
ที่ ชื่อ-สกุล  / ต าแหน่ง / สังกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตร  และสหกรณ์  พ.ศ. 2563 

และที่มอบหมายเพ่ิมเติม
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

1 นายกิตติพงษ์  ลีลาศสง่างาม
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่
เหมาะสม ก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ประมงจังหวัดศรีสะเกษ
2. ควบคุมและก ากับการดูแลการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
3. จัดท ายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
งานด้านการประมง

เลขที่ต าแหน่ง 2767 4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด
5. ด าเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
6. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
7. ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง
8. ให้บริการทางด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตาม
มาตรฐาน
9.การด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ า
หรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตามที่กฎหมายก าหนด
10. เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
11. ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ ส านักงานประมงจังหวดัศรีสะเกษ

ภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ



2 นางสาวชุติพร  ฟูปิง
1. จัดท ายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
งานด้านการประมง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 3. ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ

เลขที่ต าแหน่ง 2747 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานที่รับผิดชอบและติดตามก ากับดูแลเร่งด่วน
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานการเงิน และบัญชี จัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่าย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. งานการพัสดุและครุภัณฑ์ การจัดหา จัดเก็บ การบ ารุงรักษา การจ าหน่าย การรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. งานบุคลากร ท าทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคลากร
5. งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
6. งานการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราการ  ลูกจ้าง
8. ประสานและรวบรวมการจัดท าสถิติด้านการประมง ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) สาขาประมง รายงานกรมประมง 
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานและรวบรวมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพรบ.อ านวยความสะดวก พ.ศ.2558 ของส านักงานประมง
จังหวัด
10. จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานประมงจังหวัด
11. ประสานและรวบรวม การจัดท าแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานประมงจังหวัด รายงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
12. งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
13. งานการเล่ือนเงินเดือน ของข้าราชการ ลูกจ้าง
14. งานตามตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการ
15. งานสวัสดิการ  ของข้าราชการและลูกจ้าง
16. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นคร้ังคราว

งานในกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ส านักงานประมง
จังหวัด ภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ



3 นางสาวขจีรัตน์  อินทา งานที่รับผิดชอบเร่งด่วน

เจ้าพนักงานธุรการ 1. งานการเงิน และบัญชี จัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่าย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงาน 2. งานบุคลากร ท าทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคลากร

เลขที่ ต าแหน่ง 2748 3. งานการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 4. จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานประมงจังหวัด

5. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นคร้ังคราว

งานที่รับผิดชอบเร่งด่วน

4 นางสาววาสนา  แสนสีดา 1. งานธุรการ งานสารบรรณ

(พนักงานราชการ) 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราการ  ลูกจ้าง

นักวิชาการประมง
3. ประสานและรวบรวมการจัดท าสถิติด้านการประมง ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) สาขาประมง รายงานกรมประมง 
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ ต าแหน่ง 4649
4. ประสานและรวบรวมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพรบ.อ านวยความสะดวก พ.ศ.2558 ของส านักงานประมง
จังหวัด
5. จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานประมงจังหวัด
6. ประสานและรวบรวม การจัดท าแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน
7. งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. งานการเล่ือนเงินเดือน ของข้าราชการ ลูกจ้าง
9. งานตามตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการ
10. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นคร้ังคราว

5 นายแสงชัย  มณฑาทิพย์ งานที่รับผิดชอบเร่งด่วน
ลูกจ้างประจ า 1. งานธุรการ งานสารบรรณ

พนักงานการประมง 2. งานการพัสดุและครุภัณฑ์ การจัดหา จัดเก็บ การบ ารุงรักษา ยานพาหนะ อาคารสถานที่
เลขที่ต าแหน่ง 2252 3. จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานประมงจังหวัด

4. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นคร้ังคราว

งานในกลุ่มบริหารและยุทธศาสตรส านักงานประมงจังหวัด
 ภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

งานในกลุ่มบริหารและยุทธศาสตรส านักงานประมงจังหวัด
 ภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

