร้อมจัดทำเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

2.ช่วยตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ Traceability ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ เจ้าหน้าที่ท่า
เทียบเรือ ผู้ประกอบการแพปลา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันเวลา เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

3.ตรวจประเมิน/ติดตามท่าเทียบเรือประมง และจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาให้มีการจดทะเบียนกับกรมประมงให้ถูกต้องตามประเภท
กิจกรรมของท่าเทียบเรือประมง 

4.ให้คำแนะนำ กำกับ ดูแล ให้ชาวประมง และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการกรอก  
การจัดส่ง ข้อมูลเอกสารสมุดบันทึกทำการประมง (Logbook) และการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ 
(MCPD) .ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง  

5.สรุปผลการตรวจสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือ การพิจารณาอนุมัติแบบบันทึกน้ำหนักสัตว์น้ำที่ขึ้น
ท่า (Landing Declaration) การตรวจประเมินท่าเทียบเรือ พร้อมสรุปปัญหา และอุปสรรค รายงานหัวหน้า
กลุ่มฯ ทุกวันที่ 25 ของเดือน  

6.ประสานงานกับเจ้าของเรือ ท่าเทียบเรือ จุดตรวจเรือเข้าออก และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เพ่ือวางแผนการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ 

7.ตรวจสอบการลงข้อมูลการตรวจให้เป็นปัจจุบันในสมุดควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่ม ฯ 
8.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

3.1 นางเสาวนีย์  สาลีโท ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
“หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป” และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม สำหรับการทำงาน ธุรการ การเงิน การบัญชี 
พัสดุ การเบิกจ่าย การเก็บเอกสารหลักฐาน งานสารบรรณ บุคลากร และการอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มอื่น สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 2.ควบคุม บังคับบัญชา ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม และกำกับ ติดตาม
ดูแล ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานบริหารสำนักงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใน 
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สังกัด ศจร. อ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ระเบียบ และวิธีการที่กำหนด เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เสร็จทันกำหนดเวลา 

3.สรุปและรายงานความก้าวหน้าแผน และผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ และงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา  

4.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบติดตามการประเมินผล แผนงาน โครงการตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดสงขลา  

5.ควบคุม กำกับ ดูแล เร่งรัด ให้คำปรึกษาระบบงานเอกสารและหนังสือราชการทั้งหมดของ 
ศูนย ์ฯ และหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

6.ทำหน้าที่ “เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี” ในส่วนของการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญ 
จ่ายเงิน เบิกเงิน ก่อนนำส่งหน่วยเบิกจ่าย  

 7.เป็นผู้แทนประสานราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงจังหวัดสงขลา 

9.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน  และอยู่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าทุก 
วันพุธ - พฤหัสบดี และนอกเวลาราชการตามความจำเป็นในประเด็นช่วยลงข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมง
ในระบบ Thai Flagged Catch Certification System และควบคุมดูแลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในแต่ละ
วัน พร้อมแจ้งข้อมูลให้กลุ่ม ฯ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  10.ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้รถยนต์ราชการประจำจุดตรวจให้เป็นไปตามระเบียบ 
  11.ปฏิบัติงานแทน นางสาวศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้

12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.2 นายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  