งานในกลุ่มบริหารและยุทธศาสตรส านักงานประมงจังหวัด
 ภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ



6 นายธนดล  นวลจันทร์
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่
เหมาะสม ก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ
2. ควบคุมและก ากับการดูแลการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3. จัดท ายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
งานด้านการประมง

เลขที่ต าแหน่ง 2749 4. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

5. ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง

6. ให้บริการทางด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตาม
มาตรฐาน
7. ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานที่รับผิดชอบเร่งด่วน
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2.งานออกหนังสือก ากับการจ าหน่าย ลูกพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์สัตว์น้ า
3.งานการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
4.งานจัดท าสถิติ ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาประมง
5. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)
6. โครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์ , ทฤษฎีใหม่)
8. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
9. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
10. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
11. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
12. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zonning by Agri-Map)
13. ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กลุ่มฯ

14. จัดท าแผนงานโครงการ ด้านการพัฒนาอาชีพการประมงตามยุทธศาสตร์ กระทรวงฯ กรมประมง กลุ่มจังหวัด และจังหวัด

15. ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

งานในกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงาน
ประมงจังหวัด ภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่

อ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอรับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง



16. จัดท าทะเบียน กลุ่มเกษตรกรด้านการประมง กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ า
17. ส ารวจความต้องการ ความพึงพอใจ ของเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
18. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  เอกสารเผยแพร่ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
19. การรายงานผลการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด
20. โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคล่ือนที่
21. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นคร้ังคราว

7 -ว่าง- งานที่รับผิดชอบเร่งด่วน
เลขที่ต าแหน่ง 2750 1. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)
3. โครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์
4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)
5. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ทฤษฎีใหม่)
6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กบ)
7. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียน)
8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
9. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
10. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zonning by Agri-Map)
11. โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคล่ือนที่

8 นายวุฒิพนธ์ ศรีจินดา งานที่รับผิดชอบเร่งด่วน
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)
3. โครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์
4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)
5. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ทฤษฎีใหม่)
6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กบ)
7. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียน)
8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
9. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
10. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zonning by Agri-Map)
11. โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคล่ือนที่

งานในกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงาน
ประมงจังหวัด ภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่

อ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอรับผิดชอบ

งานในกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงาน
ประมงจังหวัด ภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่

อ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอรับผิดชอบ

งานในกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงาน
ประมงจังหวัด ภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่

อ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอรับผิดชอบ



10
นายสุนทร  รุ่งเรือง

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่
เหมาะสม ก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
2. ควบคุมและก ากับการดูแลการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง

3. จัดท ายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
งานด้านการประมง

เลขที่ต าแหน่ง 2751 4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด
5. ด าเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
6. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
7. ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง
8. ให้บริการทางด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตาม
มาตรฐาน

9.การด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ า
หรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตามที่กฎหมายก าหนดและรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์
น้ าตามที่กฎหมายก าหนด
10. เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
11. ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
งานที่รับผิดชอบเร่งด่วน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลการบริหาร จัดการทรัพยากรประมง เคร่ืองมือประมง การมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้
ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบและแนวทางแก้ไข

2. งานควบคุมการประมง ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การประมงพ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. งานควบคุม ตรวจสอบ การครอบครองสัตว์น้ า ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
4. งานควบคุม การตรวจการน าเข้า น าผ่าน น าออกสัตว์น้ า ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
5. การจัดท าทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
6. การจัดการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด

งานในกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงาน
ประมงจังหวัด ภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่