 1.รับผิดชอบในส่วนของคดีที่กระทำผิดตาม พ.ร.ก.การประมง 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี – จังหวัดนราธิวาส โดยการกำกับ ดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำ 
ปรึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำร้องขอของแต่ละ ศจร. รวมถึงสรุปผลคดีประจำเดือนของ ศจร.ในสังกัดเพ่ือ
ใช้เป็นฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน และรายงาน กบร. 
  2.ทำหน้าที่ “ผู้ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและบัญชี” ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ
ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ใบสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน หลักฐานสำคัญจ่ายเงิน เบิกเงิน ก่อน
นำส่งหน่วยเบิกจ่าย รวมถึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการอนุมัติ การรายงานผลเพ่ือเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ของ ศจร. ในสังกัด และควบคุมทะเบี ยน
ค่าเช่าบ้าน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าบ้านของข้าราชการทุกศจร. ในสังกัด ก่อนนำเสนอ
ผู้มีอำนาจเพ่ือลงนาม  
  3.รวบรวม สรุปประกาศและระเบียบต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชกำหนดการประมง 
2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้เกิดความสะดวก ง่าย ในการทำความเข้าใจ เรียนรู้ นำมาใช้งานและเป็น
ฐานข้อมูลใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
  4.ติดตาม ควบคุม เรือประมงที่มีมาตรการปกครองกำกับอยู่ เช่น คำสั่งกักเรือหรือพักใช้
ใบอนุญาตทำการประมงตามคำสั่งของคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง ให้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด 
  5.เป็นเลขานุการในการประชุม โดยจัดทำเอกสารการประชุม การเตรียมการประชุม ตลอด
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุมของหน่วยงาน และการประชุมในระดับเขต 
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6.ควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแล จัดทำ การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดศูนย ์ฯ เขต 2 (สงขลา) 

7.ช่วยปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า โดยเน้นการอยู่ปฏิบัติงานในช่วงนอก
เวลาราชการตามความจำเป็น 

8.เป็นผู้ รวบรวม ติดตาม สรุป ข้อสั่ งการตามมติที่ประชุม Daily Brief และรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน 

9.ควบคุมงบเดือน วันลา และการลงเวลาในการมาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ 
10.ควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดทำกิจกรรม 5 ส.รวมทั้งการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ในส่วนที่กลุ่ม ฯ รับผิดชอบ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา 
 11.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มฯ แทน นางเสาวนีย์ สาลีโท ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3.3 นางสาวพรทิพย์  นุ่นคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) ให้มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้  
1.จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายด้านสาธารณูปโภคทุกประเภท   เพ่ือส่งเบิกหน่วยเบิกจ่าย และ 

ส่งรายงานให้หน่วยเบิกจ่ายตรงตามเวลาที่กำหนด และจัดทำเอกสารถึงหน่วยเบิกจ่ายด้านค่าสาธารณูปโภค
เพ่ือทำรายการค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายข้ามปี 

2.จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    หรือวันหยุดราชการของกลุ่มฯ      ตั้งแต ่
ขั้นตอนการขออนุมัติ สิ้นสุดถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

3.จัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด  
พร้อมตรวจสอบเอกสารก่อนเบิกจ่าย และจัดเก็บรวบรวมเอกสารใบสั่งซื้อ สั่งจ้างพร้อมจัดทำสรุปข้อมูลเพ่ือ
รายงานผลรอบ 6 เดือน 
  4.ลงนามเพ่ือยืนยันการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของหน่วยงาน และศจร. ในสังกัดก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจเพ่ือลงนาม  และตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่ายด้านการเงินทั้งหมดพร้อมลงนามก่อนส่งหน่วยเบิกจ่าย 

5.ร่างหนังสือโต้ตอบไปยังหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งดูแลข้อมูลพ้ืนฐานด้านบุคลากร  
6.สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนรายงานตรวจสอบภายใน กรมประมง 

  7.ติดตาม วางแผน พร้อมสรุปผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานประจำเดือน ในภาพรวมของศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ทั้ง 7 ศูนย์ พร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายไปยัง ส่วนกลาง  
  8.จัดทำเอกสารกันเงินไว้ เบิก เหลื่อมปี  รายงานส่งส่วนกลางเพ่ือขยายเงินไว้เบิกใน
ปีงบประมาณต่อไป และจดัทำเอกสารการคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง ในทุกรอบปีงบประมาณ 
  9. ช่วยตรวจสอบพัสดุประจำปี พร้อมจัดส่งรายงานให้ หน่วยงานต้นสังกัด 

10.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน และห้องทำงานประจำกลุ่ม 
11.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.กลุ่มติดตามเรือและการสื่อสาร 
4.1 นางสาวอารยา  อวลนวน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน มอบหมายให้ปฏิบัติงานใน

ตำแหน่ง “หัวหน้ากลุ่มติดตามเรือและการสื่อสาร” และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ในเรื่องเกี่ยวกับการรับแจ้งข้อขัดข้องของ 

ระบบติดตามเรือประมง และการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำ 
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การประมง และกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 2.ควบคุม บังคับบัญชา ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม และให้คำปรึกษา 
แนะนำ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตามเรือและการสื่อสารให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของทุก ศจร.ในสังกัด ให้ปฏิบัติงานสำเร็จเสร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ระเบียบ และวิธีการที่
กำหนด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวม สรุปจัดทำรายงานเกี่ยวกับระบบติดตามเรือประมง ของทุก 
ศจร.ในสังกัดเพ่ือนำรายงานในที่ประชุมประจำเดือน และรวบรวมจัดส่ง กบร.ตามกำหนดเวลา 

 3.รับแจ้งเหตุ เกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามเรือประมงมีปัญหา พร้อมตอบข้อสงสัย และ
ประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน เพ่ือช่วยติดตาม แก้ไข ปัญหาให้กับชาวประมง 

 4.ช่วยปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า โดยเน้นการอยู่ปฏิบัติงานในช่วงนอก
เวลาราชการตามความจำเป็น  

5.จัดทำ รวบรวม สรุป และติดตามผล จากรายงานลูกเรือตกน้ำทุกกรณ ี  ในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
สุราษฏร์ธานี จนถึงจังหวัดนราธิวาส เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงาน และรวบรวมรายงาน
เสนอต่อ กบร. 
  6.ตรวจสอบสภาพ ความพร้อมใช้ ความเหมาะสมของการติดตั้งระบบติดตามเรือ การล็อค
ตรึงอุปกรณ์ การขอปิด – เปิดสัญญาณ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

7.ดำเนินการทวนสอบระบบติดตามเรือ ณ ท่าเทียบเรือตามเป้าหมาย วิธีการที่ กบร. กำหนด 
8.จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ห้องประชุม บันทึกรายงานผลการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

รายงานต่อ กบร. ในการประชุม conference ทุกครั้ง 
9.ดูแล บำรุงรักษา รถยนต์ราชการ  จัดทำเอกสารการใช้รถ  การควบคุมการลงบันทึกในสมุด 

คุม เกี่ยวกับการใช้รถ การบำรุงรักษา และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ต่อทะเบียนรถ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ
กำหนด 
  10.แจ้งข้อมูลข่าวสาร เตือนภัย ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เรียกเรือกลับ กรณีมี
ปัญหา ผ่านช่องทางวิทยุสื่อสาร กับเรือประมงที่ทำการประมงในทะเล 
  11.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.กลุ่มวิชาการ 

5.1  นางสาวศรีวิตา  ไชยบัญดิษฐ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
ในตำแหน่ง “หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่” และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดทำ  การเขียน 
ข้อเสนองานวิจัย และการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในสังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 2.ควบคุม บังคับบัญชา ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม และให้คำปรึกษา 
แนะนำ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ให้กับข้าราชการที่ต้อง
ทำงานวิจัยของทุก ศจร.ในสังกัด ให้ปฏิบัติงานสำเร็จเสร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ระเบียบ และวิธีการที่กำหนด 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวม สรุปจัดทำรายงานฐานข้อมูลทะเบียนวิจัย ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินการ ของทุก ศจร.ในสังกัดเพ่ือนำรายงานในที่ประชุมประจำเดือน และรวบรวมจัดส่ง กบร.ต าม
กำหนดเวลา 

3.ช่วยปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า โดยเน้นการอยู่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุด 
ราชการ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ ฯ แทน กรณีหัวหน้าศูนย์ ฯ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
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4.ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยประจำเขต โดยให้ตรวจสอบ 
พิจารณา กรั่นกรอง ความถูกต้อง รูปแบบ เนื้อหา ของเอกสารดังกล่าวของข้าราชการในเขต พร้อมแจ้งผลการ
พิจารณา หรือส่งต่อคณะกรรมการ ฯ ระดับกองเพ่ือพิจารณา  

5.ตรวจติดตาม กำกับ ดูแล เรื่องสุขอนามัยเรือในเรือประมง และจัดทำสรุปรายเดือน ผลการ 
ปฏิบัติงานของทุก ศจร. ในเขต นำส่งหน่วยงานผู้ออกเอกสารรับรอง พร้อมสรุปรายงานนำส่ง กบร. 

6.สืบค้น เก็บรวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทำสื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และดำเนินการดูแล ปรับปรุง พัฒนา website 
และ Facebook ของศูนย์ ฯ ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ช่วยจัดทำรวบรวม สื่อประชาสัมพันธ์ 
ผลงาน กิจกรรม ของแต่ละ ศจร. สรุปนำลงเผยแพร่ในเวปไซด์ของ ศจร. หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 
  7.ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรม
ประมงกำหนด 

8.ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือจัดการประชุมร่วมกับกลุ่ม ฯ ภายใต้สังกัดศูนย์ ฯ หรือ 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อม
ควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแล กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ศจร. เขต 
2 (สงขลา) และติดตามเร่งรัดการจัดทำรายงานดังกล่าวจากทุก ศจร.เพ่ือเสนอ กบร. ตามกำหนดเวลา 
  9.ดูแล ให้คำปรึกษา จัดประชุมให้ความรู้ เป็นพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึกงาน จัดทำตารางการ
ฝึกงาน ประเมินและสรุปผลของการฝึกงานนำส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

10.ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล บำรุงรักษา การยืม การใช้ ครุภัณฑ์ทุก 
ประเภท ดำเนินการจัดทำเอกสาร และทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ทุก
ประเภทให้เป็นไปตามท่ีระเบียบ กฎหมายกำหนด 
  11.ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปราณี  อ่อนแก้ว กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6.กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมง 

6.1 นายชวนนท์ กัลยา ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
“หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมง และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
สงขลา” และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม สำหรับการรับแจ้งและการตรวจสอบการเข้า - 
ออก ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และเรือประมงพาณิชย์กลุ่มเป้าหมาย 
  2.ควบคุม บังคับบัญชา ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในกลุ่ม  ฯ และให้
คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเรือประมงและ
การทำการประมง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของทุก ศจร.ในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ระเบียบ และ
วิธีการที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรวบรวม สรุปจัดทำรายงานฐานข้อมูลการเข้าออก
ของเรือ การตรวจสอบเรือประมง จัดทำรายงานทุกวันที่ 1 - 15 และวันที่ 16 – วันสุดท้ายของเดือน เสนอ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรายงานต่อที่ประชุมประจำเดือน ฯลฯ ตามรูปแบบรายงาน ของทุก ศจร.ในสังกัด และ
รวบรวมจัดส่ง กบร.ตามกำหนดเวลา 
  3.รับแจ้งเข้า-ออก ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เรือประมงพาณิชย์ เรืออ่ืนๆ ตามที่กฏหมาย
กำหนด 
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4.ตรวจสอบเรือจริง  สำหรับ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เรือสนับสนุน ฯ     และเรือประมงพาณิชย์  
กลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการตรวจเรือเชิงคุณภาพที่มีการสั่งตรวจจากระบบ 

5.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ   แก่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย โดยเฉพาะชาวประมง เน้นการสื่อแบบตัวต่อตัว โดยมีเอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยันรูปแบบการ
ปฏิบัติงานเป็นหลัก และรวบรวมรายงานผลทุกสิ้นเดือน 

6.ประสานงานกับชุดตรวจเรือบูรณาการ     กับ ศรชล. เขต และหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน 

7.ดูแลสถานที่ จุดตรวจเรือ ตู้คอนเทรนเนอร์ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีการใช้พ้ืนที่ให้ 
เหมาะสม เป็นสัดส่วน สะอาด เรียบร้อย และจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถใช้งาน บริการ ได้
ตลอดเวลา 
  8.จัดทำฐานข้อมูลเรือประมง แรงงานประมง และปรับปรุง เพ่ิมเติมระบบเอกสารหลักฐาน
ของเรือประมงพาณิชย์ทุกลำ  ในระบบการแจ้งเข้าออก ให้เอกสารหลักฐานเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนถูกต้อง 

9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.2. นางสาวฮาฟีรา ซีเซ็ง ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ให้มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1.ตรวจเรือประมง โดยช่วยข้าราชการในชุดตรวจเรือประมง ทำการตรวจสอบเรือประมงท่ี 
แจ้งเข้า–ออก ณ ท่าเทียบเรือ พร้อมบันทึกข้อมูลการตรวจเรือลงในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันที 

2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของระบบสัญญาณ VMS     และประเมินผลเส้นทางการเดินเรือ  
สอบเทียบกับสมุดบันทึกการทำการประมงให้ถูกต้อง ก่อนรับการแจ้งเรือเข้าทุกครั้ง 

3.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเรือ       รวมทั้งเอกสารที่แนบในระบบของเรือประมงพาณิชย์ที่ 
แจ้งเข้า-ออก ในระบบ FI2 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

4.ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบันทึกทำการประมง   (Log Book)   จากเรือประมงที่แจ้ง 
เข้า ส่งภาพถ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เข้าระบบการส่งภาพถ่ายสมุดบันทึกการทำการประมง และบันทึกข้อมูลสมุด
บันทึกทำการประมงจากเรือประมงที่แจ้งเข้า ในระบบ Traceability และเก็บรวบรวมสมุดบันทึกทำการ
ประมง (Logbook) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

5.บันทึกข้อมูล MCTD ในระบบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และเก็บรวบรวม MCTD เข้าแฟ้มให ้
สะดวกในการค้นหา เรียบร้อย 

6.ให้คำแนะนำชาวประมง และผู้เกี่ยวข้องในการกรอกข้อมูลเอกสาร การจัดส่ง   สมุดบันทึก 
ทำการประมง (Logbook) และ หนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ(MCTD) และหนังสือรายงานการขนถ่ายสัตว์
น้ำ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามประกาศฯกำหนด 

7.จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับงานของกลุ่ม ฯ เข้าแฟ้ม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
8.ทำหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของกลุ่ม ฯ และมีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ภายในสำนักงานปฏิบัติการ (ตู้คอนเทรนเนอร์) 
9.รวบรวมข้อมูลการกระทำความผิดของเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออก ของ ศจร. สงขลา จากทุก 

หน่วยงานสหวิชาชีพ 
  10.รายงานความต้องการพัสดุของกลุ่ม ฯ และดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่เบิกมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

11.ปฏิบัติงานแทน นางสาววิรัลพัชร บุญโท หรือนายอัมรีย์ อีแต ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

12.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.3. นางสาววิรัลพัชร บุญโท ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ให้มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1.ตรวจเรือประมง โดยช่วยข้าราชการในชุดตรวจเรือประมง ทำการตรวจสอบเรือประมงท่ี 
แจ้งเข้า–ออก ณ ท่าเทียบเรือ พร้อมบันทึกข้อมูลการตรวจเรือลงในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันที 

2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของระบบสัญญาณ VMS     และประเมินผลเส้นทางการเดินเรือ  
สอบเทียบกับสมุดบันทึกการทำการประมง ก่อนรับการแจ้งเรือเข้าทุกครั้ง 

3.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเรือ       รวมทั้งเอกสารที่แนบในระบบของเรือประมงพาณิชย์ที่ 
แจ้งเข้า-ออก ในระบบ FI2 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

4.ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบันทึกทำการประมง   (Log Book)   จากเรือประมงที่แจ้ง 
เข้า ส่งภาพถ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เข้าระบบการส่งภาพถ่ายสมุดบันทึกการทำการประมง และบันทึกข้อมูลสมุด
บันทึกทำการประมงจากเรือประมงที่แจ้งเข้า ในระบบ Traceability และเก็บรวบรวมสมุดบันทึกทำการ
ประมง (Logbook) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

5.บันทึกข้อมูล MCTD ในระบบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และเก็บรวบรวม MCTD เข้าแฟ้มให ้
สะดวกในการค้นหา เรียบร้อย 

6.ให้คำแนะนำชาวประมง และผู้เกี่ยวข้องในการกรอกข้อมูลเอกสาร การจัดส่ง   สมุดบันทึก 
ทำการประมง (Logbook) และ หนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ(MCTD) และหนังสือรายงานการขนถ่ายสัตว์
น้ำ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามประกาศ ฯ กำหนด 

7.สรุปจำนวนเรือประมงที่ถูกตรวจสอบประจำวัน    พร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรค     เสนอ 
หัวหน้ากลุ่ม ฯ เป็นประจำทุกวัน และรวบรวมรายงานประจำเดือนก่อนวันที่ 3 ของเดือนถัดไป และสรุป
รวบรวมรายงานการแจ้งเข้า-ออก ประจำเดือนของ ศจร. ภายในเขต 2 รายงานหน. กลุ่ม ก่อนวันที่ 3 ของ
เดือนถัดไป 

8.สรุปรายงานการแจ้งเข้า-ออก ระหว่างวันที่ 1-15  และ 16-วันสิ้นเดือน และสรุปจำนวน 
เรือ ประเภทเครื่องมือ เรือที่มาทำประมงจาก ศจร. อื่น โดยส่งรายงานให้หน. กลุ่มฯ ภายในวันที่ 3 ของเดือน
ถัดไป 

9.รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของศูนย์ฯ  สงขลา ต่อกองฯ จังหวัด และ กษ. ตามช่องทาง และ 
เวลาที่กำหนด 
  10.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงานปฏิบัติการ (บริเวณ FIP) 

11.ปฏิบัติงานแทน นางสาวฮาฟีรา ซีเซ็ง  หรือนายอัมรีย์ อีแต     ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

12.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6.4. นายอัมรีย์ อีแต ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.ช่วยรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามเรือประมงมีปัญหา      พร้อมตอบข้อสงสัย     และ 
ประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน เพ่ือช่วยติดตาม แก้ไข ปัญหาให้กับชาวประมง 

2.ช่วยประเมิน เฝ้าระวังเรือท่ีมีการแจ้งเหตุเกี่ยวกับระบบติดตามเรือขาดหายบ่อยครั้ง   หรือ 
เรือที่ทำการประมงเข้าใกล้เขตทะเลชายฝั่ง  หรือเรือที่ระบบติดตามเรือเมื่อตรวจสอบย้อนหลังแล้วพบว่ามี
ความเสี่ยงในการกระทำผิดกฏหมาย 

3.ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์ ฯ   และหน่วยงานในสังกัด   ผ่านสื่อ 
เฟชบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์ แผ่นป้ายไวนิล หรือช่องทางที่เหมาะสม 

4.ดูแล  พัฒนา เว็บไซต์ และเฟชบุ๊ค  ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง  เขต ๒  
(สงขลา) ให้มีการเพิ่มกิจกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน  และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
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5.ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง อำนวยความสะดวก เรื่องสื่อ  
สารสนเทศในการจัดประชุมและอบรมที่ FIP 

6.ตรวจเรือประมง โดยช่วยข้าราชการในชุดตรวจเรือประมง ทำการตรวจสอบเรือประมงท่ี 
แจ้งเข้า–ออก ณ ท่าเทียบเรือ พร้อมบันทึกข้อมูลการตรวจเรือลงในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันที 

7.ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของระบบสัญญาณ VMS และประเมินผลเส้นทางการเดินเรือ  
สอบเทียบกับสมุดบันทึกการทำการประมง ก่อนรับการแจ้งเรือเข้าทุกครั้ง 

8.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเรือ รวมทั้งเอกสารที่แนบในระบบของเรือประมงพาณิชย์ที่ 
แจ้งเข้า-ออก ในระบบ FI2 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

9.ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบันทึกทำการประมง  (Log Book)  จากเรือประมงที่แจ้ง 
เข้า ส่งภาพถ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เข้าระบบการส่งภาพถ่ายสมุดบันทึกการทำการประมง และบันทึกข้อมูลสมุด
บันทึกทำการประมงจากเรือประมงที่แจ้งเข้า ในระบบ Traceability และเก็บรวบรวมสมุดบันทึกทำการ
ประมง (Logbook) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
  10.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายนอกสำนักงานปฏิบัติการ (บริเวณรอบ FIP และตัด
แต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ต่าง ๆ ) 

11.ปฏิบัติงานแทน นายถาวร  แสงโสภา หรือนางสาววิรัลพัชร บุญโท ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่ 
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

12.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
6.5. นายถาวร แสงโสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสาร (พนักงานราชการ) ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ดังนี้ 
1.ตรวจเรือประมง โดยช่วยข้าราชการในชุดตรวจเรือประมง ทำการตรวจสอบเรือประมงท่ี 

แจ้งเข้า–ออก ณ ท่าเทียบเรือ พร้อมบันทึกข้อมูลการตรวจเรือลงในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันที 
2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของระบบสัญญาณ    VMS และประเมินผลเส้นทางการเดินเรือ  

สอบเทียบกับสมุดบันทึกการทำการประมง ก่อนรับการแจ้งเรือเข้าทุกครั้ง 
3.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเรือ       รวมทั้งเอกสารที่แนบในระบบของเรือประมงพาณิชย์ที่ 

แจ้งเข้า-ออก ในระบบ FI2 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
4.ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบันทึกทำการประมง   (Log Book)   จากเรือประมงที่แจ้ง 

เข้า ส่งภาพถ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เข้าระบบการส่งภาพถ่ายสมุดบันทึกการทำการประมง และบันทึกข้อมูลสมุด
บันทึกทำการประมงจากเรือประมงที่แจ้งเข้า ในระบบ Traceability และเก็บรวบรวมสมุดบันทึกทำการ
ประมง (Logbook) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
  5.จัดทำทะเบียน บันทึกผลการติดต่อสื่อสารทางวิทยุระบบต่าง ๆ ของเรือประมงพาณิชย์ 
และแจ้งข้อมูลข่าวสาร เตือนภัย ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เรียกเรือกลับกรณีมีปัญหา ผ่าน
ช่องทางวิทยุสื่อสาร กับเรือประมงที่ทำการประมงในทะเล โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
  6.ดูแล บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบวิทยุสื่อสาร วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน ของสำนักงานฯ 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย เกิดความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
                     7.ช่วยเก็บ รักษา ทำความสะอาดบริเวณภายนอกสำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าให้
สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ช่วยดูแลสถานที่ จุดตรวจเรือ ตู้คอนเทรนเนอร์   ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มี
การใช้พื้นท่ีเป็นสัดส่วน สะอาดเรียบร้อย 
                     8.งานซ่อมแซมทางกายภาพของอาคารสำนักงานเบื้องต้น 
                     9.ปฏิบัติงานแทน นางสาวฮาฟีรา ซีเซ็ง  หรือนายอัมรีย์   อีแต   ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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                     10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่สั่งเป็นต้นไปให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติงานราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ด้วยความเป็นธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ 
แบบแผน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และให้บันทึกผลการปฏิบัติไว้เป็น
หลักฐาน หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันที ทั้งนี้
หากคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน 
 
                                              สั่ง ณ วันที่  15  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
                                                                  (นายธีระพงษ์  อภัยภักดี) 

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างบุคลากรของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) 

   
นายธีระพงษ์ อภัยภักด ี

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำ

การประมง 
กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า

เทียบเรือ 
กลุ่มวิชาการ กลุ่มติดตามเรือและการสื่อสาร 

นางเสาวนีย์ สาลีโท 

นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

 นายชวนนท์ กัลยา 

นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

นายฟารีซี มะหมัด 

นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

น.ส.ศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ์ 

นักวิชาการประมงปฏบิัติกา 

น.ส.อารยา อวลนวน 

เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 

นายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล 

นิติกรปฏิบัติการ 

น.ส.ภัคศรัณย์ ตั้งสมคิด 
นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

นายอัลฮัมดี ดือราโซะ 

นักวิชาการประมง 

น.ส.พรทิพย์ นุ่นคง 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

นายอัมรีย ์อีแต 

นักวิชาการประมง 

 น.ส.ฮาฟีรา ซีเซ็ง 

นักวิชาการประมง 

 

น.ส.วิรัลพัชร บุญโท 

นักวิชาการประมง 

 

 นายถาวร แสงโสภา  

เจ้าหน้าที่สื่อสาร 



 