อ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอรับผิดชอบ

กลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง



7. การจัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาค
8. การจัดการประชุมคณะกรรมการ FC
9. การประกาศพื้นที่เหมาะสมในการเล้ียงสัตว์น้ าที่สาธารณะประโยชน์
10. การประกาศพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า
11. งานตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวมสัตว์น้ า เรือประมง  ผู้ค้าสัตว์น้ า
12. งานจัดท าฐานข้อมูล  เรือประมง  เคร่ืองมือท าการประมง แหล่งน้ า  ผู้จับสัตว์น้ า
13. จัดท าสถิติผลผลิต  มูลค่าการประมงด้านการจับการใช้ประโยชน์สัตว์น้ า  และการจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
 สาขาประมง ด้านการจับสัตว์น้ า
14. จัดท าแผนงานโครงการ ด้านการพัฒนาการประมงและโครงการพิเศษ ตามยุทธศาสตร์กระทรวง , กรมประมง , กลุ่ม
จังหวัด , และจังหวัด
15. งานช่วยเหลือชาวประมงและเกษตรกรประมงที่ประสบภัยพิบัติ
16. ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ประมงอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนโครงการด้านการประมง 
การบริหารจัดการแหล่งน้ า  สารสนเทศ
17. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
18. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
19. การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในวันส าคัญ
20. โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคล่ือนที่
21. งานควบคุม การตรวจการน าเข้า น าผ่าน น าออกสัตว์น้ า ตาม พ.ร.บ.2499 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
22. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
23. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นคร้ังคราว



11 นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองเล่ือม งานที่รับผิดชอบเร่งด่วน

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลการบริหาร จัดการทรัพยากรประมง เคร่ืองมือประมง การมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้
ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบและแนวทางแก้ไข

เลขที่ต าแหน่ง 2752 2. งานควบคุมการประมง ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การประมงพ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารจัดการด้าน
3. งานควบคุม ตรวจสอบ การครอบครองสัตว์น้ า ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

การประมง
4. งานควบคุม การตรวจการน าเข้า น าผ่าน น าออกสัตว์น้ า ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
5. การจัดท าทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
6. การจัดการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด
7. การจัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาค
8. การจัดการประชุมคณะกรรมการ FC
9. การประกาศพื้นที่เหมาะสมในการเล้ียงสัตว์น้ าที่สาธารณะประโยชน์
10. การประกาศพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า
11. งานตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวมสัตว์น้ า เรือประมง  ผู้ค้าสัตว์น้ า
12. งานจัดท าฐานข้อมูล  เรือประมง  เคร่ืองมือท าการประมง แหล่งน้ า  ผู้จับสัตว์น้ า
13. จัดท าสถิติผลผลิต  มูลค่าการประมงด้านการจับการใช้ประโยชน์สัตว์น้ า  และการจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
 สาขาประมง ด้านการจับสัตว์น้ า
14. จัดท าแผนงานโครงการ ด้านการพัฒนาการประมงและโครงการพิเศษ ตามยุทธศาสตร์กระทรวง , กรมประมง , กลุ่ม
จังหวัด , และจังหวัด
15. งานช่วยเหลือชาวประมงและเกษตรกรประมงที่ประสบภัยพิบัติ
16. ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ประมงอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนโครงการด้านการประมง
การบริหารจัดการแหล่งน้ า  สารสนเทศ
17. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
18. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
19. การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในวันส าคัญ
20. โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคล่ือนที่
21. งานควบคุม การตรวจการน าเข้า น าผ่าน น าออกสัตว์น้ า ตาม พ.ร.บ.2499 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
22. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
23. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นคร้ังคราว

งานในกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงาน
ประมงจังหวัด ภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่

อ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอรับผิดชอบ



12 นางสาวสุจิตราภรณ์  ไพฑูรย์ งานที่รับผิดชอบเร่งด่วน
1. การจัดท าทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
2. การจัดการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด
3. การจัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาค
4. การจัดการประชุมคณะกรรมการ FC
5. การประกาศพื้นที่เหมาะสมในการเล้ียงสัตว์น้ าที่สาธารณะประโยชน์
6. งานช่วยเหลือชาวประมงและเกษตรกรประมงที่ประสบภัยพิบัติ
7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
8. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
9. การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในวันส าคัญ
10. โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคล่ือนที่
11. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นคร้ังคราว

งานในกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงส านักงานประมง
จังหวัดภายในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ      และพื้นที่

อ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอรับผิดชอบ


