
   แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองบริหารจัดการเรอืประมง
และการทําการประมง

ผู้อาํนวยการ ต้น

ขรก. - 143
พรก. – 16
ลปจ. - 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 232
กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้

ระบบติดตามเรือ
8กลุ่มควบคุมเรือประมงและ

การทําการประมงในทะเล

(มีต่อหน้าถัดไป...)

นักวิชาการประมง ปก/ชก               -22

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิชาการประมง  ปก/ชก/ชพ -1 นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก -7เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง    -1

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต 1-3

5 5กล่มควบคมการทําประมง กล่มตรวจสอบสัตว์น้ํา (ต่อหน้าถัดไป)5

นักวิชาการประมง ชพ                      - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

5

นักวิชาการประมง ชพ                     - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก                        - 4 

กลุมควบคุมการทาประมง
ในแหล่งน้ําจืด

กลุมตรวจสอบสตวนา
หน้าท่าเทียบเรือ

้ ั่เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3                           

16

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง
กองบริหารจัดการเรอืประมง

และการทําการประมง
ขรก. - 143

และการทาการประมง
ผู้อาํนวยการ ต้น

พรก. – 16
ลปจ. - 

42ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร)

29ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๒ (สงขลา)

28ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต)

นักวิชาการประมง ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ    - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก                   -31
นักวชิาการเผยแพร่ ปก/ชก                   -2
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง -8

นกวชาการประมง ชพ    1
นักวชิาการประมง ปก/ชก                     -24
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง -4

นักวชิาการประมง ปก/ชก                  -24
นักวชิาการเผยแพร่ ปก/ชก                   -1
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง -2
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๒ ให้กรมประมง  มีภารกิจเก่ียวกับการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาด้านการประมง 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา  ควบคุมการประมง  การผลิตสัตว์น้ํา  และสินค้าประมง 
ที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  และสามารถแข่งขัน 
ในตลาดโลกได้  ตลอดจนป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน 
เขตการประมงไทย  กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา  กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการเพาะเลี้ยง  การปรับปรุงพันธุ์  การผลิต   
การขยายพันธุ์สัตว์น้ํา  สัตว์น้ําสวยงาม  พันธุ์ไม้น้ํา  อาหารสัตว์น้ํา  สุขภาพสัตว์น้ํา  และวิชาการด้านอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และสํารวจด้านทรัพยากรสัตว์น้ํา  แหล่งทําการประมง  เคร่ืองมือ
ทําการประมง  และระบบนิเวศท้ังในและนอกน่านน้ําไทย  รวมท้ังรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา 
ให้อยู่ในระดับที่สามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเก่ียวกับการเก็บรักษาสัตว์น้ํา  การแปรรูปสัตว์น้ํา   
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  เทคโนโลยีการบรรจุ  เทคโนโลยีชีวภาพ  และนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย  ตลอดจนกํากับดูแล
สินค้าประมงให้ได้มาตรฐานตลอดสายการผลิตจนถึงผู้บริโภค  

(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมง  การอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ํา  กําหนดมาตรการในการทําการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ํา  ควบคุม  
ป้องกัน  และปราบปรามการทําการประมงและการค้าสัตว์น้ําให้เป็นไปตามกฎหมาย  รวมทั้งป้องกัน  
ยับย้ัง  และขจัดการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในและนอกน่านน้ําไทย 

(๗) พัฒนาระบบการควบคุม  เฝ้าระวัง  ติดตาม  และตรวจสอบการทําการประมง  ตลอดจน
ระบบสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ  ให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
ตลอดสายการผลิตจนถึงผู้บริโภค 

(๘) ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  และการพัฒนา
ธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การทําการประมง  การแปรรูปสัตว์น้ํา  และอาชีพที่เก่ียวข้องให้มีความม่ันคง
และมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ํา  ด้านวิชาการ  การค้า  การลงทุน  และกิจการอื่น ๆ  ด้านการประมงที่เก่ียวข้อง 

(๑๐) ศึกษา  พัฒนา  และดําเนินการเก่ียวกับระบบงานสารสนเทศ  ภูมิสารสนเทศและเครือข่าย  
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล  ตลอดจน
การให้บริการสารสนเทศ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมประมงหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมประมง  ดังต่อไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (๑) สํานักงานเลขานุการกรม   
   (๒) กองกฎหมาย 
   (๓) กองการเจ้าหน้าที่ 
   (๔) กองคลัง 
   (๕) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
   (๖) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
   (๗) กองตรวจการประมง 
   (๘) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
   (๙) กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

   (๑๐) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
   (๑๑) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง 
   (๑๒) กองประมงต่างประเทศ 
   (๑๓) กองแผนงาน 
   (๑๔) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน 

เพื่อการสืบค้น 
   (๑๕) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
   (๑๖) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
   (๑๗) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
   (๑๘) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
   (๑๙) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
   (๒๐) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
   (๒๑) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
   (๒๒) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
   (๒๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   (๒๔) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
   (๑) สํานักงานประมงจังหวัด 
   (๒) สํานักงานประมงอําเภอ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ข้อ ๔ ในกรมประมง  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมประมง  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  โดยมี
อํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม   
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประมงและกิจกรรมของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของกรม  ตลอดจนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
(๕) ดําเนินการดูแลอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และระบบสาธารณูปโภคของกรม 
(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนา  รวมทั้งสํารวจออกแบบ  ควบคุมสิ่งก่อสร้าง  และตรวจสอบ

งานด้านวิศวกรรมของกรม 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุดของกรม 
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง  กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมง

ในเขตการประมงไทย  กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา  กฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกับการประมงทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

(๓) ปรับปรุง  แก้ไข  และยกร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และกฎหมายของประเทศและระหว่างประเทศ  
รวมทั้งวินิจฉัยและเผยแพร่  ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการประมง  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(๖) ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย  ข้อกําหนด  สนธิสัญญา  
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เก่ียวข้องกับกรม 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๘ กองการเจ้าหน้าที่  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัย  พัฒนาระบบคุณธรรม  และคุณภาพชีวิต 

ของบุคลากรของกรม 
(๓) ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้   
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการด้านการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณและการพัสดุของกรม 
(๒) ศึกษา  พัฒนา  และจัดวางระบบงานคลังของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยด้านการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  ใบรับรองหรือ

หนังสือรับรองเก่ียวกับการนําเข้า  ส่งออก  และนําผ่านซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  และปัจจัยการผลิต 
ที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

(๓) ควบคุม  ป้องกัน  และปราบปรามการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

(๔) ควบคุมและกํากับดูแลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๕) ดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งอนุสัญญาและข้อตกลงอื่น ๆ  

ที่เก่ียวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ  มีอํานาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยวางแผน  กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลตามแนวทาง 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  รวมทั้งโครงการพิเศษอื่น ๆ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผน  กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผล  กําหนดแนวทาง

และดําเนินการตามแผนภัยพิบัติด้านการประมง  สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร  ชาวประมง 
และผู้ประกอบการประมง 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๓) ประสานงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศในภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
โครงการพระราชดําริ  รวมทั้งอํานวยการ  บริหารงาน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

(๔) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านแนวทาง 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองตรวจการประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุม  ตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปรามการทําการประมงในน่านน้ําภายในและทะเล 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

และองค์กรต่าง ๆ  ในการบริหารจัดการการประมงในน่านน้ําภายในและทะเล 
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการบริหารจัดการการประมงเพื่อความย่ังยืน 

ของทรัพยากรสัตว์น้ํา 
(๔) วางแผนและดําเนินการเชิงลึกในการป้องกันการทําการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร 

ในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  และพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๒) ควบคุม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลสุขอนามัยของสถานประกอบการ  และความปลอดภัย
ของอาหารในกระบวนการผลิต  ตลอดจนการจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  มาตรฐานสากล  และข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง   
ด้วยกระบวนการทางจุลินทรีย์  เคมี  และกายภาพให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและที่จับสัตว์น้ํา  รวมทั้งคุณภาพ
ของสัตว์น้ํา   

(๕) ให้บริการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงแก่กรม 
และผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง  รวมทั้งกํากับดูแลห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง 

(๖) จัดทําและรักษาระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๗) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการตรวจสอบ

และการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง 
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(๘) เจรจาและประสานงานด้านเทคนิควิชาการเก่ียวกับระบบคุณภาพความปลอดภัย 
และหลักฐานเพื่อการสืบค้นกับประเทศคู่ค้า 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดทําแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมง 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยสถานการณ์ด้านการประมงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  รวมท้ังเสนอแนะนโยบาย  แผน  และมาตรการต่าง ๆ  ทางด้าน

เศรษฐกิจการประมงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  ตลอดจนมาตรการเก่ียวกับระบบการประมง 
ในเชิงภูมิสังคม 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบการจัดทําและประมวลผลข้อมูลสถิติที่เก่ียวกับ
การประมง 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และกําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาการประมงให้เกิดการเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้ําอย่างย่ังยืนและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ   

(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนบริหารจัดการการประมง  และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว 

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินการออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเก่ียวกับ 

การทําการประมง  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  การมีสัตว์น้ํา 
ไว้ในครอบครอง  รวมท้ังรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง  และเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา 
ตามกฎหมายวา่ด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อกําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 

(๓) ควบคุมและตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ํามิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และกฎหมายว่าด้วยการทาํงานของคนต่างด้าว 

(๔) ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการควบคุมแรงงานบนเรือประมง
ให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 

(๕) ประสานงาน  ให้คําปรึกษา  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทําการประมง
แก่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๖) ให้บริการทางวิชาการ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาระบบติดตาม  ควบคุม  และเฝ้าระวังเรือประมงไทย   

ในการทําการประมงทั้งในและนอกน่านน้ําไทย   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบสืบค้นที่มาของสัตว์น้ําที่ได้มาจากการทําการประมง

ของเรือประมงไทย  ณ  ท่าเทียบเรือประมง 
(๓) เฝ้าระวัง  ติดตาม  วิเคราะห์พฤติกรรมของเรือประมงไทยผ่านระบบติดตามเรือ 
(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามการเข้าออกของเรือประมงไทย 
(๕) ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของท่าเทียบเรือและแพปลาที่จดทะเบียนกับกรมประมง 
(๖) ควบคุม  ตรวจสอบ  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมงหนังสือกํากับ

การซื้อขายสัตว์น้ํา  หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา  รวมทั้งข้อมูลของสัตว์น้ําที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ กองประมงต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  บริหารจัดการ  และพัฒนาการทําการประมงนอกน่านน้ําไทย   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านวิชาการ   

ด้านการประมงอื่น ๆ  ด้านพันธกรณีในระดับทวิภาคี  พหุภาคี  และองค์การระหว่างประเทศ   
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม 
(๔) จัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศและกําหนดท่าทีของประเทศไทยในการประชุม

หรือในกรอบเจรจาท่ีเก่ียวข้องกับการประมง  รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบาย  ข้อตกลง  ข้อเสนอโครงการ
หรือกิจกรรม  และแนวปฏิบัติที่กําหนด 

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงต่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๘ กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดทําแผนปฏิบัติการและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรม  

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีและบริหารงบประมาณของกรม 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  รายงานผล  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปี 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  รายงานผล  และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

(๔) อํานวยการและบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวมของกรม 
(๕) ประสานงานราชการและประมวลผลการปฏิบัติราชการของราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น   

มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และกําหนดระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้าประมง  

ตั้งแต่ที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  ที่จับสัตว์น้ํา  แหล่งแปรรูปสัตว์น้ํา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ  
มาตรฐานสากล  มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และกําหนดระบบมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ํา  
การดูแลรักษาสัตว์น้ํา  การแปรรูปสัตว์น้ํา  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ  มาตรฐานสากล  มาตรฐานและข้อกําหนด
ของประเทศคู่ค้า 

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมง   
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ  มาตรฐานสากล  มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งกํากับ  ดูแล
ห้องปฏิบัติการของกรม 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และออกแบบกระบวนการจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง 
ให้มีประสิทธิภาพ 

(๖) ให้การรับรองและกํากับดูแลระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต   
(๗) เจรจาและประสานงานกับประเทศคู่ค้าเก่ียวกับการรับรองระบบการผลิตและมาตรฐาน

สินค้าประมง  การจัดทําข้อตกลง  และการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับสุขอนามัยสินค้าประมง 
(๘) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ  รวมทั้งประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน 

ทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวกับระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมง  การตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมง  
และหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง 

(๙) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมง   
และมาตรฐานสินค้าประมง 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๒๐ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  พันธุ์ไม้น้ําจืด  

และการจัดการฟาร์ม   
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๓) ศึกษา  วิจัย  และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  และพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๔) ศึกษา  วิจัย  และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดในฟาร์มโดยมุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๕) ดําเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๖) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําจืด   

และพันธุ์ไม้น้ําจืดเพื่อการเพาะเลี้ยง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือมาตรฐานสากล 
(๗) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๘) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา  รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๑ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

สาหร่ายทะเล  และการจัดการฟาร์ม 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล   
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

และสาหร่ายทะเล  รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 
(๕) ศึกษา  วิจัย  และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

และสาหร่ายทะเล 
(๖) ศึกษา  วิจัย  และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  สาหร่ายทะเล

ในฟาร์ม  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๗) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล   
(๘) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

และสาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือมาตรฐานสากล 
(๙) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 



หน้า   ๒๖ 
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(๑๐) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา  รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา 
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 

(๑๑) กํากับ  ควบคุม  และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ําชายฝั่ง 

(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๒ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการดูแลรักษาสัตว์น้ําตั้งแต่หลังการจับไปจนถึงผู้บริโภค  

ให้มีคุณภาพ  ความปลอดภัย  และสุขอนามัย  รวมทั้งการศึกษาสารชีวพิษในสัตว์น้ํา 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  เทคโนโลยีการบรรจุ  

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําและสิ่งที่ เหลือจาก

อุตสาหกรรมสัตว์น้ําเพื่อเพิ่มมูลค่า 
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  วิธีการ  และกระบวนการที่ใช้ 

ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา  รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการในกระบวนการผลิตให้ได้วิธีการที่เหมาะสม   
และได้มาตรฐาน 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  
รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังอันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา   

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการดูแลรักษาสัตว์น้ํา  การแปรรูปสัตว์น้ํา  
และอุตสาหกรรมสัตว์น้ําให้ได้มาตรฐาน   

(๗) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านเทคโนโลยี 
หลังการจับสัตว์น้ํา 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๓ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเก่ียวกับศักยภาพของแหล่งประมงทะเลในน่านน้ําไทย   

พื้นที่ทับซ้อนและน่านน้ําสากล  ในด้านทรัพยากรสัตว์น้ําและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประมง  
ตลอดจนร่วมสํารวจวิจัยในน่านน้ําต่างประเทศ   

(๒) ศึกษา  ทดลอง  พัฒนารูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  และติดตามผลการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  รวมถึงการติดตามผลการปล่อยพันธุ์สตัว์ทะเลชนิดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับเคร่ืองมือทําการประมงและวิธีการ
ทําการประมงทะเลให้มีเคร่ืองมือทําการประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ํา  ไม่ทําลายพันธุ์สัตว์น้ํา
และสอดคล้องกับการทําการประมงแบบมีความรับผิดชอบ 

(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยชีวประวัติ  ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลและพืชทะเล  
และดําเนินการเก่ียวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการบริหารจัดการการประมงและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง 
(๗) ดําเนินการประเมินปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําสูงสุดที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้  

ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินผลมาตรการในการบริหารจัดการการประมง   
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล  และควบคุม  

กํากับ  ดูแล  การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง 
(๙) ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังการทําการประมงและแหล่งทําการประมงทะเล 
(๑๐) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการประมงทะเล  

เคร่ืองมือทําการประมง  และวิธีการทําการประมงทะเล 
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๔ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยชีววิทยาแหล่งน้ําจืด  ทรัพยากรชีวภาพ  และความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสัตว์น้ําจืด 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศในแหล่งน้ําจืด 
(๓) ประเมินระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด  สภาวะการทําการประมง  เศรษฐกิจ  และสังคมชาวประมง  

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างย่ังยืน 
(๔) รวบรวมชนิดพันธุ์และศึกษาวิวัฒนาการของทรัพยากรสัตว์น้ําจืดตามระบบอนุกรมวิธาน  

และจัดเก็บเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบและตรวจสอบอ้างอิงตามระบบพิพิธภัณฑ์มาตรฐาน 
(๕) รวบรวมและจัดแสดงชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด 
(๖) พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษาแหล่งน้ําจืดให้เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา 
(๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการบริหารจัดการ

การประมงน้ําจืด 
(๘) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการประมงน้ําจืด 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๒๕ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

ในสัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําให้มีคุณภาพดี

ทั้งในเชิงพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออก 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจากธรรมชาติให้เป็น 

พันธุ์เพาะเลี้ยงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์  รวมทั้งเก็บรวบรวม

เชื้อพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําทั้งพันธุ์ดั้งเดิม  พันธุ์ปรับปรุง  และพันธุ์ใหม่ 
(๕) วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์  ทั้งในหน่วยงาน

และในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๖) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 
(๗) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล 
(๘) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ํา

และพันธุ์ไม้น้ํา 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๖ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ํ า  รวมถึงภูมิ คุ้มกันวิทยา 

และเทคโนโลยีชีวภาพ 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ํา  การป้องกัน   

การรักษาโรค  และระบาดวิทยา 
(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  และพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้ํา  รายงาน

การระบาดของโรค  รวมถึงการติดต่อเจรจาประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ 
(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  และพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา  สุขอนามัยฟาร์ม   

และสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา  เพื่อการรับรองการส่งออกตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 
(๕) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ํา   
(๖) ให้บริการห้องปฏิบัติอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ําแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๒๗ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา  ตลอดจนด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และกําหนดมาตรฐาน  และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ํา 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวแ์ละกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลสุขอนามัยและมาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ํา  

ติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาและเคมีภัณฑ์  วัตถุดิบ  รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ในอาหารสัตว์น้ําให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย  มาตรฐานที่กําหนด  หรือมาตรฐานสากล 

(๔) ดําเนินการออกใบอนุญาต  ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  ออกใบรับรองระบบประกันคุณภาพ
อาหารสัตว์  หรือใบรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์  ในส่วนที่เก่ียวกับอาหารสัตว์น้ําตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านอาหารสัตว์น้ํา 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

รวมถึงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประมงและระบบ

ประมวลผล 
(๓) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการประมง  ตลอดจนการเชื่อมโยง

เครือข่ายระบบต่าง ๆ   
(๔) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และ 

สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานและบุคลากรของกรมประมงให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่กําหนด 
(๕) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการประมง 
(๖) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๙ สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุน 

ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม  กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ
การประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลง  และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การประมง  แผนพัฒนาด้านการประมง  และฐานข้อมูลด้านการประมง  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาด้านการประมง 
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริม

กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกําหนด 
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง 
(๘) กํากับ  ดูแล  ให้คําปรึกษา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
(๙) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๓๐ สํานักงานประมงจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุน 

ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม  กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ
การประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลงและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การประมง  แผนพัฒนาด้านการประมง  และฐานข้อมูลด้านการประมง  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด   
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาค 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๖) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๗) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการ

พัฒนาด้านการประมง 
(๘) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริม

กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
(๙) ดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  หนังสือรับรอง  และรับจดทะเบียน 

ท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามที่กฎหมายกําหนด 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๑๐) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง 
(๑๑) กํากับ  ดูแล  ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๓๑ สํานักงานประมงอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่ เหมาะสม  กํากับดูแล 

ให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลง   
และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

(๓) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง  รวมทั้งประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการ
พัฒนาด้านการประมง 

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 

(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกําหนด 
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  การจัดตั้งสํานักงานประมงอําเภอ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  ข.  (๒)  ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ให้จัดตั้งสํานักงานประมงอําเภอ  ตามบัญชีรายชื่อสํานักงานประมงอําเภอแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บญัชีรายชื่อสาํนกังานประมงอําเภอ 

แนบทา้ยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่  ๖  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

สํานักงานประมงจังหวัดกระบี ่

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองกระบี่ 
2. สํานักงานประมงอําเภอเกาะลันตา 
3. สํานักงานประมงอําเภอเขาพนม 
4. สํานักงานประมงอําเภอคลองท่อม 

5. สํานักงานประมงอําเภอปลายพระยา 
6. สํานักงานประมงอําเภอลําทับ 
7. สํานักงานประมงอําเภอเหนือคลอง 
8. สํานักงานประมงอําเภออ่าวลึก 

 

สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุร ี

1. สํานักงานประมงอําเภอทองผาภูมิ 
2. สํานักงานประมงอําเภอท่าม่วง 
3. สํานักงานประมงอําเภอท่ามะกา 
4. สํานักงานประมงอําเภอไทรโยค 

5. สํานักงานประมงอําเภอพนมทวน 
6. สํานักงานประมงอําเภอศรีสวัสด์ิ 
7. สํานักงานประมงอําเภอหนองปรือ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ ์

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
2. สํานักงานประมงอําเภอกมลาไสย 
3. สํานักงานประมงอําเภอกุฉินารายณ์ 
4. สํานักงานประมงอําเภอยางตลาด 

5. สํานักงานประมงอําเภอสมเด็จ 
6. สํานักงานประมงอําเภอสหัสขันธ์ 
7. สํานักงานประมงอําเภอห้วยเม็ก 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดกาํแพงเพชร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองกําแพงเพชร 
2. สํานักงานประมงอําเภอขาณุวรลักษบุร ี
3. สํานักงานประมงอําเภอคลองขลุง 

4. สํานักงานประมงอําเภอพรานกระต่าย 
5. สํานักงานประมงอําเภอลานกระบือ 
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สํานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองขอนแก่น 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระนวน 
3. สํานักงานประมงอําเภอชุมแพ 
4. สํานักงานประมงอําเภอน้ําพอง 
5. สํานักงานประมงอําเภอบ้านไผ่ 
6. สํานักงานประมงอําเภอบ้านแฮด 
7. สํานักงานประมงอําเภอพล 

8. สํานักงานประมงอําเภอภูเวียง 
9. สํานักงานประมงอําเภอมัญจาคีรี 
10. สํานักงานประมงอําเภอแวงน้อย 
11. สํานักงานประมงอําเภอแวงใหญ ่
12. สํานักงานประมงอําเภอสีชมพู 
13.    สํานักงานประมงอําเภอหนองสองห้อง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดจันทบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองจันทบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอขลุง 
3. สํานักงานประมงอําเภอท่าใหม่ 

4. สํานักงานประมงอําเภอนายายอาม 
5. สํานักงานประมงอําเภอแหลมสิงห์ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางคล้า 
3. สํานักงานประมงอําเภอบางปะกง 

4. สํานักงานประมงอําเภอบ้านโพธ์ิ 
5. สํานักงานประมงอําเภอพนมสารคาม 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดชลบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองชลบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอพนัสนิคม 
3. สํานักงานประมงอําเภอเกาะสีชัง 
4. สํานักงานประมงอําเภอบางละมุง 
5. สํานักงานประมงอําเภอบ้านบึง 

6. สํานักงานประมงอําเภอพานทอง 
7. สํานักงานประมงอําเภอศรีราชา 
8. สํานักงานประมงอําเภอสัตหีบ 
9. สํานักงานประมงอําเภอหนองใหญ ่

 

สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาท 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองชัยนาท 
2. สํานักงานประมงอําเภอวัดสิงห์ 
3. สํานักงานประมงอําเภอสรรคบุรี 

4. สํานักงานประมงอําเภอสรรพยา 
5. สํานักงานประมงอําเภอหันคา 
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สํานักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองชัยภูมิ 
2. สํานักงานประมงอําเภอเกษตรสมบูรณ ์
3. สํานักงานประมงอําเภอแก้งคร้อ 
4. สํานักงานประมงอําเภอคอนสวรรค ์

5. สํานักงานประมงอําเภอจัตุรัส 
6. สํานักงานประมงอําเภอบ้านแท่น 
7. สํานักงานประมงอําเภอภูเขียว 
8. สํานักงานประมงอําเภอหนองบัวแดง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองชุมพร 
2. สํานักงานประมงอําเภอท่าแซะ 
3. สํานักงานประมงอําเภอทุ่งตะโก 
4. สํานักงานประมงอําเภอปะทิว 

5. สํานักงานประมงอําเภอพะโต๊ะ 
6. สํานักงานประมงอําเภอละแม 
7. สํานักงานประมงอําเภอสวี 
8. สํานักงานประมงอําเภอหลังสวน 

 

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองเชียงราย 
2. สํานักงานประมงอําเภอเชียงของ 
3. สํานักงานประมงอําเภอเชียงแสน 
4. สํานักงานประมงอําเภอเทิง 
5. สํานักงานประมงอําเภอพาน 

6. สํานักงานประมงอําเภอแม่จัน 
7. สํานักงานประมงอําเภอแม่สรวย 
8. สํานักงานประมงอําเภอแม่สาย 
9. สํานักงานประมงอําเภอเวียงชัย 
10. สํานักงานประมงอําเภอเวียงเชียงรุ้ง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

1. สํานักงานประมงอําเภอจอมทอง 
2. สํานักงานประมงอําเภอเชียงดาว 
3. สํานักงานประมงอําเภอดอยเต่า 
4. สํานักงานประมงอําเภอดอยสะเก็ด 
5. สํานักงานประมงอําเภอฝาง 

6. สํานักงานประมงอําเภอพร้าว 
7. สํานักงานประมงอําเภอแม่แตง 
8. สํานักงานประมงอําเภอแม่อาย 
9. สํานักงานประมงอําเภอสันป่าตอง 
10. สํานักงานประมงอําเภอสารภี 

 

สํานักงานประมงจังหวัดตรัง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองตรัง 
2. สํานักงานประมงอําเภอกันตัง 
3. สํานักงานประมงอําเภอปะเหลียน 
4. สํานักงานประมงอําเภอย่านตาขาว 

 
 

5. สํานักงานประมงอําเภอสิเกา 
6. สํานักงานประมงอําเภอห้วยยอด 
7. สํานักงานประมงอําเภอหาดสําราญ 
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สํานักงานประมงจังหวัดตราด 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองตราด 
2. สํานักงานประมงอําเภอเกาะช้าง 
3. สํานักงานประมงอําเภอคลองใหญ ่

4. สํานักงานประมงอําเภอเขาสมิง 
5. สํานักงานประมงอําเภอแหลมงอบ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดตาก 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองตาก 
2. สํานักงานประมงอําเภอบ้านตาก 

3. สํานักงานประมงอําเภอแม่สอด 
4. สํานักงานประมงอําเภอสามเงา 

 

สํานักงานประมงจังหวัดนครนายก 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครนายก 
2. สํานักงานประมงอําเภอปากพลี 

3. สํานักงานประมงอําเภอองครักษ์ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครปฐม 
2. สํานักงานประมงอําเภอกําแพงแสน 
3. สํานักงานประมงอําเภอดอนตูม 

4. สํานักงานประมงอําเภอนครชัยศรี 
5. สํานักงานประมงอําเภอบางเลน 
6. สํานักงานประมงอําเภอสามพราน 

 

สํานักงานประมงจังหวัดนครพนม 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครพนม 
2. สํานักงานประมงอําเภอท่าอุเทน 
3. สํานักงานประมงอําเภอธาตุพนม 
4. สํานักงานประมงอําเภอนาแก 
5. สํานักงานประมงอําเภอนาหว้า 

6. สํานักงานประมงอําเภอบ้านแพง 
7. สํานักงานประมงอําเภอปลาปาก 
8. สํานักงานประมงอําเภอโพนสวรรค ์
9. สํานักงานประมงอําเภอศรีสงคราม 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา 

1. สํานักงานประมงอําเภอครบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอชุมพวง 
3. สํานักงานประมงอําเภอด่านขุนทด 
4. สํานักงานประมงอําเภอโนนไทย 
5. สํานักงานประมงอําเภอโนนสูง 
6. สํานักงานประมงอําเภอบัวใหญ ่

7. สํานักงานประมงอําเภอบ้านเหลื่อม 
8. สํานักงานประมงอําเภอปักธงชัย 
9. สํานักงานประมงอําเภอปากช่อง 
10. สํานักงานประมงอําเภอพิมาย 
11. สํานักงานประมงอําเภอห้วยแถลง 
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สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

     1.  สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 2.  สํานักงานประมงอําเภอขนอม 
 3.  สํานักงานประมงอําเภอทุ่งใหญ ่
 4.  สํานักงานประมงอําเภอฉวาง 
 5.  สํานักงานประมงอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 6.  สํานักงานประมงอําเภอชะอวด 
 7.  สํานักงานประมงอําเภอช้างกลาง 
 8.  สํานักงานประมงอําเภอเชียรใหญ่  
 9.  สํานักงานประมงอําเภอท่าศาลา 

10.  สํานักงานประมงอําเภอทุ่งสง 
11.   สํานักงานประมงอําเภอนาบอน 
12.   สํานักงานประมงอําเภอปากพนัง 
13.   สํานักงานประมงอําเภอพระพรหม 
14.   สํานักงานประมงอําเภอร่อนพิบูลย์ 
15.   สํานักงานประมงอําเภอลานสกา 
16.   สํานักงานประมงอําเภอสิชล 
17.   สํานักงานประมงอําเภอหัวไทร 

 

 

สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค ์

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครสวรรค ์
2. สํานักงานประมงอําเภอเก้าเลี้ยว 
3. สํานักงานประมงอําเภอโกรกพระ 
4. สํานักงานประมงอําเภอชุมแสง 
5. สํานักงานประมงอําเภอท่าตะโก 

6. สํานักงานประมงอําเภอบรรพตพิสัย 
7. สํานักงานประมงอําเภอพยุหะคีรี 
8. สํานักงานประมงอําเภอลาดยาว 
9. สํานักงานประมงอําเภอหนองบัว 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดนนทบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอไทรน้อย 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางกรวย 

3. สํานักงานประมงอําเภอบางบัวทอง 
4. สํานักงานประมงอําเภอบางใหญ ่

 

สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองนราธิวาส 
2. สํานักงานประมงอําเภอเจาะไอร้อง 
3. สํานักงานประมงอําเภอตากใบ 
4. สํานักงานประมงอําเภอบาเจาะ 
5. สํานักงานประมงอําเภอยี่งอ 

6. สํานักงานประมงอําเภอระแงะ 
7. สํานักงานประมงอําเภอรือเสาะ 
8. สํานักงานประมงอําเภอแว้ง 
9. สํานักงานประมงอําเภอสุไหงปาดี 
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สํานักงานประมงจังหวัดน่าน 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองน่าน 
2. สํานักงานประมงอําเภอท่าวังผา 
3. สํานักงานประมงอําเภอทุ่งช้าง 
4. สํานักงานประมงอําเภอนาน้อย 

5. สํานักงานประมงอําเภอปัว 
6. สํานักงานประมงอําเภอแม่จริม 
7. สํานักงานประมงอําเภอเวียงสา 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดบงึกาฬ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองบึงกาฬ 
2. สํานักงานประมงอําเภอเซกา 
3. สํานักงานประมงอําเภอโซ่พิสัย 

4. สํานักงานประมงอําเภอบึงโขงหลง 
5. สํานักงานประมงอําเภอบุ่งคล้า 
6. สํานักงานประมงอําเภอศรีวิไล 

 

สํานักงานประมงจังหวัดบรุีรมัย์ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระสัง 
3. สํานักงานประมงอําเภอนางรอง 
4. สํานักงานประมงอําเภอบ้านกรวด 

5. สํานักงานประมงอําเภอละหานทราย 
6. สํานักงานประมงอําเภอลําปลายมาศ 
7. สํานักงานประมงอําเภอสตึก 
8. สํานักงานประมงอําเภอหนองก่ี 

 

สํานักงานประมงจังหวัดปทมุธาน ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองปทุมธานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอคลองหลวง 
3. สํานักงานประมงอําเภอลาดหลุมแก้ว 

4. สํานักงานประมงอําเภอลําลูกกา 
5. สํานักงานประมงอําเภอหนองเสือ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
2. สํานักงานประมงอําเภอกุยบุรี 
3. สํานักงานประมงอําเภอทับสะแก 
4. สํานักงานประมงอําเภอบางสะพาน 

5. สํานักงานประมงอําเภอบางสะพานน้อย 
6. สํานักงานประมงอําเภอปราณบุรี 
7. สํานักงานประมงอําเภอสามร้อยยอด 
8. สํานักงานประมงอําเภอหัวหิน 

 

สํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุร ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองปราจีนบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอกบินทร์บุรี 
3. สํานักงานประมงอําเภอบ้านสร้าง 

4. สํานักงานประมงอําเภอประจันตคาม 
5. สํานักงานประมงอําเภอศรีมหาโพธิ 
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สํานักงานประมงจังหวัดปตัตาน ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองปัตตานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอกะพ้อ 
3. สํานักงานประมงอําเภอโคกโพธ์ิ 
4. สํานักงานประมงอําเภอทุ่งยางแดง 
5. สํานักงานประมงอําเภอปะนาเระ 

6. สํานักงานประมงอําเภอมายอ 
7. สํานักงานประมงอําเภอไม้แก่น 
8. สํานักงานประมงอําเภอยะหริ่ง 
9. สํานักงานประมงอําเภอสายบุรี 
10. สํานักงานประมงอําเภอหนองจิก 

 

สํานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. สํานักงานประมงอําเภอบางซ้าย 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางไทร 
3. สํานักงานประมงอําเภอบางปะอิน 
4. สํานักงานประมงอําเภอผักไห่ 
5. สํานักงานประมงอําเภอภาชี 

6. สํานักงานประมงอําเภอมหาราช 
7. สํานักงานประมงอําเภอลาดบัวหลวง 
8. สํานักงานประมงอําเภอวังน้อย 
9. สํานักงานประมงอําเภอเสนา 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองพะเยา 
2. สํานักงานประมงอําเภอจุน 
3. สํานักงานประมงอําเภอเชียงคํา 

4. สํานักงานประมงอําเภอเชียงม่วน 
5. สํานักงานประมงอําเภอดอกคําใต้ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดพงังา 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองพังงา 
2. สํานักงานประมงอําเภอกะปง 
3. สํานักงานประมงอําเภอเกาะยาว 
4. สํานักงานประมงอําเภอคุระบุรี 

5. สํานักงานประมงอําเภอตะกั่วทุ่ง 
6. สํานักงานประมงอําเภอตะกั่วป่า 
7. สํานักงานประมงอําเภอทับปุด 
8. สํานักงานประมงอําเภอท้ายเหมือง 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดพทัลุง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองพัทลุง 
2. สํานักงานประมงอําเภอเขาชัยสน 
3. สํานักงานประมงอําเภอควนขนุน 

4. สํานักงานประมงอําเภอบางแก้ว 
5. สํานักงานประมงอําเภอปากพะยูน 
6. สํานักงานประมงอําเภอป่าบอน 
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สํานักงานประมงจังหวัดพจิิตร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองพิจิตร 
2. สํานักงานประมงอําเภอตะพานหิน 
3. สํานักงานประมงอําเภอบางมูลนาก 
 

4. สํานักงานประมงอําเภอโพทะเล 
5. สํานักงานประมงอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
6. สํานักงานประมงอําเภอสามง่าม 

 

สํานักงานประมงจังหวัดพษิณุโลก 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองพิษณุโลก 
2. สํานักงานประมงอําเภอชาติตระการ 
3. สํานักงานประมงอําเภอนครไทย 
4. สํานักงานประมงอําเภอเนินมะปราง 
5. สํานักงานประมงอําเภอบางกระทุ่ม 

6. สํานักงานประมงอําเภอบางระกํา 
7. สํานักงานประมงอําเภอพรหมพิราม 
8. สํานักงานประมงอําเภอวังทอง 
9. สํานักงานประมงอําเภอวัดโบสถ ์

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุร ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองเพชรบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอแก่งกระจาน 
3. สํานักงานประมงอําเภอเขาย้อย 

4. สํานักงานประมงอําเภอชะอํา 
5. สํานักงานประมงอําเภอท่ายาง 
6. สํานักงานประมงอําเภอบ้านแหลม 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
2. สํานักงานประมงอําเภอชนแดน 
3. สํานักงานประมงอําเภอวิเชียรบุรี 
4. สํานักงานประมงอําเภอศรีเทพ 

5. สํานักงานประมงอําเภอหนองไผ่ 
6. สํานักงานประมงอําเภอหล่มเก่า 
7. สํานักงานประมงอําเภอหล่มสัก 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดแพร่ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองแพร่ 
2. สํานักงานประมงอําเภอร้องกวาง 
3. สํานักงานประมงอําเภอลอง 

4. สํานักงานประมงอําเภอวังช้ิน 
5. สํานักงานประมงอําเภอสอง 

 
 

 

 



9 
 

สํานักงานประมงจังหวัดภเูกต็ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองภูเก็ต 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระทู้ 

3. สํานักงานประมงอําเภอถลาง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองมหาสารคาม 
2. สํานักงานประมงอําเภอโกสุมพิสัย 
3. สํานักงานประมงอําเภอเชียงยืน 
4. สํานักงานประมงอําเภอนาเชือก 

5. สํานักงานประมงอําเภอบรบือ 
6. สํานักงานประมงอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
7. สํานักงานประมงอําเภอวาปีปทุม 

 

สํานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองมุกดาหาร 
2. สํานักงานประมงอําเภอคําชะอี 
3. สํานักงานประมงอําเภอดงหลวง 

4. สํานักงานประมงอําเภอดอนตาล 
5. สํานักงานประมงอําเภอนิคมคําสร้อย 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
2. สํานักงานประมงอําเภอขุนยวม 
3. สํานักงานประมงอําเภอปาย 

4. สํานักงานประมงอําเภอแม่สะเรียง 
5. สํานักงานประมงอําเภอสบเมย 

 

สํานักงานประมงจังหวัดยโสธร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองยโสธร 
2. สํานักงานประมงอําเภอกุดชุม 
3. สํานักงานประมงอําเภอคําเขื่อนแก้ว 

4. สํานักงานประมงอําเภอไทยเจริญ 
5. สํานักงานประมงอําเภอมหาชนะชัย 
6. สํานักงานประมงอําเภอเลิงนกทา 

 

สํานักงานประมงจังหวัดยะลา 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองยะลา 
2. สํานักงานประมงอําเภอบันนังสตา 
3. สํานักงานประมงอําเภอเบตง 

4. สํานักงานประมงอําเภอยะหา 
5. สํานักงานประมงอําเภอรามัน 
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สํานักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
2. สํานักงานประมงอําเภอเกษตรวิสัย 
3. สํานักงานประมงอําเภอจตุพักตรพิมาน 
4. สํานักงานประมงอําเภอเชียงขวัญ 
5. สํานักงานประมงอําเภอธวัชบุรี 

6. สํานักงานประมงอําเภอพนมไพร 
7. สํานักงานประมงอําเภอโพนทอง 
8. สํานักงานประมงอําเภอสุวรรณภูมิ 
9. สํานักงานประมงอําเภอเสลภูมิ 
10. สํานักงานประมงอําเภออาจสามารถ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดระนอง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองระนอง 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระบุรี 
3. สํานักงานประมงอําเภอกะเปอร์ 

4. สํานักงานประมงอําเภอละอุ่น 
5. สํานักงานประมงอําเภอสุขสําราญ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดระยอง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองระยอง 
2. สํานักงานประมงอําเภอแกลง 

3. สํานักงานประมงอําเภอบ้านฉาง 
4. สํานักงานประมงอําเภอวังจันทร์ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดราชบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองราชบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางแพ 
3. สํานักงานประมงอําเภอบ้านโป่ง 

4. สํานักงานประมงอําเภอโพธาราม 
5. สํานักงานประมงอําเภอสวนผ้ึง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดลพบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองลพบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอโคกสําโรง 
3. สํานักงานประมงอําเภอชัยบาดาล 

4. สํานักงานประมงอําเภอท่าวุ้ง 
5. สํานักงานประมงอําเภอบ้านหมี่ 
6. สํานักงานประมงอําเภอลําสนธิ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองลําปาง 
2. สํานักงานประมงอําเภอเกาะคา 
3. สํานักงานประมงอําเภองาว 
4. สํานักงานประมงอําเภอแจ้ห่ม 

5. สํานักงานประมงอําเภอเถิน 
6. สํานักงานประมงอําเภอแม่ทะ 
7. สํานักงานประมงอําเภอแม่เมาะ 
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สํานักงานประมงจังหวัดลําพนู 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองลําพูน 
2. สํานักงานประมงอําเภอป่าซาง 

3. สํานักงานประมงอําเภอลี้ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดเลย 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองเลย 
2. สํานักงานประมงอําเภอด่านซ้าย 
3. สํานักงานประมงอําเภอภูกระดึง 

4. สํานักงานประมงอําเภอท่าลี่ 
5. สํานักงานประมงอําเภอภูหลวง 
6. สํานักงานประมงอําเภอวังสะพุง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดศรสีะเกษ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองศรีสะเกษ 
2. สํานักงานประมงอําเภอกันทรลักษ์ 
3. สํานักงานประมงอําเภอกันทรารมย์ 
4. สํานักงานประมงอําเภอขุขันธ์ 

5. สํานักงานประมงอําเภอปรางค์กู่ 
6. สํานักงานประมงอําเภอภูสิงห์ 
7. สํานักงานประมงอําเภอราษีไศล 
8. สํานักงานประมงอําเภออุทุมพรพิสัย 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสกลนคร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสกลนคร 
2. สํานักงานประมงอําเภอบ้านม่วง 
3. สํานักงานประมงอําเภอพรรณนานิคม 
4. สํานักงานประมงอําเภอพังโคน 

5. สํานักงานประมงอําเภอวานรนิวาส 
6. สํานักงานประมงอําเภอสว่างแดนดิน 
7. สํานักงานประมงอําเภออากาศอํานวย 
 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสงขลา 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระแสสินธ์ุ 
3. สํานักงานประมงอําเภอควนเนียง 
4. สํานักงานประมงอําเภอจะนะ 
5. สํานักงานประมงอําเภอเทพา 
6. สํานักงานประมงอําเภอนาทวี 
7. สํานักงานประมงอําเภอระโนด 

8. สํานักงานประมงอําเภอรัตภูมิ 
9. สํานักงานประมงอําเภอสทิงพระ 
10. สํานักงานประมงอําเภอสะเดา 
11. สํานักงานประมงอําเภอสะบ้าย้อย 
12. สํานักงานประมงอําเภอสิงหนคร 
13. สํานักงานประมงอําเภอหาดใหญ ่
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สํานักงานประมงจังหวัดสตลู 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสตูล 
2. สํานักงานประมงอําเภอควนกาหลง 
3. สํานักงานประมงอําเภอท่าแพ 

4. สํานักงานประมงอําเภอทุ่งหว้า 
5. สํานักงานประมงอําเภอมะนัง 
6. สํานักงานประมงอําเภอละงู 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรปราการ 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางบ่อ 
3. สํานักงานประมงอําเภอบางพลี 

4. สํานักงานประมงอําเภอบางเสาธง 
5. สํานักงานประมงอําเภอพระสมุทรเจดีย์ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางคนฑี 

3. สํานักงานประมงอําเภออัมพวา 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระทุ่มแบน 

3. สํานักงานประมงอําเภอบ้านแพ้ว 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสระแก้ว 

1. สํานักงานประมงอําเภอเขาฉกรรจ์ 
2. สํานักงานประมงอําเภอตาพระยา 
3. สํานักงานประมงอําเภอวังนํ้าเย็น 

4. สํานักงานประมงอําเภอวัฒนานคร 
5. สํานักงานประมงอําเภออรัญประเทศ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดสระบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอแก่งคอย 
2. สํานักงานประมงอําเภอบ้านหมอ 
3. สํานักงานประมงอําเภอพระพุทธบาท 

4. สํานักงานประมงอําเภอหนองแค 
5. สํานักงานประมงอําเภอหนองโดน 
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สํานักงานประมงจังหวัดสิงหบ์รุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสิงห์บุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอค่ายบางระจัน 
3. สํานักงานประมงอําเภอบางระจัน 

4. สํานักงานประมงอําเภอพรหมบุรี 
5. สํานักงานประมงอําเภออินทร์บุรี 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุโขทัย 
2. สํานักงานประมงอําเภอกงไกรลาศ 
3. สํานักงานประมงอําเภอคีรีมาศ 
4. สํานักงานประมงอําเภอศรีนคร 

5. สํานักงานประมงอําเภอศรีสัชนาลัย 
6. สํานักงานประมงอําเภอศรีสําโรง 
7. สํานักงานประมงอําเภอสวรรคโลก 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสพุรรณบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุพรรณบุร ี
2. สํานักงานประมงอําเภอดอนเจดีย์ 
3. สํานักงานประมงอําเภอด่านช้าง 
4. สํานักงานประมงอําเภอเดิมบางนางบวช 
5. สํานักงานประมงอําเภอบางปลาม้า 

6. สํานักงานประมงอําเภอศรีประจันต์ 
7. สํานักงานประมงอําเภอสองพ่ีน้อง 
8. สํานักงานประมงอําเภอสามชุก 
9. สํานักงานประมงอําเภออู่ทอง 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอกาญจนดิษฐ ์
3. สํานักงานประมงอําเภอเกาะพะงัน 
4. สํานักงานประมงอําเภอเกาะสมุย 
5. สํานักงานประมงอําเภอไชยา 
6. สํานักงานประมงอําเภอดอนสัก 
7. สํานักงานประมงอําเภอท่าฉาง 
8. สํานักงานประมงอําเภอท่าชนะ 

9. สํานักงานประมงอําเภอบ้านตาขุน 
10. สํานักงานประมงอําเภอบ้านนาเดิม 
11. สํานักงานประมงอําเภอบ้านนาสาร 
12. สํานักงานประมงอําเภอพระแสง 
13. สํานักงานประมงอําเภอพุนพิน 
14. สํานักงานประมงอําเภอวิภาวดี 
15. สํานักงานประมงอําเภอเวียงสระ 
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สํานักงานประมงจังหวัดสุรนิทร ์

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุรินทร ์
2. สํานักงานประมงอําเภอกาบเชิง 
3. สํานักงานประมงอําเภอชุมพลบุรี 
4. สํานักงานประมงอําเภอท่าตูม 
5. สํานักงานประมงอําเภอปราสาท 

6. สํานักงานประมงอําเภอรัตนบุรี 
7. สํานักงานประมงอําเภอศีขรภูมิ 
8. สํานักงานประมงอําเภอสังขะ 
9. สํานักงานประมงอําเภอสําโรงทาบ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองหนองคาย 
2. สํานักงานประมงอําเภอท่าบ่อ 
3. สํานักงานประมงอําเภอโพนพิสัย 

4. สํานักงานประมงอําเภอรัตนวาปี 
5. สํานักงานประมงอําเภอศรีเชียงใหม ่

 

สํานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลําภ ู

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
2. สํานักงานประมงอําเภอนากลาง 
3. สํานักงานประมงอําเภอโนนสัง 

4. สํานักงานประมงอําเภอศรีบุญเรือง 
5. สํานักงานประมงอําเภอสุวรรณคูหา 
 

สํานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอ่างทอง 
2. สํานักงานประมงอําเภอป่าโมก 

3. สํานักงานประมงอําเภอโพธ์ิทอง 
4. สํานักงานประมงอําเภอวิเศษชัยชาญ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจรญิ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
2. สํานักงานประมงอําเภอชานุมาน 
3. สํานักงานประมงอําเภอพนา 

4. สํานักงานประมงอําเภอลืออํานาจ 
5. สํานักงานประมงอําเภอเสนางคนิคม 
6. สํานักงานประมงอําเภอหัวตะพาน 

 

สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธาน ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุดรธานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอกุดจับ 
3. สํานักงานประมงอําเภอกุมภวาปี 
4. สํานักงานประมงอําเภอไชยวาน 
5. สํานักงานประมงอําเภอน้ําโสม 
6. สํานักงานประมงอําเภอโนนสะอาด 

7. สํานักงานประมงอําเภอบ้านดุง 
8. สํานักงานประมงอําเภอบ้านผือ 
9. สํานักงานประมงอําเภอเพ็ญ 
10. สํานักงานประมงอําเภอศรีธาตุ 
11. สํานักงานประมงอําเภอสร้างคอม 
12. สํานักงานประมงอําเภอหนองหาน 
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สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดติถ์ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
2. สํานักงานประมงอําเภอตรอน 
3. สํานักงานประมงอําเภอท่าปลา 

4. สํานักงานประมงอําเภอบ้านโคก 
5. สํานักงานประมงอําเภอพิชัย 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดอุทยัธาน ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุทัยธานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอทัพทัน 
3. สํานักงานประมงอําเภอบ้านไร่ 

4. สํานักงานประมงอําเภอลานสัก 
5. สํานักงานประมงอําเภอหนองฉาง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอเขื่องใน 
3. สํานักงานประมงอําเภอดอนมดแดง 
4. สํานักงานประมงอําเภอเดชอุดม 
5. สํานักงานประมงอําเภอตระการพืชผล 
6. สํานักงานประมงอําเภอนาจะหลวย 
7. สํานักงานประมงอําเภอน้ํายืน 

8. สํานักงานประมงอําเภอบุณฑริก 
9. สํานักงานประมงอําเภอพิบูลมังสาหาร 
10. สํานักงานประมงอําเภอโพธ์ิไทร 
11. สํานักงานประมงอําเภอม่วงสามสิบ 
12. สํานักงานประมงอําเภอวารินชําราบ 
13. สํานักงานประมงอําเภอสว่างวีระวงศ์ 
14. สํานักงานประมงอําเภอสิรินธร 

 
 



กรมประมง 
   
วิสัยทัศน ์

มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นําและสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ 
ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับ 

มาตรฐานของไทยและสากล 
3. กํากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําเพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความ

หลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงและประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและ

ถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบรวมทั้งปรับปรุง 

โครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศมีประสิทธิภาพด้านผลผลิตและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
และเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

2. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงต่อการดํารงชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3.เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคและตลาด 

ต่างประเทศ โดยให้ความสําคัญต้ังแต่บ่อเลี้ยง ที่จับสัตว์น้ําทุกประเภท โรงงานแปรรูปทุกประเภท ตลอด
ห่วงโซ่การผลิตและแปรรูป 

4. เพื่อให้การใช้และการผลิตทดแทนของทรัพยากรสัตว์น้ํามีความสมดุลและสร้างความยั่งยืนใน
การใช้ทั้งเพื่อบริโภคและการสร้างรายได้แก่ประเทศ รวมทั้งการหาแหล่งทําการประมงนอกน่านน้ําทดแทน
แหล่งภายในประเทศ 

5. เพื่อให้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในทุกสาขาทางด้านการประมงรวมทั้ง
เป็นการพึ่งพาและคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เองเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

6. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการสะสมองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะอย่างเต็มที่เพื่อนําไปใช้
ในการพัฒนาการประมงอย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความเช่ียวชาญในแต่ละบุคคล 

 
เป้าหมาย 

1. ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2559 จะมีผลผลิตจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 982,631 ตัน และผลผลิตสัตว์น้ําจืด 607,000 ตัน รวมผลผลิตสัตว์น้ํา 
1,589,631 ตัน 

2. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 75 
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3. แหล่งเลี้ยงหอยเข้าสู่ระบบการควบคุมแหล่งรับรองหอย 2 ฝาเพื่อการส่งออก เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
30 เรือประมงอวนลากและอวนล้อมได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย ร้อยละ 50 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกประเภทได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย ร้อยละ 10 
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ําทุกประเภทที่ขอใบรับรองสุขอนามัย ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP และหรือ 
HACCP ร้อยละ 100 สถานแปรรูปเบื้องต้น สะพานปลาท่าเทียบเรือ ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจ GMP 
และ HACCP ร้อยละ 100 และผลิตภัณฑ์ประมงได้รับการยอมรับโดยมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์อย่างน้อย   
ร้อยละ 90 

4. ผลผลิตของทรัพยากรประมงน้ําจืดอยู่ในระดับ 0.20-0.25 ล้านตัน ผลผลิตของทรัพยากรประมง
ทะเลในเขตน่านน้ําไทยอยู่ในระดับ 1.7-2.0 ล้านตัน ส่วนผลผลิตจากการประมงนอกน่านน้ําอยู่ในระดับ 
0.7-1.0 ล้านตัน และมีชุมชนชาวประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ร้อยละ 20 ของ
ชุมชนทั้งหมด 

5. ผลงานวิจัยที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินการจริงอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
ผลงานวิจัยที่ดําเนินการทั้งหมดและสามารถถ่ายทอดผลงานดังกล่าวให้แก่เกษตรกรได้อย่างน้อย ร้อยละ 20 

6. บุคลากรของกรมประมงได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) อย่างน้อยร้อยละ 80  
และมีความพึงพอใจต่อองค์การอย่างน้อยร้อยละ 90 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ในการดําเนินงานของกรมประมงต้องดําเนินการตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ดังกล่าวข้างต้นนั้น กรมประมงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําให้ย่ังยืนและคงความหลากหลาย 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและองค์กร 
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กรอบอัตรากําลังในภาพรวมของกรมประมง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
หน่วยงาน 

 
รวม 

 
ข้าราชการ
(ตําแหน่ง)

 
ลูกจ้างประจํา

(อัตรา) 

 

พนักงาน 
ราชการ 
(อัตรา) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงิน 

งบประมาณ
เงินนอก 

งบประมาณ
(อัตรา) (อัตรา) 

1 ส่วนกลาง 330 19 - 311   
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 12 6 - 6   
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9 4 - 5   
4 สํานักงานเลขานกุารกรม 265 82 20 86 77  
5 กองกฎหมาย 26 19 1 6   
6 กองการเจ้าหน้าท่ี 87 43 2 42   
7 กองคลัง 77 47 4 22  4 
8 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปจัจัยการผลิต 202 111 11 80   
9 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ

กิจกรรมพิเศษ 
285 18 1 266   

10 กองตรวจการประมง 687 171 250 266   
11 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 330 64 9 257   
12 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 83 46 8 29   
13 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนด

มาตรการ 
36 24 - 12   

14 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ
ประมง 

159 143 - 16   

15 กองประมงต่างประเทศ 46 31 1 14   
16 กองแผนงาน 64 24 10 30   
17 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า

ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
24 19 - 5   

18 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 1,487 269 223 875  120 
19 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 941 191 72 624  54 
20 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สัตว์น้ํา 
100 31 12 57   

21 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 839 256 136 445  2 
22 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 813 156 189 415  53 
23 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 243 56 29 123  35 
24 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 86 37 7 42   
25 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 82 36 5 41   
26 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 59 32 2 25   
27 สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 14 1 11   
28 สํานักงานประมงจังหวัด 1,961 1150 99 712   
 รวม 9,359 3,099 1,092 4,823  77 268 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

 
 



        กรมประมง         3,099
อธิบดี

โครงสรา้งกรมประมงตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2559

รองอธิบดี              3
อธบด  

ผู้เชี่ยวชาญ            8  
กลุ่มตรวจสอบภายใน        6

ผู้ตรวจราชการกรม   7 กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร    4

กล่มวิจัยและพัฒนาการ กล่มพัฒนาอตสาหกรรมประมงกล่มบริหารจดัการทรัพยากรกลุ่มนโยบายและการบรหิาร

สํานักงานเลขานุการกรม

กลุมวจยและพฒนาการ
เพาะเลี้ยง

กองวิจัยและพัฒนาการ    
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

กลุมพฒนาอุตสาหกรรมประมง
และตรวจสอบยอ้นกลับ

กลุมบรหารจดการทรพยากร
ประมง

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
อุตสาหกรรมสตัว์น้ํา

กองวิจยัและพัฒนา            
ประมงทะเล

82
269 256 31

กองการเจ้าหนา้ที่          

กองคลัง                     

กองกฎหมาย                เพา เลยงสตวนาจด

กองวิจัยและพัฒนาการ   
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

กองวิจัยและพัฒนา

ุ

กองตรวจสอบคุณภาพสนิค้า   
ประมง

กองวิจยัและพัฒนา            
ประมงน้ําจืด

กองตรวจการประมง

19

43

47

191 156

171

64

กองประมงต่างประเทศ    

กองแผนงาน                

กองนโยบาย ล ยทธศาสตร์
กองวิจัยและพัฒนา        
อาหารสัตว์น้าํ

กองวจยและพฒนา        
พันธุกรรมสัตว์น้ํา กองพัฒนาระบบการรับรอง     

มาตรฐานสนิค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสบืคน้ 

กองตรวจการประมง        

กองบริหารจัดการทรัพยากร   
และกําหนดมาตรการ

24

31 36

56
171

24
19

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร

กองนโยบายและยุทธศาสตร 
พัฒนาการประมง กองวิจัยและพัฒนา        

สุขภาพสัตว์น้าํ

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา    
และปัจจัยการผลิต

กองบริหารจัดการเรอืประมง     
ล การทําปร มง

46

32
37

111

143

สํานักงานประมงพื้นที่กรงุเทพฯ 
สํานักงานประมงจังหวัด      

สํานักงานประมงอําเภอ       

เหมือนเดิม
ปรับชื่อหน่วยงาน
หน่วยงานใหม่

และการทาประมงกองโครงการอันเนื่องมาจาก       
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 592

558

18

14



หนาที่ 1

สูง ต้น สูง ต้น ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ทพ อว ชง ปช/ชง

1 นักบริหาร 1 3 4
2 ผู้อํานวยการ 7 5 12
3 ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  (วิชาการเงินและบัญชี) 1 1

ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  (วิชาการประมง) 4 3 7
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) 40 37 77
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) 2 2
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) 1 1

4 ผู้ตรวจราชการกรม 7 7
5 นักจัดการงานทั่วไป 69 69
6 นักทรัพยากรบุคคล 9 19 28
7 นิติกร 5 16 21
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 18 23
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1 17 19
10 นักวิชาการพัสดุ 1 2 3
11 นักวิชาการสถิติ 1 1 11 13
12 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 4 5
13 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 9 11
14 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 4 5
15 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 2 11 48 12 73
16 เศรษฐกร 1 7 7 15
17 นักเดินเรือ 4 4

ทั่วไปลําดับ
ที่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน อํานวยการ

ภาพรวมกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือน จําแนกตามชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง
กรมประมง

วิชาการ
รวม

บริหาร
ประเภทตําแหน่ง/ระดับตําแหน่ง



หนาที่ 2

สูง ต้น สูง ต้น ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ทพ อว ชง ปช/ชง
ทั่วไปลําดับ

ที่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน อํานวยการ วิชาการ
รวม

บริหาร
ประเภทตําแหน่ง/ระดับตําแหน่ง

18 นักประชาสัมพันธ์ 3 3
19 นักวิชาการเผยแพร่ 2 12 14
20 นักวิชาการประมง 1 16 78 620 341 1,056
21 นายช่างกลเรือ 16 16
22 นักวิชาการช่างศิลป์ 1 1
23 วิศวกรเครื่องกล 1 1 2
24 วิศวกรโยธา 2 2
25 บรรณารักษ์ 2 2
26 เจ้าพนักงานธุรการ 11 268 279
27 เจ้าพนักงานพัสดุ 6 6
28 เจ้าพนักงานสถิติ 5 5
29 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 48 49
30 เจ้าพนักงานเดินเรือ 18 18
31 เจ้าพนักงานสื่อสาร 23 23
32 เจ้าพนักงานประมง 403 740 1,143
33 นายช่างศิลป์ 5 5
34 นายช่างเครื่องกล 1 25 26
35 นายช่างไฟฟ้า 1 10 11
36 นายช่างภาพ 3 3
37 นายช่างโยธา 1 29 30
38 นายช่างโลหะ 1 1
39 นายช่างออกแบบเรือ 1 2 3
40 เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 1



หนาที่ 3

สูง ต้น สูง ต้น ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ทพ อว ชง ปช/ชง
ทั่วไปลําดับ

ที่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน อํานวยการ วิชาการ
รวม

บริหาร
ประเภทตําแหน่ง/ระดับตําแหน่ง

รวม  1 3 61 46 1 19 125 - 671 - 569 - 419 - 1,184 3,099



แผนภูมโิครงสรา้งการแบง่ส่วนราชการ กรมประมง

กรมประมง

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้

กลุ่มตรวจสอบภายใน

่ ้ (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงิน และการบัญชี
ของกรม
(๒) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

มีอํานาจหนา้ทีดังต่อไปนี
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแกอ่ธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

ใภายในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงาน
กลางตา่ง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ื ี่ไ ้หรือทีได้รับมอบหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน  2559



กรมประมง

สํานักงานเลขานการกรม กองกฎหมายสานกงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

่

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมง

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานกุารของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประมง
และกิจกรรมของกรม
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของกรม ตลอดจนเฝ้า

ในเขตการประมงไทย กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

่ ่ระวังและแจ้งเตือนภัย
(๕) ดําเนินการดแูลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภค  
ของกรม
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา รวมทั้งสํารวจออกแบบ ควบคุม
่

(๓) ปรับปรงุ แกไ้ข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณแ์ละกฎหมายของประเทศและ
ระหว่างประเทศรวมทั้งวินิจฉัยและเผยแพร่ ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประมง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

่ ่สิ่งก่อสร้าง และตรวจสอบ
งานดา้นวิศวกรรมของกรม
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
(๘) ดําเนินการอืน่ใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใด 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นทีอ่ยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขต
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

่ของกรม
(๙) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๖) ให้คําปรกึษาและแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย ข้อกาํหนด สนธิสัญญา
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรม
(๗) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย



กรมประมง

กองการเจ้าหนา้ที่ กองคลัง

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม

่

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ

กองการเจาหนาท กองคลง 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย พัฒนาระบบคุณธรรม และ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม
(๓) ดําเนินการพฒันาทรัพยากรบคุคลและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
(๔) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

่ ่

และการพัสดุของกรม
(๒) ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบงานคลังของกรม
(๓) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



กรมประมง

กองควบคมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต กองโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดํารแิละ

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการคา้สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตที่ใช้

กองควบคุมการคาสตวนาและปจจยการผลต

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
( ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยวางแผน กํากับดแล ติดตามและประเมินผลตาม

กองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารและ
กิจกรรมพิเศษ

ทางการประมง
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต 
ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการนาํเขา้ ส่งออก และนาํผ่านซึ่งสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่า

่ ่ ่

(๑) ศกษา วเคราะห วจยวางแผน กากบดูแล ตดตามและประเมนผลตาม
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริ รวมทั้งโครงการพิเศษอื่น ๆ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน กาํกับดูแล ติดตามและประเมินผล 
กําหนดแนวทางและดําเนินการตามแผนภัยพิบัติด้านการประมง สนับสนนด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการคา้สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตที่ใช้
ทางการประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) ควบคุมและกํากับดูแลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศตาม

่ ่

กาหนดแนวทางและดาเนนการตามแผนภยพบตดานการประมง สนบสนุน
ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวประมงและผู้ประกอบการประมง
(๓) ประสานงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศในภารกจิที่
เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดําริ รวมทั้งอํานวยการ บริหารงาน และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) ดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศ รวมทั้งอนุสัญญา
และข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

่ ่

ประเมนผลการดาเนนงาน
(๔) ให้บริการทางวิชาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้าน
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
(๕) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เกยวของหรอทไดรบมอบหมาย



กรมประมง

กองตรวจการประมง
่ ้

กองตรวจสอบคุณภาพสนิค้าประมง

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปรามการทาํการประมงในน่านน้าํ
ภายในและทะเลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วน

มีอํานาจหนา้ทีดังต่อไปนี
(๑) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
อาหารในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ และพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล( )

ท้องถิ่นและองคก์รต่าง ๆ ในการบริหารจัดการการประมงในน่านน้ําภายใน
และทะเล
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการบริหารจดัการการประมงเพื่อความ
ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ํา

(๒) ควบคุม ตรวจสอบ และกํากบัดูแลสุขอนามัยของสถานประกอบการ และ
ความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดทําหลักฐานเพื่อ
การสืบค้นสินคา้ประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง มาตรฐานสากล 
และข้อกาํหนดของประเทศคู่ค้า

ั ั ้(๔) วางแผนและดําเนินการเชิงลึกในการป้องกันการทาํการประมงที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
(๕) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ควบคุม ตรวจสอบ และกํากบัดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา้
ประมงด้วยกระบวนการทางจุลนิทรีย์ เคมี และกายภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ควบคุม ตรวจสอบ และกํากบัดูแลที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและที่จับสัตว์น้ํา 

ั้ ั ์ ้ํรวมทังคุณภาพของสัตว์นํา
(๕) ให้บริการห้องปฏิบัติการอา้งองิด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง
แก่กรมและผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง รวมทั้งกาํกับดูแลห้องปฏิบัติการ
ของผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง

ั ํ ั ิ ้ ใ ้ ็ ไ(๖) จัดทําและรักษาระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
(๗) ให้บริการทางวิชาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการ
ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง 

ป ้ ิ ิ ี่ ั(๘) เจรจาและประสานงานด้านเทคนิควิชาการเกียวกับระบบคุณภาพความ
ปลอดภัยและหลักฐานเพื่อการสืบค้นกับประเทศคู่ค้า
(๙) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย



กรมประมง

กองนโยบายและยุทธศาสตรพ์ัฒนาการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทําแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ประมง

้

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
เกี่ยวกับการทําการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน การมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง รวมทั้งรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานการณ์ด้านการประมงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการตา่ง ๆ 
ทางด้านเศรษฐกจิการประมงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจน

่

และเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์
น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อกําหนดมาตรการบริหารจดัการทรัพยากร

มาตรการเกี่ยวกับระบบการประมงในเชิงภูมิสังคม
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการจดัทําและประมวลผลข้อมูลสถิติที่
เกี่ยวกับการประมง
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาการประมงให้เกิด

่ ้ ่

สัตว์น้ํา
(๓) ควบคุมและตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกจิการเกี่ยวกับสัตว์น้ํามิให้มีการฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างดา้ว
(๔) ตรวจสอบและประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมแรงงานบน

การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกบัพันธกรณีระหว่างประเทศ
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนบริหารจัดการการประมง และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนดังกล่าว
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมง

ุ
เรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ
(๕) ประสานงาน ให้คําปรึกษา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปญัหาความขัดแย้งใน
การทาํการประมงแก่คณะกรรมการประมงประจาํจังหวัด
(๖) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององคก์รชุมชน

แห่งชาติ
(๘) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

ุ ุ
ประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา
(๗) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย



กรมประมง

กองบริหารจัดการเรอืประมงและการทําการประมง กองประมงต่างประเทศ

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง
เรือประมงไทยในการทาํการประมงทั้งในและนอกน่านน้าํไทย

กองบรหารจดการเรอประมงและการทาการประมง

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย บริหารจัดการ และพัฒนาการทาํการประมงนอก

กองประมงตางประเทศ

เรอประมงไทยในการทาการประมงทงในและนอกนานนาไทย
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสืบค้นที่มาของสัตว์น้ําที่ได้มาจาก
การทาํการประมงของเรือประมงไทย ณ ท่าเทียบเรือประมง
(๓) เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์พฤติกรรมของเรือประมงไทยผ่านระบบ
ติดตามเรือ

( )
น่านน้าํไทย
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน
วิชาการด้านการประมงอื่น ๆ ด้านพันธกรณีในระดับทวิภาคี พหุภาคี และ
องค์การระหว่างประเทศตดตามเรอ

(๔) ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการเข้าออกของเรือประมงไทย
(๕) ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของทา่เทียบเรือและแพปลาที่จด
ทะเบียนกับกรมประมง
(๖) ควบคม ตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลสมดบันทึกการทําการ

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม
(๔) จัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศและกําหนดท่าทีของ
ประเทศไทยในการประชุมหรือในกรอบเจรจาที่เกีย่วข้องกับการประมง 
รวมทั้งเสนอข้อคดิเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม (๖) ควบคุม ตรวจสอบ รวบรวม และวเคราะหขอมูลสมุดบนทกการทาการ

ประมงหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา หนังสือกํากับการขนถา่ยสัตว์น้ํา 
รวมทั้งข้อมูลของสัตว์น้ําที่นําขึ้นทา่เทียบเรือประมง
(๗) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

และแนวปฏิบัติที่กําหนด
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงต่างประเทศ
(๖) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายเกยวของหรอทไดรบมอบหมาย



กรมประมง

กองแผนงาน
่ ไ ้

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสนิค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสบืคน้

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทําแผนปฏิบัติการและคําของบประมาณ
รายจา่ยประจาํปขีองกรม  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจาํปแีละ

มีอํานาจหนา้ทีดังต่อไปนี
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และกําหนดระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้าประมง
ตั้งแต่ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ที่จับสัตว์น้ํา แหล่งแปรรูปสัตว์น้ํา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ
มาตรฐานสากล มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่คา้

ึ ้ ้ ้ ใ ์ ้บริหารงบประมาณของกรม
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม รายงานผล และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม รายงานผล และประเมินผลการใช้จา่ย

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และกําหนดระบบมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับสัตว์นํา
การดูแลรักษาสตัว์น้ํา การแปรรปูสัตว์น้ํา การเกบ็รักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล มาตรฐานและข้อกาํหนด
ของประเทศคู่คา้

ึ ้ ้ ั ั ั ้งบประมาณตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณ
(๔) อาํนวยการและบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวมของกรม
(๕) ประสานงานราชการและประมวลผลการปฏิบัติราชการของราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคของกรม

่ ่

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล มาตรฐานและข้อกาํหนดของประเทศคู่ค้า
(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกํากับ ดูแล
ห้องปฏิบัติการของกรม

ึ ้ ้ ิ ั ั ํ ั ื่ ื ้ ิ ้(๖) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และออกแบบกระบวนการจัดทําหลักฐานเพือการสืบค้นสินค้าประมง
ให้มีประสิทธิภาพ
(๖) ให้การรับรองและกํากับดูแลระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต
(๗) เจรจาและประสานงานกับประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับการรับรองระบบการผลิตและมาตรฐาน
ิ ้ ั ํ ้ ไ้ ั ี่ ี่ ้ ั ั ิ ้สินค้าประมง การจัดทําขอ้ตกลง และการแกไ้ขปญัหาทีเกียวข้องกับสุขอนามัยสินค้าประมง

(๘) ให้คําปรกึษาและข้อเสนอแนะ รวมทั้งประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมง การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง

ใ ้ ิ ิ ่ ้ ้ ิ ิ ้ ป(๙) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมง
และมาตรฐานสนิค้าประมง
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย



กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืด
ี ํ ้ ี่ ั ่ ไป ี้

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํชายฝั่ง

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด พันธุ์ไม้น้ํา
จืดและการจัดการฟาร์ม
(๒) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธ์สัตว์น้ําจืดและพันธ์ไม้น้ําจืด

มีอํานาจหนา้ทีดังต่อไปนี
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล
สาหร่ายทะเล และการจัดการฟาร์ม
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
( ) ึ ้ ้ ิ ั ิ ั ์ ั ์ ้ํ ฝั่ ั ์ ่(๒) ศกษา คนควา และวจยการผลตและการขยายพนธุสตวนาจดและพนธุไมนาจด

(๓) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
และพันธุ์ไม้น้ําจดื
(๔) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดใน
ฟาร์มโดยม่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

(๓) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์นําชายฝงั สัตว์ทะเลและสาหร่าย
ทะเล
(๔) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล
และสาหร่ายทะเล รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และ

่ฟารมโดยมุงเนนการมสวนรวมของเกษตรกร
(๕) ดําเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด
(๖) กาํกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําจืด
และพันธุ์ไม้น้ําจดืเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนดหรือ
มาตรฐานสากล

สาหรายทะเล
(๕) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล
และสาหร่ายทะเล
(๖) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล
ใ ฟ ์ โ ่ ้ ี ่ ่มาตรฐานสากล

(๗) ให้บริการทางวิชาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด
(๘) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน
คณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธ์ไม้น้ําจืด

ในฟารม โดยมุงเนนการมสวนรวมของเกษตรกร
(๗) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๘) กาํกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล
และสาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนดหรือมาตรฐานสากล
( ) ใ ้ ิ ิ ่ โ โ ี ใ ้ ํ ป ึ ํ ้ ี้คุณภาพนาในการเพาะเลยงสตวนาจดและพนธุไมนาจด

(๙) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๙) ใหบรการทางวชาการ ถายทอดเทคโนโลย และใหคาปรกษาแนะนาดานการเพาะเลยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๑๐) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
( ) ํ ั ส ิ ช ป ้ํ ็ ื่ ี้(๑๑) กากบ ควบคุม และตรวจสอบการบรหารงานระบบชลประทานนาเคมเพอการเพาะเลยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย



กรมประมง

่ ้

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้าํ

ี ํ ้ ี่ ั ่ ไป ี้

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการดูแลรักษาสตัว์น้ําตั้งแต่หลังการจับไปจนถึง
ผู้บริโภคให้มีคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัย รวมทั้งการศึกษาสารชีวพิษใน
สัตว์น้ํา

้

มีอํานาจหนา้ทีดังต่อไปนี
(๑) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งประมงทะเลในน่านน้าํไทย
พื้นที่ทับซ้อนและน่านน้าํสากล ในด้านทรัพยากรสัตว์น้ําและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการประมงตลอดจนร่วมสํารวจวิจัยในน่านน้าํต่างประเทศ
( ) ึ ั ป ั ้ ่ ั ั ์ ิ(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 

เทคโนโลยีการบรรจุและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําและสิ่งที่เหลือจาก
อุตสาหกรรมสัตว์น้ําเพื่อเพิ่มมูลค่า

่ ่

(๒) ศึกษา ทดลอง พัฒนารูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และติดตามผลการ
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล รวมถึงการติดตามผลการปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลชนิดที่
เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงและวิธีการ
ํ ป ใ ้ ี ื่ ื ํ ป ี่ ีป ิ ิ ใ ั ั ์ ้ํ ไ ่(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และกระบวนการที่ใช้

ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา รวมทั้งพัฒนาระบบการจดัการในกระบวนการผลิตให้ได้
วิธีการที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
(๕) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์

้ ้ ้

ทําการประมงทะเลใหมีเครืองมือทําการประมงทีมีประสิทธิภาพในการจับสัตวนํา ไม
ทําลายพันธุ์สัตว์น้ําและสอดคล้องกับการทําการประมงแบบมีความรับผิดชอบ
(๔) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยชีวประวัติ ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลและ
พืชทะเล และดําเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล
( ) ึ ้ ้ ิ ั ั ฟื้ ฟ ่ ป ใ ้ ี ์สัตว์น้ํา รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังอันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ํา
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการดูแลรักษาสัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์
น้ําและอุตสาหกรรมสัตว์น้ําให้ได้มาตรฐาน

(๕) ศกษา คนควา วจย พฒนา และฟนฟูแหลงประมงทะเลใหมความอุดมสมบูรณ
(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการบริหารจัดการการประมงและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง
(๗) ดําเนินการประเมินปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําสูงสุดที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้

ิ ์ ป ิ ใ ิ ั ป(๗) ให้บริการทางวิชาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้าน
เทคโนโลยีหลังการจับสัตว์น้ํา
(๘) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

ตลอดจนวเคราะหและประเมนผลมาตรการในการบรหารจดการการประมง
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล และ
ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง
(๙) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทาํการประมงและแหล่งทําการประมงทะเล
( ) ใ ้ ิ ิช ่ โ โ ี ใ ้ ํ ป ึ ํ ้ ป(๑๐) ใหบรการทางวชาการ ถายทอดเทคโนโลย และใหคาปรกษาแนะนาดานการประมง
ทะเล เครื่องมือทําการประมง และวิธีการทําการประมงทะเล
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย



กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาพนัธกรรมสัตว์น้ํากองวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืด

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องในสัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา

้ ้

กองวจยและพฒนาพนธุกรรมสตวนา

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยชีววิทยาแหล่งน้ําจืด ทรัพยากรชีวภาพ และความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําจืด

กองวจยและพฒนาประมงนาจด

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงพนัธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําให้มี
คุณภาพดีทั้งในเชิงพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออก
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจากธรรมชาติให้
เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์

้ ้

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศในแหล่ง
น้ําจืด
(๓) ประเมินระบบนิเวศแหล่งน้ําจดื สภาวะการทาํการประมง เศรษฐกจิ และ
สังคมชาวประมง พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการประมงและการใช้

(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ รวมทั้งเก็บ
รวบรวมเชื้อพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําทั้งพันธุ์ดั้งเดิม พันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์ใหม่
(๕) วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ทั้ง
ในหน่วยงานและในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

้ ้ ่

ู
ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างยั่งยืน
(๔) รวบรวมชนิดพันธุ์และศึกษาวิวัฒนาการของทรัพยากรสัตว์น้ําจดืตาม
ระบบอนุกรมวิธาน และจัดเก็บเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบและตรวจสอบอา้งอิง
ตามระบบพิพิธภัณฑ์มาตรฐาน

(๖) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์
(๗) กาํกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนดหรือมาตรฐานสากล
(๘) ให้บริการทางวิชาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้าน

้ ้

ฐ
(๕) รวบรวมและจัดแสดงชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดในสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ําจืด
(๖) พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรกัษาแหล่งน้ําจืดให้เหมาะสมต่อการเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้ํา

พันธุกรรมสัตว์นํ้าและพันธุ์ไม้น้ํา
(๙) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงใน
การบริหารจัดการการประมงน้าํจดื
(๘) ให้บริการทางวิชาการ ถา่ยทอดความรู้ และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการ
ประมงน้ําจืด
(๙) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



กรมประมง

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้

กองวิจัยและพัฒนาสขุภาพสัตว์น้ํา กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา

(๑) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ํา รวมถึงภูมิคุ้มกันวิทยา
และเทคโนโลยีชีวภาพ
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ํา การ
ป้องกันการรักษาโรค และระบาดวิทยา

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา ตลอดจนด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และกําหนดมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพ

(๓) ควบคุม ตรวจสอบ กาํกับ ดูแล และพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
น้ํา รายงานการระบาดของโรค รวมถึงการติดต่อเจรจาประสานงานกับองคก์ร
ต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
(๔) ควบคุม ตรวจสอบ กาํกับ ดูแล และพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา สุขอนามัยฟาร์ม

อาหารสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควบคุม ตรวจสอบ กาํกับ ดูแลสุขอนามัยและมาตรฐานของโรงงานผลิต
อาหารสัตว์น้ํา ติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ รวมทั้งุ ู ุ ุ

และสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา เพื่อการรบัรองการส่งออกตาม
ข้อกาํหนดของประเทศคู่ค้า
(๕) ให้บริการทางวิชาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้าน
โรคและสุขภาพสัตว์น้ํา

จุลินทรีย์ที่ใช้ในอาหารสัตว์น้ําให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานทีก่ําหนด 
หรือมาตรฐานสากล
(๔) ดําเนินการออกใบอนุญาต ขึน้ทะเบียนอาหารสัตว์ ออกใบรับรองระบบ
ประกันคุณภาพอาหารสัตว์ หรือใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ ในุ

(๖) ให้บริการห้องปฏิบัติอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ําแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
(๗) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) ให้บริการทางวิชาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้าน
อาหารสัตว์น้ํา
(๖) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



กรมประมง

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

่ ้

สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารรวมถึงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบฐานขอ้มลสารสนเทศด้านการ

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กํากบัดูแลให้การประกอบธุรกิจและการ
ประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่

่(๒) ศกษา วเคราะห วจย และพฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการ
ประมงและระบบประมวลผล
(๓) เป็นศูนย์กลางเครือขา่ยข้อมูลสารสนเทศด้านการประมง ตลอดจนการ
เชื่อมโยงเครือข่ายระบบต่าง ๆ
(๔) กาํกับ ควบคม ตรวจสอบ และติดตามการใช้งานระบบเครือขา่ย

เกี่ยวข้อง
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทาํการประมงให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานขอ้มูลด้านการ

้(๔) กากบ ควบคุม ตรวจสอบ และตดตามการใชงานระบบเครอขาย
อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานและบุคลากรของกรม
ประมงให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กาํหนด
(๕) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการประมง
(๖) ให้บริการทางวิชาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้าน

ประมงรวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง
(๔) ให้คําปรกึษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนนิการพัฒนาด้านการประมง
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

่(๖) ใหบรการทางวชาการ ถายทอดเทคโนโลย และใหคาปรกษาแนะนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
(๗) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมาย
กําหนด
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประมง

้ ่(๘) กาํกับ ดูแล ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานกังานประมงในพื้นที่
รับผิดชอบ
(๙) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย



กรมประมง

สํานักงานประมงจังหวัด
มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้
เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการ
ป ี ป ป็ ไป ี ้ ี่ ี่ ้

สานกงานประมงจงหวด

สํานักงานประมงอําเภอ
ประกอบอาชีพการประมงเปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานทีเกียวข้อง
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทาํการประมงให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานขอ้มูลด้านการ
ป ั้ ป ั ั ์ ่ ้ ป

มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม 
กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประมง รวมทังประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาค
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
( ) ั ใ ้ ี ่ ั ใ ้ ี ึ้ ี ์ ป ้ ิ่

กฎหมาย ระเบยบ ขอตกลงและมาตรฐานทเกยวของ
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทาํการประมงให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานขอ้มูลด้านการประมง รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง(๖) สนบสนุนใหมีการรวมกลุมและจดใหมีการขึนทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิน

(๗) ให้คําปรกึษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาํเนินการ
พัฒนาด้านการประมง
(๘) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริม

ิ ใ ้ ั

ประชาสมพนธและเผยแพรงานดานการประมง
(๔) ให้คําปรกึษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดําเนินการพัฒนาด้านการประมง
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้ง
ส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถกสขลักษณะตามมาตรฐานกระบวนการผลตใหถูกสุขลกษณะตามมาตรฐาน

(๙) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียน
ท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถา่ยสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามที่กฎหมายกําหนด
(๑๐) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ป

สงเสรมกระบวนการผลตใหถูกสุขลกษณะตามมาตรฐาน
(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่
กฎหมายกําหนด
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประมงประมง

(๑๑) กาํกับ ดูแล ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอาํเภอ
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย

เกยวกบการประมง
(๘) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง

กรมประมง

กลุ่มตรวจสอบภายใน   ----
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร   ----

สํานักงานเลขานุการกรม

-ฝ่ายสารบรรณ
-กลุ่มช่วยอํานายการ

กองกฎหมาย

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

กองการเจ้าหนา้ที่

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากาํลัง

กองคลัง

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มพัฒนาระบบงานคลังุ

-กลุ่มซ่อมบํารุงอาคารและสถานที่
-กลุ่มห้องสมุด
-กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง
-กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

่ โ โ ีโ ั ์

ุ
-กลุ่มคดีทั่วไป
-กลุ่มคดีปกครอง
-กลุ่มนิติกรรมและสัญญา
-กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

ุ
-กลุ่มวินัย
-กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
-กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบ

่ ั ิ ิ ิ โ ์

ุ
-กลุ่มบัญชี
-กลุ่มการเงิน
-กลุ่มบริหารงบประมาณ
-กลุ่มตรวจสอบ

่ ิ ั-กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และ      
สื่อสิ่งพิมพ์ 
-กลุ่มวิศวกรรมประมง

-กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
-กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล
-กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-กลุ่มบริหารพัสดุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน  2559



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง

กรมประมง

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา        
และปัจจัยการผลิต

กองโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กองตรวจการประมงและปจจยการผลต

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มควบคุมการนําเขา้ส่งออกสัตว์น้ํา   
และปัจจัยการผลิต

่ ื ิ ้

พระราชดารและกจกรรมพเศษ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มวิจัยและพัฒนา
-กลุ่มโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่
ั่ ไ

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง
-กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์

-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืด

ใ ้ ์ ี-กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมง
ต่างประเทศ
-กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ํา
-ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 
(เชียงราย)

ทัวไป
-กลุ่มโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่
เฉพาะ
-กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ
-กล่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

ประมง
-กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการ
ประมง
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคเหนือ (พิษณโลก)

ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต 1 (ระยอง)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต 2 (สงขลา)(เชยงราย)

-ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร)
-ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 3 
(สงขลา)

กลุมชวยเหลอเกษตรกรและชาวประมง ภาคเหนอ (พษณุโลก)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคตะวันตก (กาญจนบุร)ี

เขต 2 (สงขลา)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต 3 (กระบี่)



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง

กรมประมง

กองตรวจสอบคุณภาพสนิค้าประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง

กองบริหารจัดการทรัพยากร      
และกําหนดมาตรการ

กองบริหารจัดการเรอืประมง    
และการทําการประมง

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มรับรองคุณภาพสินคา้ประมง
-กลุ่มตรวจประเมินระบบคุณภาพแหล่ง
แปรรป

พฒนาการประมง
-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มเศรษฐกิจการประมง
-กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่งชาติ

และกาหนดมาตรการ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มกําหนดมาตรการดา้นการประมง
-กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทาํการประมง
-กล่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

และการทาการประมง

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบ
ติดตามเรือ 

่ ื ํแปรรูป
-กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
-กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
-กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์
-ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ประมงแหงชาต
-กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินคา้ประมงระหว่าง
ประเทศ
-กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
-กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การ

-กลุมทะเบยนการเพาะเลยงสตวนา
-กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง
-กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ําตามอนสุัญญา

-กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทําการ
ประมงในทะเล
-กลุ่มควบคุมการทําประมงในแหล่งน้ําจืด
-กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ําหน้าท่าเทียบเรือ
-ศนย์ควบคมการแจ้งเขา้-ออก เรือประมงู

ประมงสมุทรสาคร
-ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมงสุราษฎร์ธานี
-ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ประมง
ศูนยควบคุมการแจงเขา ออก เรอประมง
เขต 1 (สมุทรสาคร)
-ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออก เรือประมง
เขต 2 (สงขลา)
-ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออก เรือประมง

ประมงสงขลา 
ู

เขต 3 (ภูเก็ต)



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง

กรมประมง

กองประมงต่างประเทศ กองแผนงาน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ั ์ ้ํ ื

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
-กลุ่มการทาํประมงนอกนา่นน้าํ

่ ่ ื ิ ี

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
-กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ

่ ิ ์ ิ

สัตว์นําจืด

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 4 (อุดรธานี)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มวิชาการ
-กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

-กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
-กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กร
ระหว่างประเทศ

-กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล
-กลุ่มประสานงานราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค
-กลุ่มบริหารงานวิจัย

ู
เขต 5 (ยโสธร)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 6 (ขอนแก่น)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

ี

ุ
-กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชุมชน
-กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ควบคุม
-กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง  
ั ์ ้ํ ื เขต 7 (ชลบุรี)

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 9 (ชัยนาท)

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สนิค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสบืคน้

สัตว์นําจืด
-กลุ่มวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 1 (เชียงใหม่)
-ศนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 9 (ชยนาท)

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด     
เขต 10 (กาญจนบุรี)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด    
เขต 11 (ตรัง)

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
-กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต
-กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต

่

ศูนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาจด
เขต 2 (เชียงราย)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 3 (พิจิตร)

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด    
เขต 12 (สงขลา)

-กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
แหล่งแปรรูป



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง
กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสตัว์น้ํา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ฝ่ายบริหารทั่วไป-ฝายบรหารทวไป
-กลุ่มวิชาการ
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล
-กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ําชายฝั่ง
-กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง      

-ฝายบรหารทวไป
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาศกัยภาพการผลิต
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการวัตถุดิบ
สัตว์น้ํา
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

-ฝายบรหารทวไป
-กลุ่มวิชาการ
-กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
-กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
-กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

-ฝายบรหารทวไป
-กลุ่มวิชาการ 
-กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 
และนิเวศแหล่งน้ําจืด
-กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้าํจืดุ

สัตว์น้ําชายฝั่ง
-กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม
-ศูนย์ศึกษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

้ ้ ่

ุ
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
-กลุ่มวิจัยการประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

ุ
-กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
-กลุ่มสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
-กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการ
ประมงทะเลลึก

่

ุ
-กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สัตว์น้ําจืด
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์   
สัตว์น้ําจืด

้-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  
เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  
เขต 2 (สมุทรสาคร)
ศนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

-กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
-กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอา่วไทยฝั่ง
ตะวันออก (ระยอง)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนบน (สมุทรปราการ)
ศนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 1 
(พะเยา)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 2 
(นครสวรรค์)
ศนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 3-ศูนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาชายฝง  

เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  
เขต 4 (กระบี่)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  

-ศูนยวจยและพฒนาประมงอาวไทย
ตอนกลาง (ชุมพร)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนล่าง (สงขลา)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน

-ศูนยวจยและพฒนาประมงนาจดเขต 3 
(สกลนคร)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 4 
(อุบลราชธานี)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 5           ู

เขต 5 (ภูเก็ต)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  
เขต 6 (สงขลา)

ู
ตอนบน (ภูเก็ต)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนล่าง (สตูล)

ู
(สุราษฎร์ธานี)
-กลุ่มบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมง



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง
กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสตัวน้ํา

กองวิจัยและพัฒนา        

สขุภาพสัตวน้ํา

กองวิจัยและพัฒนา         

อาหารสัตวน้ํา

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์
กล่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธ์

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคสัตว์น้ํา

่ ิ ั

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ํา
-กลุ่มตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพ
อตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ํา

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
-กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
-กล่มบริหารจัดการระบบเครือขา่ย-กลุมวจยและพฒนาธนาคารเชอพนธุ

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําปทุมธานี
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร

-กลุ่มวิจัยการควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพยาและเคมีภัณฑ์
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและ
รับรองสุขภาพสัตว์น้ําเพื่อการส่งออก
-ศนย์วิจัยสขภาพสัตว์น้ําสงขลา

อุตสาหกรรมการผลตอาหารสตวนา
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสัตว์น้ํา
-กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์น้ํา
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร 

-กลุมบรหารจดการระบบเครอขาย     
และความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์         
ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ู ุ ุ
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา
นครศรีธรรมราช

ศูนยวจยสุขภาพสตวนาสงขลา ู
สัตว์น้ําชลบุรี



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง

กรมประมง

ํ ั ื้ ี่ ํ ั ั ัสํานักงานประมงพืนที
กรุงเทพมหานคร

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
ี

สํานักงานประมงจังหวัด 
รวม 76 แห่ง

-กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
่ ั ่ ิ ี-กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

-กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
-สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 1
-สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 2
สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 3

-กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
-กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
-สํานักงานประมงอําเภอ รวม 527 แห่ง

-สานกงานประมงเขตพนท 3



รายการแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมประมง 
 

ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
 ราชการบริหารส่วนกลาง 

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่ออธิบดี 
  

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

(1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง ต่าง ๆ และหน่วยงาน

ภายในกรม 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

3 สํานักงานเลขานุการกรม 
 

     (1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประมงและกิจกรรมของกรม 
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของกรม ตลอดจนเฝ้าระวังและ แจ้งเตือนภัย 
(5) ดําเนินการดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภคของกรม 
(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา รวมทั้งสํารวจออกแบบ ควบคุมสิ่งก่อสร้างและตรวจสอบงานด้าน

วิศวกรรมของกรม 
(7) ดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม 
(8) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม  
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   
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ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
 การแบ่งงานภายในสํานักงานเลขานุการกรม แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม ดังนี้ 

 1. ฝ่ายสารบรรณ 
 

    (1) ปฏิบัติงานงานธุรการ งานสารบรรณของกรม ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การรับ – ส่ง จัดเก็บหนังสือ
เอกสารต่างๆ งานธุรการทั่วไปที่ไม่ได้กําหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ 
    (2) วิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุป และนําเสนองานด้านสารบรรณ 
    (3) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขานุการกรม 
    (4) ปฏิบัติงานด้านงานแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานบุคลากร 
    (5) อํานวยการ และจัดการงานประชุม 
    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มช่วยอํานวยการ 
 

    (1) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ติดตาม สรุปผล และรายงานเรื่องที่มีความสําคัญต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงานและโครงการของผู้บริหาร และปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร 
    (2) บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประมง (Call Center) 
    (3) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
กรมประมง 
    (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มซ่อมบํารุงอาคารและสถานที่     (1) วางแผน กํากับ ดูแล และดําเนินงานด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
การจราจร ตลอดจนงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ระบบเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม และ
ภายนอกอาคาร 
    (2) ควบคุม ดูแล งานยานพาหนะของกรม 
    (3) ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภคของอาคารภายในกรม 
    (4) ให้บริการติตตั้ง และซ่อมบํารุงระบบเครื่องเสียง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมของ  
กรมประมง 
    (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. กลุ่มห้องสมุด 

 
(1) บริหารห้องสมุดกรมประมง  
(2) จัดหาหนังสือแลกเปลี่ยนเอกสารวิชาการกับห้องสมุดของหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน  
(3) บริการสารสนเทศเพื่อการค้นหาเอกสารทางการประมง  
(4) จัดทําฐานข้อมูลเอกสารทางการประมง ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีทันสมัย  
(5) ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือการจัดตั้งและปรับปรุงห้องสมุดกรมประมงในส่วนภูมิภาค 

 

 5. กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม      
กรมประมง  
 

(1) วางแผน ควบคุม แนะนํากําหนดวิธีการและพัฒนางานทางด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคมของกรม 
(2) ถ่ายทอดคําสั่ง ข้อมูลข่าวสาร และภารกิจที่สําคัญของผู้บริหารจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคให้กับ

หน่วยงานของกรมทุกแห่งทั่วประเทศ 
(3) รวบรวม สรุป และประมวลผลการปฏิบัติงานทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมเสนอผู้บริหาร 
(4) วางแผน ควบคุม กํากับ ดูแล แนะนํา รวบรวม สรุปผลและตรวจสอบการดําเนินการทางด้านการ

สื่อสารของหน่วยงานในความผิดชอบ  
(5) ทําหน้าที่ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

สภาวะวิกฤตต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารของกรมที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ และ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
ภายในกรมประมง และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ติดตามสถานการณ์ และข่าวสารด้านการประมง 
     (2) ศึกษา วิเคราะห์วิธีการ ช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมไปสู่
กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน 
     (๓) ศึกษา วิเคระห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4) บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีข่าวสารกรม 
     (5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้านงานประชาสัมพันธ์ 
     (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 7. กลุ่มเทคโนโลยีโสตทศันปูกรณแ์ละ 

สื่อสิ่งพมิพ ์
 

    (1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลข่าวสารด้านการประมงเพื่อใช้ในการเผยแพร่ในทุกรูปแบบ 
    (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการผลิต และการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการ และสื่อดิจิทัล 
    (3) บริการผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการ สื่อดิจิทัล และงานด้านกราฟิก 
    (4) สนับสนุนในการผลิตสื่อให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ในด้านการประมง 
    (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 8. กลุ่มวิศวกรรมประมง 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการประมง 
(2) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมประมง ให้เป็นไปตามข้อระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     (3) จัดทําแผนงาน สํารวจพื้นที่ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ํา 
     (4) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม  
     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

 

4 กองกฎหมาย  
 

     (๑) ดําเนนิการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
     (๓) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และกฎหมายของประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งวินิจฉัย 
และเผยแพร่ ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรม และสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และอาญา งานคดี
ปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
     (๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
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     (๖) ให้คําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย ข้อกําหนดสนธิสัญญา หรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรม 
     (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 การแบง่งานภายในกองกฎหมาย แบ่งงานภายในเปน็ 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ดังนี ้
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี      

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มกฎหมายและระเบียบ 
 

     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย เผยแพร่ความรู้ และให้ความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประมง 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (2) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และกฎหมายของประเทศ และระหว่างประเทศ 
     (3) เสนอแนะและดําเนินการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มคดีทั่วไป 
 

     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีสิ่งแวดล้อม  
     (2) รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน และสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา ตามที่
ได้รับมอบหมายหรือรับเรื่องให้ดําเนินคดีซึ่งกรมประมงเป็นโจทก์หรือจําเลยหรือเป็นคู่ความในคดี ให้ความเห็น
ในการดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ  
     (3) เบิกความเป็นพยานในศาล ทําความเห็นในการดําเนินคดีต่อพนักงานอัยการในแต่ละชั้นศาล  
     (4) ประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล  
     (5) ดําเนินการเพื่อแก้ต่างคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายซึ่ง
เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรม  
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     (6) ประสานและติดตามผลการดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
     (7) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
     (8) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง 
     (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 4. กลุ่มคดีปกครอง 
 

     (1) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีปกครอง 
ตามที่ได้รับมอบหมายหรือรับเรื่องให้ดําเนินคดีปกครองซึ่งกรมประมงเป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี ทําหน้าที่
เป็นผู้แทนคดีปกครองของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดต่อประสานงานกับศาลปกครอง 
พนักงานอัยการและพนักงานคดีปกครองเพื่อดําเนินคดีปกครอง  
     (2) ดําเนินการมาตรการทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (3) ดําเนินการบังคับทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (4) ประสานและติดตามผลการดําเนินคดีปกครอง มาตรการทางปกครอง และการบังคับทางปกครอง 
     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 5. กลุ่มนิติกรรมและสัญญา 
 

     (1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยและตอบปัญหา  
ข้อกฎหมายในการทํานิติกรรมสัญญา  
     (2) จัดทํานิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย การมอบอํานาจและการปฏิบัติราชการของกรม  
     (3) พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ําและการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณูปโภคและ
กิจการอื่น  
     (4) จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ การเวนคืน การขอรับจดทะเบียนตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
     (5) ร่าง ตรวจสอบ และดําเนินการเกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญา  
     (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ 
 

     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ  
     (2) ให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย ข้อกําหนด สนธิสัญญา หรือขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรม 
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     (3) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ วิเคราะห์ผลดี – ผลเสีย และดําเนินการเข้า
เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ  
     (4) ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือชาวประมงไทยที่ถูกจับ ประสบภัย หรือตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ  
     (5) ติดตามเร่งรัดและเรียกเก็บหนี้สินอันเกิดจากการละเมิดน่านน้ําต่างประเทศ  
     (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

5 กองการเจ้าหน้าที ่
 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย พัฒนาระบบคุณธรรม และคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม 
(๓) ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบ่งงานภายในกองการเจ้าหน้าที ่แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี      

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
     (3) ควบคุม ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับระเบียบการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ  
ในกรณีต่าง ๆ 
     (4) รับผิดชอบงานการจัดประชุม อ.ก.พ. กรม งานรวบรวมข้อมูล สถิติการลาของบุคลากรกรมประมง  
งานตรวจสอบและออกเลขที่คําสั่งกรมประมง 
     (5) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนระบบงาน อัตรากําลัง และยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล 
(2) พัฒนาปรับปรุงระบบงาน การแบ่งงานภายในและอัตรากําลังเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) กําหนดและปรับปรุงตําแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา 
(4) จัดทํามาตรฐานสําหรับการประเมินบุคคลและผลงาน 
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(5) ดําเนินการตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรอบตําแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจํา 
(6) ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานและบริหารอัตรากําลัง 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 3. กลุ่มวินัย 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนเพื่อเสริมสร้างวินัย ให้ความรู้ พัฒนา และกําหนดมาตรการเพื่อป้องกัน  
มิให้บุคลากรกระทําผิดวินัย 

(2) พิจารณาดําเนินการทางด้านวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
(3) ดําเนินการในการแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมประมง 
(4) ดําเนินการขอเงินทดแทนบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ (กรณีเจ้าหน้าที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียชีวิต 

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
(5) ให้ความเห็น คําปรึกษา คําแนะนํา และเสนอแนะทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
(6) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมกรม 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดําเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดําเนินการบรรจุ แต่งตั้ง ปรับระดับชั้นงาน ย้าย โอน รักษาราชการแทน 

รักษาการในตําแหน่ง ให้ไปช่วยราชการ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ บรรจุกลับเข้ารับราชการ และการออก  
จากราชการ 

(3) ดําเนินการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลการแต่งตั้งบุคลากรในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างของ
กรมบัญชีกลางให้เป็นปัจจุบัน 

(4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบ 
 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
ราชการในโปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรมให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

(๒) ดําเนินการจัดทํา ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเก็บรักษาทะเบียนประวัติ (กพ 7) 
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(๓) วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประมวลผลเกี่ยวกับงานบําเหน็จความชอบการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนขั้น

ค่าจ้าง  การเลื่อนค่าตอบแทน และให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ และเงินอื่นๆ ตาม
กฎหมายของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 

(๔) ดําเนินการตรวจสอบ และปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและระบบเบิกจ่าย
ตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง  

(๕) จัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําบําเหน็จบํานาญ บัตรเหรียญ
พิทักษ์เสรีชน เหรียญราชการชายแดน และบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง 

(๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติบําเหน็จความชอบการ
ออกหนังสือรับรองการรับราชการ และเงินเดือนของบุคลากร 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 6. กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน ์

 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเกี่ยวกับระบบการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  พ.ศ. 2547 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(2) ดําเนินกิจกรรมเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  

พลเรือน พ.ศ. 2551 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารภาครัฐแนวใหม่  
(3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายของกรม 
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการเกษียณอายุราชการ 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 7. กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทําแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมจริยธรรม รวมทั้งวางแผนดําเนินการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร  
(4) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทําระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
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(5) ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับกรมและระดับกอง 
(6) พิจารณาและดําเนินการขออนุมัติฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาของบุคลากรกรม และขอรับทุนรัฐบาล

ภายใน และต่างประเทศ รวมทั้งการขออนุมัติจัดฝึกอบรมสัมมนาของบุคลากรภายนอก 
(7) จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล  
(8) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(9) รวบรวมข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนา

บุคลากร 
(10)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 8. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดเนื้อหาของหลักสูตร รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

(2) พัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
(3) ดําเนินการส่งเสริมปลูกฝัง เผยแพร่รักษาและคุ้มครองจริยธรรม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

6 กองคลัง 
 

    (1) ศึกษา วิเคราะห ์และดําเนินการด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกรม 
    (2) ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบงานคลังของกรม 
    (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 การแบ่งงานภายในกองคลัง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี      

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(3) จัดทําการเงิน บัญชี พัสดุของฌาปนกิจสงเคราะห์กรม 
(4) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 

 
     (1)  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํา และพัฒนาระบบงานคลัง 
     (2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กําหนดแนวทางการพัฒนาหรือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/กระบวนงาน 
ด้านการคลังของกรม  
     (3) พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลัง  
     (4) ให้คําปรึกษาแนะนํา และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการคลัง 
     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มบัญชี 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับหลักการบัญชีภาครัฐ 
     (2) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม จัดทําต้นทุนผลผลิตของกรม 
     (3) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรม  
     (4) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลทางการบัญชี และจัดทํารายงานการเงิน  เงินงบประมาณ  เงินนอก
งบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือของกรม 
     (5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลทางบัญชี และจัดทํารายงานการเงินของเงินกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน 
     (6) รวบรวม ดูแลการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการบัญชี  
     (7) ให้คําปรึกษา แนะนํา และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
     (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ่มการเงิน 
 

    (1) ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านการเงินของกรม 
    (2) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จบํานาญ 
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ  เงินประกันสังคม สวัสดิการผู้ประกันตน และเงินอื่น ๆที่จ่ายในลักษณะ
เดียวกัน 
    (3) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่าย และการนําส่งเงินเงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นๆ  
    (4) กํากับดูแล การบริหารเงินทดรองราชการของกรม 
    (5) กํากับ ดูแล การรับ – จ่าย บัญชีเงินสวัสดิการของกรม 
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    (6) ให้คําปรึกษา แนะนํา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  
    (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 5. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

    (1) ศึกษา วิเคราะห์งบประมาณ และจัดทําแนวทางการบริหารงบประมาณ 
    (2) รวบรวม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง เงินกู้ และเงิน
ช่วยเหลือ 
    (3) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง โอนขายบิล เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินงบกลาง เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ 
    (4) กันเงนิ และขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณ เงินงบกลาง 
    (5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานส่วนกลางของกรมเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินงบกลาง เงินกู้และเงินช่วยเหลือ 
     (6) ให้คําปรึกษา แนะนาํ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและเบกิจ่าย 
     (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. กลุ่มตรวจสอบ 
 

    (1) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายข้อกําหนดระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
    (2) ศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน 
    (3) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสําคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้เงิน
ช่วยเหลือ และเงินสวัสดิการต่างๆ  
    (4) ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 
    (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 7. กลุ่มบริหารพัสดุ 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางระบบการบริหารงานพัสดุของกรม 
    (2) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
     (3) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามการจัดทําสัญญา การบริหารสัญญาของกรมและตรวจสอบข้อมูล
ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ในระบบ GFMIS  
     (4) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามการบริหารสินทรัพย์ของกรม 
     (5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามการบริหารจัดการใช้ที่ราชพัสดุของกรม 
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     (6) ให้คําปรึกษา แนะนําด้านพัสดุ 
     (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

7 กองควบคุมการคา้สตัว์น้ําและปัจจัย 
การผลติ 
 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง 
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรอง

เกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด 

(๔) ควบคุมและกํากับดูแลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งอนุสัญญาและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบ่งงานภายในกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 3 ศูนย์เขต ดังนี้ 
 ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๒. กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนติดตาม และดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า นําออก นําผ่าน
ราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และปัจจัยการผลิต 
     (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการอนุญาต ตรวจสอบควบคุมการนําเข้า นําออก หรือ  
นําผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และปัจจัยการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
กําหนดไว้ 
     (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรอง
เกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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     (4) วิเคราะห์ความเสี่ยงการนําเข้าสัตว์น้ํา เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบจากการ
นําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
     (5) ประสานและให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมการนําเข้า นําออก หรือนํา
ผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และปัจจัยการผลิต กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมง
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (6) ประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

(7) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้า

ประมงต่างประเทศ 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํา กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และแผนการทํางานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเรือ
และสินค้าประมง เพื่อให้มั่นใจว่าเรือและสินค้าประมงไม่เกี่ยวข้องกับ การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม 
     (2) ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การควบคุม ตรวจสอบเรือ
และสินค้าประมง เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการสากลทีถู่กกําหนด 
     (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเรือต่างประเทศที่บรรทุกสนิค้าประมง รวมถึง สินค้า
ประมงบนเรือที่ประสงค์นําเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ กระบวนการตรวจสอบ
ย้อนกลับ และข้อกําหนดขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จัดทํารายงานและข้อมูลตามข้อกําหนดไปยัง
หน่วยงานภายในประเทศ รฐัเจ้าของธง รัฐเจ้าของชายฝั่ง องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค และหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 
     (4) ตรวจติดตามวิเคราะห์ สรุป และดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการรัฐเจ้าของท่าและกฎหมายอื่น ๆ          
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทําผิดให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(5) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๔. กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ํา 

 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนแนวทาง และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์

น้ําและปัจจัยการผลิตภายในประเทศที่ผิดกฎหมายตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดแนวทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต รวมทั้ง
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ํา ซากสัตว์น้ํา และสินค้าประมง และประสานให้คําแนะนํากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3) กํากับ ควบคุม งานด้านสถานกักกันสัตว์น้ําและสถานที่พักซากสัตว์น้ํา และงานด่านตรวจสัตว์น้ํา
ภายในประเทศ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ําตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒558 ประกาศ 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

(4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ําการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการ
ผลิตและทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 

(5) ประสานกับหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศ ต่อการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

(6) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ศูนยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจสตัว์น้ํา  
เขต 3 ศูนย์  
 

     (1) ควบคุม กํากับ ดูแล วางแผน และติดตามผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ําในสังกัด 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนําเข้า นําออก นําผ่านสัตว์น้ําและ

ปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(3) ดําเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองนําเข้า นําออก นําผ่านสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 

และป้องกันการกระทําผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมคณุภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 
2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสง่ออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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(4) ควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ําและปัจจัย

การผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

(5) ทําหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

(6) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ํา (Health Certificate) ประกอบ การส่งออกซากสัตว์
น้ําไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 

(7) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า และงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

(๘) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ด่านตรวจสัตว์น้ํา  

 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนําเข้า นําออก นําผ่านสัตว์น้ําและ

ปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ดําเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนําเข้า นําออก นําผ่านสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 

และป้องกันการกระทําผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535พระราชบัญญัติควบคุมคณุภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 
2525 พระราช บัญญัติวัตถอุันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสง่ออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ควบคุม ตรวจสอบและดําเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการ
ผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

(๔) ทําหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ํา (Health Certificate) ประกอบ การส่งออกซากสัตว์
น้ําไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 
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(6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
(๗) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งเป็น ๓ ศูนย์ภูมิภาค ดังต่อไปนี้ 
 5. ศูนยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจสตัว์น้ํา

เขต 1 (เชียงราย) 
 

รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.1  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ 
5.2  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก 
5.3  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดหนองคาย  
5.4  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร 
5.5  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดอุบลราชธานี 
5.6  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนครพนม 
5.7  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์ 

 

 6. ศูนยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจสตัว์น้ํา
เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
 

รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
6.1  ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
6.2  ด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง 
6.3  ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานดอนเมือง 
6.4  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว 
6.5  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี 
6.6  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดจันทบุรี 
6.7  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราด 
6.8  ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาคร 
6.9 ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดกาญจนบุรี 
6.10 ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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 7. ศูนยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจสตัว์น้ํา

เขต 3 (สงขลา) 
รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
7.1   ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
7.2   ด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดา 
7.3   ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์ 
7.4   ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดภูเก็ต 
7.5   ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนราธิวาส 
7.6   ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสตูล 
7.7   ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง 

 

 

8 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และกิจกรรมพเิศษ 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการประมงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งโครงการพิเศษอื่น ๆ 
     (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน กํากับดูแล ติดตามและประเมินผล กําหนดแนวทางและการดําเนินการ
ตามแผนภัยพิบัติด้านการประมง สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบการประมง 
     (3) ประสานงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดําร ิ
รวมทั้งอํานวยการ บริหารงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
     (4) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการประมง 
     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบ่งงานภายในกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี     

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มวิจัยและพฒันา 

 
     (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง สําหรับโครงการ
พระราชดําริ รวมทั้งโครงการพิเศษอื่น ๆ 
     (2) ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงที่เหมาะสมจากงานวิจัย
ประยุกต์ 
     (3) วางแผน กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโครงการพระราชดําริ รวมทั้ง
โครงการพิเศษอื่น ๆ 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มโครงการพระราชดําริในเขตพืน้ที่
ทั่วไป 
 

     (1) วางแผน กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล การดําเนนิงานโครงการตามพระราชดํารใินเขตพื้นที่ทั่วไป   
ให้สามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
     (2) ส่งเสรมิพัฒนาอาชีพ/ธุรกิจประมงและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
     (3) จัดทํา แผนงาน งานงบประมาณของงานและโครงการตามพระราชดําริในเขตพื้นที่ทั่วไป ใหส้อดคล้อง
กับแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง 
     (4) จัดทําแผนติดตาม ศกึษา วิเคราะห์วิจัยเชิงประยุกต์เพื่อพัฒนารูปแบบโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ่มโครงการพระราชดําริในเขตพืน้ที่
เฉพาะ 
 

     (1) วางแผน กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล การดําเนนิงานโครงการตามพระราชดําริในเขตพื้นที่เฉพาะ 
ให้สามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามพระราชดําริ 
     (2) ส่งเสรมิพัฒนาอาชีพ/ธุรกิจประมงและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
     (3) จัดทําแผนงาน งบประมาณ และโครงการตามพระราชดําริในเขตพื้นที่เฉพาะให้สอดคล้องกบัแผนการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง 
     (4) จัดทําแผนติดตาม ศกึษา วิเคราะห์วิจัยเชิงประยุกต์เพื่อพัฒนารูปแบบโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 5. กลุ่มโครงการและกิจกรรมพเิศษ      (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และทดสอบแนวทาง และวธิีการดําเนินการที่เหมาะสมกบัโครงการและกิจกรรม

พิเศษที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โครงการเฉพาะกิจ โครงการในพื้นที่พิเศษ และกิจกรรม
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
     (2) จัดทําแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติงานโครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  
     (3) ดําเนนิงานโครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ให้สามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการ 
     (4) ประสานแผน และให้คําปรึกษาแนะนําหน่วยงานของกรมประมง ดําเนินการ  หาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานรายงานผล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
ชาวประมง 
 

     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกําหนดรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ชาวประมง และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 
     (2) จัดทําแผนงาน งบประมาณ วางแผนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ชาวประมง และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 
     (3) ให้คําแนะนํา ควบคุม ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

9 กองตรวจการประมง 
 

(๑) ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทําประมงในน่านน้ําภายในและทะเลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด 

(๒) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ในการ
บริหารจัดการการประมงในน่านน้ําภายในและทะเล 

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการบริหารจัดการการประมงเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ํา 
(๔) วางแผนและดําเนินการเชิงลึกในการปอ้งกันการทําการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 การแบ่งงานภายในกองตรวจการประมง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม  8 ศูนย์ ดังนี้ 

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มส่งเสรมิการมสี่วนร่วมด้าน   
การประมง 
 

     (๑) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กร
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ํา 
     (2) จัดทําโครงการ แผนงาน กิจกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรท้องถิ่น  
ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ํา 
     (3) ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการดําเนินการโครงการ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ํา  
     (4) ประเมินผล การดําเนินการโครงการ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กร
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ําและจัดทําข้อเสนอแนะ 
     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๓. กลุ่มพฒันาเทคโนโลยีเรอืตรวจการณ์
ประมง 
 

     (๑) จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และเรือตรวจการณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในน่านน้ําภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งถึงเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
     (๒) ดําเนนิการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์และเรือตรวจการณ์ให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (๓) ติดตามประเมินผล และสรุปการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อ 
กองตรวจการประมง 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๔. กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจ

การประมง 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ กฏหมาย มาตรการ นโยบาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารจัดการทําการ
ประมง เพื่อกําหนดแผนการ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจการณ์ประมงทั้งในพื้นที่น้ําจืด และทะเล 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา และบริหารจัดการทําการประมงอย่างยั่งยืน 
     (2) จัดทําโครงการ แผนงาน ทั้งระยะสั้น และระยะยาวด้านการตรวจการณ์ประมง การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ํา และทะเล 
     (3) ติดตามประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและกิจกรรม เสนอต่อกองตรวจ
การประมง  
     (4) บูรณาการและประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ องค์กร ที่เกี่ยวข้องในการตรวจการณ์ประมง 
     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. ศูนยป์อ้งกนัและปราบปรามประมง
น้ําจดืภาคเหนอื (พษิณุโลก) 
 

     (1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถงึบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก 
สุโขทัย พิจิตร ลําปาง พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน นครสวรรค์ และ
กําแพงเพชร 
     (2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง 
     (3) ดูแล รกัษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย     

 

 6. ศูนยป์้องกนัและปราบปรามประมง
น้ําจดืภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) 
 

     (1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถงึบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องโดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 19 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ  สระบุรี ลพบุรี ระยอง 
นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จนัทบุรี ตราด สระแก้ว  ชัยนาท และอุทัยธานี 
     (2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง 
     (3)  ดูแล รักษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 7. ศูนยป์้องกนัและปราบปรามประมง

น้ําจดืภาคตะวันตก (กาญจนบุร)ี 
 

     (1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถงึบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องโดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม และสมทุรสาคร 
     (2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง 
     (3) ดูแล รกัษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 8. ศูนยป์้องกนัและปราบปรามประมง
น้ําจดืภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(นครราชสีมา) 
 

     (1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถงึบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 20 จงัหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี  ขอนแก่น 
หนองบัวลําภู เลย อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ บุรีรัมย์สรุินทร์ และสระแก้ว 
     (2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง 
     (3) ดูแล รกัษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 9. ศูนยป์้องกนัและปราบปรามประมง
น้ําจดืภาคใต้ (สุราษฎรธ์าน)ี 

     (1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถงึบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องโดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 14 จังหวัด ประกอบด้วย                
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรธีรรมราช สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส 
     (2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง 
     (3) ดูแล รกัษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 10. ศูนยป์้องกันและปราบปรามประมง

ทะเลเขต ๑ (ระยอง) 
 

     (1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถงึบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ํา ทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 12 
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี ชลบรุี สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ สมทุรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร  
     (2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง 
     (3) ดูแล รกัษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 11. ศูนยป์้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลเขต ๒ (สงขลา) 
 

     (1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถงึบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตพื้นที่ 6 จังหวัด 
ประกอบด้วย  จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส 
     (2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง 
     (3) ดูแล รกัษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 12. ศูนยป์้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลเขต ๓ (กระบี)่ 
 

     (1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถงึบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ํา ทั้งทะเลชายฝั่งและทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตพื้นที่ 6 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล 
     (2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง 
     (3) ดูแล รกัษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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10 กองตรวจสอบคณุภาพสนิค้าประมง 

 
(๑) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิต

ของสถานประกอบการ และพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ และกํากับดูแลสุขอนามัยของสถานประกอบการ และความปลอดภัยของอาหารใน

กระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง มาตรฐานสากล และข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๓) ควบคุม ตรวจสอบ และกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมงด้วยกระบวนการทาง
จุลินทรีย์ เคมี และกายภาพให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ควบคุม ตรวจสอบ และกํากับดูแลที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและที่จับสัตว์น้ํา รวมทั้งคุณภาพของสัตว์น้ํา 
(๕) ให้บริการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงแก่กรมและผู้ประกอบการ

ผลิตสินค้าประมง รวมทั้งกํากับดูแลห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง 
(๖) จัดทําและรักษาระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๗) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการตรวจสอบและการควบคุม

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง 
(๘) เจรจาและประสานงานด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับระบบคุณภาพความปลอดภัยและหลักฐานเพื่อการ

สืบค้นกับประเทศคู่ค้า 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบ่งงานภายในกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม 3 ศูนย์ ดังนี้ 
 1.  ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มรบัรองคณุภาพสนิคา้ประมง 

 
     (1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิต แหล่งจับ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา สถานแปรรูป
สัตว์น้ําเบื้องต้น สถานบรรจุ ตลอดจนตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ําจากแหล่งผลิต แหล่งจับ ไปยังสถาน
ประกอบการผลิตสินค้าประมง 
     (2) พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนและเอกสารรับรองแหล่งผลิต แหล่งจับ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา 
สถานแปรรูปสัตว์น้ําเบื้องต้น สถานบรรจุ แหล่งขนถ่าย ห้องเย็น สะพานปลา ท่าเทียบเรือ  ตลาดกลาง แพปลา 
เรือห้องเย็น และเรือโรงงานที่ได้มาตรฐานของกรม และประเทศผู้นําเข้าแต่ละประเทศ 
     (3) ให้การรับรองคุณภาพสินค้าประมง ตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากําหนด  
     (4) ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการรับรอง (Certification) สินค้าประมง 
     (5) ประสาน และเชื่อมโยงข้อมูลการรับรองระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
     (6) รวมรวม และจัดทําเงื่อนไข ข้อกําหนด คู่มือปฏิบัติสําหรับการรับรองสินค้าประมงส่งออกของประเทศผู้
นําเข้าแต่ละประเทศ ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบการดําเนินการส่งออกสินค้าประมงของผู้ประกอบการให้
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกําหนดของกรมและประเทศผู้นําเข้าแต่ละประเทศ 
     (7) ตรวจ ติดตาม และตรวจทวนสอบประสิทธิภาพการจัดทําระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงานแปร
รูปสินค้าประมง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดด้านการทําการประมง 
     (8) ศึกษา วิจัย และพัฒนากระบวนการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล 
ตลอดจน ควบคุม กํากับดูแล กระบวนการสุ่มตัวอย่างให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
     (9) วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลการรับรอง ตลอดจนจัดทําการนําเข้าและส่งออกสัตว์น้ําและสินค้าประมง  
     (10) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสุ่มตัวอย่างและการแก้ไขปัญหาใน
การส่งออก 
    (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มตรวจประเมนิระบบคณุภาพ
แหลง่แปรรปู 
 

(1) ศึกษา วิจัย หลักการ และการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพต่างๆ ได้แก่ HACCP, ISO, GMP, Code of 
Practices เพื่อพัฒนาระบบการตรวจแหล่งผลิต แหล่งจับ การแปรรูปสัตว์น้ํา การบรรจุ การสืบค้น ให้สินค้า
ประมงผลิตอย่างถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อการบริโภคตามมาตรฐานสากล และข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า  

(2) พัฒนาระบบการทวนสอบระบบคุณภาพ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(3) จัดทําระบบ เงื่อนไข คู่มือปฏิบัติสําหรับการพัฒนา และการตรวจสอบระบบคุณภาพกระบวนการผลิต 
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(4) ตรวจติดตาม และตรวจทวนสอบประสิทธิภาพการจัดการสุขอนามัยการผลิต ระบบจัดการความ

ปลอดภัยอาหาร และการสืบค้นของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา สถานแปรรูปสัตว์น้ําเบื้องต้นสถานบรรจุ ห้องเย็น 
เรือขนถ่าย แพปลา ตลาดกลาง สะพานปลา ท่าเทียบเรือ และเรือโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
ข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๕) ประมวล วิเคราะห์ สาเหตุและแก้ไขปัญหาสินค้าประมงไม่ได้มาตรฐาน และการถูกปฏิเสธการนําเข้า
สินค้าประมงจากต่างประเทศ  

(6) กํากับดูแลให้ผู้ผลิต และผู้รับจ้างเหมาช่วงด้านการตรวจสอบสุขอนามัย และระบบคุณภาพ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานของกรม และประเทศผู้นําเข้า รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศ 

(7) ให้คําแนะนําปรึกษาทางวิชาการในการจัดระบบคุณภาพ และเผยแพร่ส่งเสริมการใช้ระบบคุณภาพใน
การผลิตสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 

(8) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้านสุขอนามัย และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
ของผู้ผลิต เพื่อจัดทํามาตรการเฉพาะสําหรับการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต 

(9) ให้ข้อมูล และประสานงานด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับระบบคุณภาพความปลอดภัยและหลักฐานการ
สืบค้นกับประเทศคู่ค้า 

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 

 
    (1) กํากับ ดูแล ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์น้ํา และสินค้าประมง ตั้งแต่หลังการจับจนถึง
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย และสินค้านําเข้า ด้วยกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 
    (2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ําภายใต้แผนการควบคุมของกรม  
    (3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อให้ได้วิธีที่มีประสิทธิภาพ และแม่นยําสูงในระดับ
มาตรฐานสากล 
    (4) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Laboratory) ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของกรม  
ตลอดจนพัฒนาและรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
    (5) ตรวจสอบประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการของกรม ห้องปฏิบัติการภายนอกกรมที่รับถ่ายโอน
ภารกิจ (Outsource) และห้องปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าประมง 
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    (6) วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้านคุณภาพสินค้าประมง เพื่อจัดทํามาตรการเฉพาะสําหรับการควบคุม
คุณภาพสินค้า  
    (7) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์ 
    (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 5. กลุ่มตรวจสอบคณุภาพทางกายภาพ 
 

    (1) กํากับ ดูแล ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์น้ําและสินค้าประมง ตั้งแต่หลังการจับจนถึง
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย และสินค้านําเข้า ด้วยกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ 
    (2) ศึกษา วิจัย พัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพเพื่อให้ได้วิธีที่มีประสิทธิภาพและแม่นยําสูงในระดับ
มาตรฐานสากล 
    (3) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Laboratory) ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพของกรม 
ตลอดจนพัฒนา และรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
    (4) วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้านคุณภาพสินค้าประมง เพื่อจัดทํามาตรการเฉพาะสําหรับการควบคุม
คุณภาพสินค้า  
    (5) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์ 
    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. กลุ่มตรวจสอบคณุภาพทางจุลนิทรยี์ 
 

    (1) กํากับ ดูแล ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์น้ํา และสินค้าประมง ตั้งแต่หลังการจับจนถึง
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย และสินค้านําเข้า ด้วยกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ 
    (2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ําภายใต้แผนการควบคุมแหล่งเลี้ยงหอยสองฝาเพื่อประเมินคุณภาพ
และความปลอดภัย  
    (3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์เพื่อให้ได้วิธีที่มีประสิทธิภาพ และแม่นยําสูงในระดับ
มาตรฐานสากล 
    (4) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Laboratory) ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ของกรม 
ตลอดจนพัฒนา และรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
    (5) ตรวจสอบประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการของกรม ห้องปฏิบัติการภายนอกกรมที่รับถ่ายโอน
ภารกิจ (Outsource) และห้องปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าประมง 
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    (6) วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้านคุณภาพสินค้าประมง เพื่อจัดทํามาตรการเฉพาะสําหรับการควบคุม
คุณภาพสินค้า  
    (7) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์ 
    (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสนิคา้
ประมง จํานวน 3 ศูนย ์
(สมทุรสาคร สุราษฎรธ์านี และสงขลา) 

(1) ศึกษา วิจยั หลักการ และการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพต่าง ๆ ได้แก่ HACCP, ISO, GMP, Code of 
Practices  เพื่อพัฒนาระบบการตรวจแหลง่ผลิต  แหล่งจบัการแปรรูปสตัว์น้ํา การบรรจุ การสืบค้น ให้สินค้า
ประมงผลิตอย่างถูกสุขอนามัยและปลอดภัยต่อการบริโภคตามมาตรฐานสากลและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(2) ศึกษา วิจัยพัฒนาระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิต แหล่งจับ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา สถานแปรรูปสัตว์
น้ําเบื้องต้น สถานบรรจุ ตลอดจนตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ําจากแหล่งผลิต แหล่งจับ ไปยังสถาน
ประกอบการผลิตสินค้าประมง 

(3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพเพื่อให้ได้วิธีที่มีประสิทธิภาพและ
แม่นยําสูงในระดับมาตรฐานสากล 

(4) ตรวจติดตาม และตรวจทวนสอบประสิทธิภาพการจัดการสุขอนามัยการผลิต ระบบจัดการความ
ปลอดภัยอาหาร และการสืบค้นของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา สถานแปรรูปสัตว์น้ําเบื้องต้น สถานบรรจุ ห้องเย็น 
เรือขนถ่าย แพปลา ตลาดกลาง สะพานปลาท่าเทียบเรือ และเรือโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
ข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(5) ประมวล วิเคราะห์ สืบหาสาเหตุและแกไ้ขปัญหาสินค้าประมงไม่ได้มาตรฐาน และการถูกปฏิเสธการ
นําเข้าสินค้าประมงจากต่างประเทศ   

(6) ควบคุมคณุภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการรับรอง (Certification) สินค้าประมง ตาม
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ประเทศคู่คา้กําหนด 

(7) ตรวจติดตาม และตรวจทวนสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงานแปรรูปสินค้าประมง 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดด้านการทําการประมง     

(8) ศึกษา วิจัย และพัฒนากระบวนการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล 
ตลอดจน ควบคุม กํากับดูแล กระบวนการสุ่มตัวอย่างให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
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(9) กํากับ ดูแล ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์น้ําและสินค้าประมง ตั้งแต่หลังการจับจนถึง

ผลิตภัณฑ์สุดท้ายและสินค้านําเข้า ด้วยกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพ 
(10) ตรวจสอบประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการของกรม ห้องปฏิบัติการภายนอกกรมที่รับถ่ายโอน

ภารกิจ (Outsource) และห้องปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าประมง 
(11) พัฒนา และรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ระบบการตรวจสอบสุขอนามัยสถานประกอบการ 

ระบบการรับรอง (Certification) สินค้าประมงของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ประเทศ
คู่ค้ากําหนด 

(12) รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านคุณภาพ สุขอนามัย การจัดการความปลอดภัย และการ
รับรอง เพื่อจัดทํามาตรการเฉพาะสําหรับการควบคุมคุณภาพสินค้าประมง 

(13) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า
ประมง ด้านการสุ่มตัวอย่างด้านการตรวจวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในการส่งออกแก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกรม และผู้ประกอบการผลิต และส่งออกสินค้าประมง 

(14) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง แต่ละศูนย์กําหนดจังหวัดรับผิดชอบดังนี้ 

 7. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพ
สินค้าประมงสมุทรสาคร 

     รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 8. ศนูย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพ
สินค้าประมงสรุาษฎร์ธานี          

    รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช  

 9. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพ
สินค้าประมงสงขลา  
 
 
 

    รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง สตูล พัทลุง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
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9 กองนโยบายและยทุธศาสตรพ์ฒันาการ

ประมง 
 

     (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทําแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมง 
     (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานการณ์ด้านการประมงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
     (๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจการ
ประมงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับระบบการประมงในเชิงภูมิสังคม 
     (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการจัดทําและประมวลผลข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับการประมง 
     (๕) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาการประมงให้เกิดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา
อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ  
      (๖) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนบริหารจัดการการประมง และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว 
     (๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
     (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบ่งงานภายในกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี     

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเศรษฐกิจการประมง 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การประมง ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการค้า เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผน การกําหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจการประมง 
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากนโยบายและมาตรการภาครัฐ 
(4) จัดทําฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการประมง 
(5) ให้บริการ แนะนํา และสนับสนุนงานวิชาการด้านนโยบาย และเศรษฐกิจการประมง 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 3. กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย 

ประมงแห่งชาต ิ
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมแนวทางด้านวิชาการและยุทธศาสตร์การประมงของประเทศ  
เพื่อจัดทํานโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงรวมถึงแปลงนโยบายประมงไปสู่การปฏิบัติ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
(๓) รวบรวมขอ้เสนอของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ และสรุปเสนอคณะกรรมการ 

นโยบายการประมงแห่งชาติ 
(๔) ดําเนินการวิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายประมง และแผนบริหารจัดการการประมง 

รวมถึงแผนพัฒนาการประมงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ่มวิเคราะห์การคา้สินคา้ประมง
ระหว่างประเทศ  
 

(1) ศึกษา วิจัยการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ ตลาดต่างประเทศ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของ  
สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงระหว่างประเทศ 

(2) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายการค้า กฎระเบียบ และมาตรการของประเทศคู่ค้าและคูแ่ข่ง นโยบาย และ
มาตรการในเวทีการค้าโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการค้าของไทย 

(3) พิจารณาให้ความเห็น ท่าที หรือมีส่วนร่วมในการเจรจากฎระเบียบ มาตรการทางภาษี มาตรการทาง
การค้าระหว่างประเทศ การเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการ และการลงทุนด้านประมง 

(4) สนับสนุนการแก้ปัญหา หรือผลกระทบที่เกดิขึ้นต่อการค้าสินค้าประมงของไทยในต่างประเทศที่เกิด
จากแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการทางการค้าที่กําหนดขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ/ข้อตกลง
ทางการค้าสินค้าประมง 

(5) ประมวลข้อมูลและข่าวสารเกีย่วกับการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศเพื่อให้บริการแก่ภาคธุรกิจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(6) จัดทําฐานข้อมลูการค้าสินค้าประมงของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป 
ฯลฯ รวมทั้งขอ้มูลของประเทศคู่แข่งอื่น ๆ 

(7) ประสานงานความร่วมมือกับองค์กรด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศ อาทิ INFOFISH 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 5. กลุ่มวิจัยและวิเคราะหส์ถิติการ

ประมง 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วางแผน และกําหนดระเบียบวิธีทางสถิติในการจัดทําข้อมูลสถิติ  
การประมง 

(2) ให้ความรู้ คําปรึกษา แนะนํา แก่เจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการประมง รวมถึง
การให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้สนใจ 

(3) ตรวจสอบข้อมูลสถิติการประมง บรรณาธิกร  บันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และสรุปผล จัดทํา
รายงาน และพิมพ์เผยแพร่ 

(4) พยากรณ์ข้อมูลสถิติการประมง 
(5) พัฒนาระบบการจัดทําข้อมูลสถิติการประมง 
(6) ศึกษา วิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดยนําหลักวิธีทางสถิติมาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้อื่น ๆ 

ที่มีความเกี่ยวข้องกัน 
(7) ให้บริการ/การเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการบูรณาการการจัดทําข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงาน

ในภาครัฐ 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. กลุ่มแผนและตดิตามยทุธศาสตรก์าร
ประมง 
 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดแนวทางการบริหาร และพัฒนาการประมงให้เกิดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา
อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ  

(๒)  กํากับ ดูแล และผลักดันแผนการบริหาร และแผนการพัฒนาประมงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
(๓)  ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนงานตามแผนต่าง ๆ 
(๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

10 กองบรหิารจดัการทรพัยากรและกาํหนด
มาตรการ 
 

      (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับการทําการประมง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง รวมทั้งรับ
จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินเพื่อกําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 
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 (3) ควบคุมและตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํามิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 
 (4) ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมแรงงานบนเรือประมงให้เป็นไปตาม

กฎหมายและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 
 (5) ประสานงาน ให้คําปรึกษา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทําการประมงแก่

คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 
 (6) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 
     (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 การแบ่งงานภายในกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มกําหนดมาตรการด้านการประมง 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการทําประมง และผู้ประกอบการประมง และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับ
สัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อกําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 

(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองสัตว์น้ําให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
และสอดคล้องกับข้อกําหนดเงื่อนไขในกฎหมาย ข้อตกลง และสนธิสัญญาต่าง ๆ 

(๓) อนุญาตให้ทําการประมงเพื่อทดลองในทางวิชาการในที่จับสัตว์น้ําประเภทต่าง ๆ  
(4) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ สําหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการเพื่อให้

การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่กําหนด 
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(5) ประสานงานให้คําปรึกษา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทําการประมง  

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แก่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓. กลุ่มทะเบยีนและอนญุาตทาํการ
ประมง 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวทางในการออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับการทําการประมง
ของเรือประมงทั้งใน และนอกน่านน้ําไทย รวมทั้งรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือ
เก็บรักษาสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการแพปลา ใบอนุญาตให้ขายทอดตลาด
สินค้าสัตว์น้ําตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดรูปแบบและจัดทําบัตรสําหรับใช้แทนใบอนุญาต  
(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง 
(5) รวบรวมขอ้มูลการอนุญาต ออกใบอนุญาต จดทะเบียน และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายการประมง

แห่งชาติทุกเดือนหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(6) จัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูลเรือประมงที่ได้รับอนุญาตทําการประมง รวมถึงประวัติการใช้เรือประมง 

การใช้ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมงให้เป็นปัจจุบัน 
(7) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายสําหรับเจ้าหน้าที่ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
(8) ให้คําปรึกษา แนะนําด้านการขึ้นทะเบียน และการขออนุญาตทําการประมง 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตาม 
กฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อกําหนดมาตรการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้มีความยั่งยืน 
(3) รวบรวมข้อมูลการอนุญาต ออกใบอนุญาต จดทะเบียน และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายการประมง

แห่งชาติทุกเดือนหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(4) กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 
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(5) จัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพื่อการควบคุม ตรวจสอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้

เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
(6) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายสําหรับเจ้าหน้าที่ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
(7) ให้คําปรึกษา แนะนําด้านการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

 5. กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์การใช้แรงงานในเรือประมง กิจการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
และกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ควรจะดําเนินการภายใต้มาตรา 83 ของ  
พระราชกําหนดการประมง 

(3) ควบคุม และตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํามิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 

(4) ตรวจสอบ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมแรงงานบนเรือให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 

(5) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ สําหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการ 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สตัว์น้าํ          
ตามอนุสญัญา 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลด้านการค้าสัตว์น้ําหายาก และใกล้สูญพันธุ์ เพื่อกําหนดแนวทางในการ
ควบคุม และตรวจสอบการค้าภายในประเทศ การนําเข้า ส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประมง 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ควบคุม ตรวจสอบ ออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และต่างประเทศ ในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและอนุสัญญา 
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(4) ปฏิบัติงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้ง

อนุสัญญา และข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

13 กองบรหิารจดัการเรือประมง          
และการทาํการประมง 
 

     (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังเรือประมงไทยในการทําการประมง  
ทั้งในและนอกน่านน้ําไทย 
     (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสืบค้นที่มาของสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมงของเรือประมง
ไทย ณ ท่าเทียบเรือประมง 
     (๓) เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์พฤติกรรมของเรือประมงไทยผ่านระบบติดตามเรือ 
     (๔) ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการเข้าออกของเรือประมงไทย 
     (๕) ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของท่าเทียบเรือและแพปลาที่จดทะเบียนกับกรมประมง 
     (๖) ศึกษา ตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง หนังสือกํากับการซื้อขาย
สัตว์น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา รวมทั้งข้อมูลของสัตว์น้ําที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมง 
     (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบ่งงานภายในกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม 3 ศูนย์ ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๒. กลุ่มตดิตามเรือประมงภายใต้ระบบ
ตดิตามเรือ 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการติดตามควบคุม เฝ้าระวังการทําการประมงของเรือประมง
ไทย ที่ทําการประมงทั้งในน่านน้ําไทย และนอกน่านน้ําไทย 
     (2) วิเคราะห์พฤติกรรมการทําการประมงของเรือประมงไทยที่ทําการประมงทั้งในน่านน้ําไทยและ  
นอกน่านน้ําไทย 
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     (3) ดําเนินการบังคับตามกฎหมายกรณีตรวจพบพฤติกรรมการทําการประมงของเรือประมงไทยที่ครบ
องค์ประกอบความผิด 
     (4) กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการติดตั้ง และแนวทางในการปฏิบัติระบบติดตามเรือประมงไทย 
     (5) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบติดตามเรือประมงไทยให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
     (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓. กลุ่มควบคมุเรือประมงและการทาํ
การประมงในทะเล 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการตรวจสอบ ควบคุมการเข้าออกท่าเทียบเรือของ
เรือประมงไทย 
     (2) กําหนดมาตรการ และแนวทางในการดําเนินการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย 
     (3) กํากับ ดูแลการตรวจสอบการเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย 
     (4) ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
     (5) ปรับปรุงฐานข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงให้เป็นปัจจุบัน 
     (6) จัดทําแผนการตรวจสอบเรือประมง 
     (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ่มควบคมุการทาํประมง 
ในแหลง่น้ําจดื 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากระบวนการควบคุมการทําประมงในที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน 
     (2) กําหนดมาตรการและแนวทางในการดําเนินการควบคุมการทําประมงในแหล่งน้ําจืด 
     (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. กลุ่มตรวจสอบสตัว์น้ําหน้าทา่เทียบ
เรือ 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ําขึ้นท่า ณ ท่าเทียบเรือประมง 
     (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสืบค้นที่มาของสัตว์น้ํา ที่ได้มาจากการทําการประมง  
ของเรือประมงไทย ณ ท่าเทียบเรือประมง 
     (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ํา ณ ท่าเทียบเรือประมง 
     (4) กําหนดมาตรการ และแนวทางการรายงานการจับสัตว์น้ําของเรือประมงไทย 
     (5) กํากับ ดูแลการดําเนินการของท่าเทียบเรือ และแพปลา ที่จดทะเบียนกับกรม 
 

 



39 
 

ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
     (6) ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลการจับสัตว์น้ํา หนังสือกํากับการซื้อ ขายสัตว์น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่าย  
สัตว์น้ํา ตลอดจนชนิดและปริมาณสัตว์น้ําที่นําผ่านท่าเทียบเรือประมง 
     (7) พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลการรายงานการเทียบท่าและการขนถ่ายสัตว์น้ําของท่าเทียบเรือให้เป็น
ปัจจุบัน 
     (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
เขต 3 ศูนย์ 
 

     (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการ และระบบการควบคุม/ตรวจสอบ การเข้าออกท่าเทียบเรือ และ
ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายในเขต และระหว่างเขต ตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล. 
     (2) ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง 
     (3) บริการรับคําขอแจ้งเข้า แจ้งออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยที่ทําการประมงในน่านน้ําไทยและ  
นอกน่านน้ําไทย 
     (4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเรือประมง เพื่อให้การเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด 
     (5) อนุญาตให้เรือประมงออกทําการประมง 
     (6) ตรวจสอบ กํากับการดําเนินงานของท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรม 
     (7) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง หนังสือกํากับการซื้อขาย  
สัตว์น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา รวมทั้งจํานวนของสัตว์น้ํา ที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมง โดยส่งรายงาน
ตามระยะเวลาและวิธีการที่ประกาศกําหนด 
     (8) ให้บริการด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคมในการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตามและรับแจ้งเหตุให้
เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในสภาวะปกติ 
และสภาวะวิกฤตต่าง ๆ 
     (9) ดําเนินการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการประมง ข่าวสารของ
ทางราชการ ข่าวการแจ้งภัยพิบัติต่าง ๆ ข่าวการพยากรณ์อากาศ 
     (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
โดยแบ่งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเป็น ๓ เขต 
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 6. ศูนยค์วบคมุการแจ้งเข้า-ออก 

เรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร) 
     รับผิดชอบครอบคลุมเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี ชลบุรี 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร 

 

 7. ศูนย์ควบคมุการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๒ (สงขลา) 

     รับผิดชอบครอบคลุมเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  
พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส 

 

 8. ศูนยค์วบคมุการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๓ (ภูเกต็) 
 

     รับผิดชอบครอบคลุมเขตพื้นที ่6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล  

14 กองประมงต่างประเทศ (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย บริหารจัดการ และพัฒนาการทําการประมงนอกน่านน้ําไทย  
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านวิชาการ ด้านการประมงอื่น ๆ 

ด้านพันธกรณีในระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ  
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม 
(๔) จัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศและกําหนดท่าทีของประเทศไทย ในการประชุมหรือ

ในกรอบเจรจาที่เกี่ยวข้องกับการประมง รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอโครงการหรือ
กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่กําหนด 

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงต่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบ่งงานภายในกองประมงต่างประเทศ แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของกรม  

     (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์  

 
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดํานินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ 
     (2) ดําเนินการอํานวยการจัดประชุมระหว่างประเทศ งานด้านพิธีการต่างประเทศ ต้อนรับคณะต่างประเทศ 
     (3) สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ข้าราชการที่ได้รับทุนฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา และการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
     (4) ดําเนินการขออนุมัติแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ตลอดจนเสนอขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง
แผนการเดินทางฯ ต่อสํานักงบประมาณ 
     (5) ร่างโต้ตอบ แปลเอกสาร งานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ 
     (6) ประสานงานการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าสัตว์น้ํา และผลิตภัณฑ์ด้านมาตรฐานการผลิต และคุณภาพ
สินค้าประมง รวมทั้งประสานการให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงตอบโต้ประเด็นการประมงที่ไทยถูกโจมตีจากสื่อหรือคู่ค้า
ต่างประเทศ 
     (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มการทําประมงนอกน่านน้ํา      (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการทําการประมงในน่านน้ําต่างประเทศ
และในทะเลหลวง และเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 (2) ดําเนินการจัดเตรียมท่าทีและประเด็นเจรจา การสนับสนุนและสร้างโอกาสการทําประมงนอกน่านน้ํา
ไทย ทั้งในรัฐชายฝั่งและทะเลหลวง 

 (3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ/กฎระเบียบขององค์การบริหารจัดการประมง
ระดับภูมิภาค (RFMOs) ทั้งในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกแต่ใหค้วามร่วมมือ หรือ
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

 (4) ดําเนินการผลักดันให้เกดิความร่วมมือด้านประมงนอกน่านน้ําระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ทีม่ี
ศักยภาพและเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือ ตลอดจนบริหารและดําเนินโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง 

 (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 

 
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กําหนดแนวทาง และจัดทาํแผนในการดาํเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับต่างประเทศด้านการพัฒนาด้านวิชาการประมง ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนด้านการประมงไทย 
     (2) วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบ
ทวิภาคีหรือความคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่กําหนด 
     (3) จัดทําหรือประสานในการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้าน
กฎหมายและไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย 
     (4) ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมง เพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือ
ด้านวิชาการ และเศรษฐกิจการค้ากับประเทศคู่เจรจา 
     (5) บริหารและประสานการดําเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือตามข้อผูกพันกับต่างประเทศใน
ระดับทวิภาคี 
     (6) เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดําเนิน
ความร่วมมือกับต่างประเทศระดับทวิภาคี หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการประมง 
     (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. กลุ่มความร่วมมือพหภุาคี          
และองคก์รระหวา่งประเทศ 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กําหนดแนวทางในการดําเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบวิชาการประมง
ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในระดบัพหุพาคี และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถงึ NGOs ต่างประเทศ   
ที่สําคัญและเกีย่วข้อง  
     (2) วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบ
พหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ หรือความคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม และ
แนวปฏิบัติที่กําหนด 
     (3) จัดทําหรือประสานในการจัดทําข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้าน
กฎหมาย และไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย 
     (4) ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรม เพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือด้าน
วิชาการประมงในกรอบพหุภาคีหรือกับองค์กรระหว่างประเทศ 
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     (5) บริหารและประสานการดําเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่าง
ประเทศตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบหรือมาตรการระหว่างประเทศที่ถูกกําหนดขึ้น 
     (6) ดําเนินการประสานราชการกับต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ 
     (7) เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดําเนิน
ความร่วมมือพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ
การประมง 
     (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

15 กองแผนงาน      (๑)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทําแผนปฏิบัติการและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรม 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีและบริหารงบประมาณของกรม 
     (๒)  ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม รายงานผล และประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 
     (๓)  ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม รายงานผล และประเมนิผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
     (๔)  อํานวยการและบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวมของกรม 
     (๕)  ประสานงานราชการและประมวลผลการปฏิบัติราชการของราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรม 
     (๖)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบ่งงานภายในกองแผนงาน แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  

 
(1)  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนการปฏิบัติงานประจําปีและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณของกรม 
(2)  ศึกษา วิเคราะห์ แผนงาน/งาน/โครงการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรม 
(3)  ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แก่หน่วยงานของกรม             

ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
(4)  ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงแผนงานและงบประมาณ  

ของกรม 
(5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ  
 

    (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนําเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรม 
    (2)  ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และเสนอแนะแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานของกรม 
    (3) กระตุ้น ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย  
ที่กําหนดตามนโยบายของรัฐบาล 
    (4) จัดทําสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุที่ทําให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน/เป้าหมาย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
    (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล 
 

    (1) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานของกรม และโครงการ
เร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล 
    (2) ดําเนินการประเมินผลตามระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    (3) ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดําเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
    (4) จัดทํารายงานประจําปีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
ได้นําไปใช้ประโยชน์ 
    (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 5. กลุ่มประสานงานราชการบรหิาร 

ส่วนภูมิภาค 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม รวมทั้ง
รายงานและประเมินผลการตรวจราชการ 
     (3) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ด้านแผนงาน 
งบประมาณ งานบุคคล งานพัสดุ รวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
     (5) สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจและติดตามแผนงาน 
งาน/โครงการ ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานสอบสวน สืบสวนข้อร้องเรียนข้าราชการและบุคลากร
สังกัดกรมให้เกิดประสิทธิผลพัฒนาระบบงานและบุคลากรของสํานักงานประมงจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ 
     (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. กลุ่มบริหารงานวิจัย 
 

     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงระบบแผนงานวิจัยการประมงในสาขาต่างๆ เพื่อกําหนดกรอบ
นโยบายและทิศทางการวิจัยด้านการประมง 
     (2) จัดทําแผนงาน/ชุดโครงการงานวิจัยด้านการประมงในภาพรวมของกรม  
     (3) กํากับดูแล และบริหารงานวิจัยด้านการประมงอย่างเป็นระบบ 
     (4) รวบรวม และจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยในสาขาต่างๆ ของกรม  
     (5) ประสานงาน และดําเนินการร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศด้านความ
ช่วยเหลือ และความร่วมมือทางวิชาการประมง 
     (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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16 กองพฒันาระบบการรบัรองมาตรฐาน

สินค้าประมงและหลกัฐานเพือ่การ
สบืคน้ 
 

 (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และกําหนดระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้าประมงตั้งแต่  
ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่จับสัตว์น้ํา แหล่งแปรรูปสัตว์น้ําให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล 
มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และกําหนดระบบมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ํา การดูแลรักษา
สัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์น้ํา การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของประเทศ มาตรฐานสากล มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกํากับ ดูแลห้องปฏิบัติการ  
ของกรม 

(๕) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และออกแบบกระบวนการจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงให้มี
ประสิทธิภาพ 

(๖) ให้การรับรองและกํากับดูแลระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต 
(๗) เจรจาและประสานงานกับประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับการรับรองระบบการผลิตและมาตรฐานสินค้าประมง 

การจัดทําข้อตกลง และการแก้ไขปัญหาที่เกีย่วข้องกับสุขอนามัยสินค้าประมง 
(๘) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ รวมทั้งประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน ทั้งในและ

ต่างประเทศที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมง การตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง 

(๙) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมงและมาตรฐานสินค้า
ประมง 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบ่งงานภายในกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 (๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี 

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 
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(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 2. กลุ่มพฒันาระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลบั 
 

     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และออกแบบกระบวนการจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง 
     (2) ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดกระบวนการจัดทํา
หลักฐานเพื่อการสืบค้น  
     (3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และออกแบบกระบวนการเรียกคืนสินค้า และจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ มาตรฐานสากล มาตรฐานและข้อกําหนด
ของประเทศคู่ค้า 
     (4) กําหนดและปรับปรุงโครงสร้าง และมาตรการเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงตลอดสายการผลิต ให้สอดรับ
กับระบบการสืบค้นที่เป็นสากล 
     (5) บริหารการควบคุม และกํากับดูแล การสืบค้นสินค้าประมงตลอดสายการผลิต 
     (6) พัฒนาและปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง เพื่อให้สะดวกใน  
การบริหารจัดการและเข้าถึง 
     (7) จัดทําข้อมูลประกอบการเจรจาประสานงานกับประเทศคู่ค้า และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ประมง 
     (8) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษาและข้อคิดเห็น ประสานงานและเข้าร่วมประชุม  
กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้านการสืบค้นข้อมูล 
     (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มพฒันาระบบคณุภาพแหล่งผลติ (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และกําหนดระบบการรับรองการผลิตและผลผลิตสัตว์น้ําตามมาตรฐาน
ภายในประเทศและมาตรฐานสากล 

(2) ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดระบบมาตรฐาน
แหล่งผลิตสัตว์น้ําให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มาตรฐานประเทศคู่ค้าและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดทํา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ํา 

(๓) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษาและข้อคิดเห็น ประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้านระบบมาตรฐานแหล่งผลิตสินค้าประมง 
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(๔) จัดทําฐานข้อมูลด้านการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตสินค้าประมง 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔. กลุ่มรบัรองมาตรฐานแหล่งผลติ 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และออกแบบกระบวนการรับรองมาตรฐานแห่งผลิต 
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดําเนินการตรวจสอบ กํากับดูแล รวมทั้งประเมินขีดความสามารถ

ห้องปฏิบัติการของกรมประมง 
(3) ให้การรับรองระบบคุณภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ําให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล 

มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 
(4) ติดตาม และทวนสอบประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตสินค้าประมง ร่วมกับ

หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกรณีมีข้อร้องเรียน หรือสินค้าถูกปฏิเสธจากประเทศปลายทาง 
(5) จัดทําข้อมูลประกอบการเจรจาประสานงานกับประเทศคู่ค้า และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ

รับรองมาตรฐานแหล่งผลิตสัตว์น้ํา  
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๕.  กลุ่มพฒันาระบบและรบัรอง
มาตรฐานแหล่งแปรรปู 
 

     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และกําหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ํา ดูแลรักษาสัตว์น้ํา 
การแปรรูปสัตว์น้ํา การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 
     (2) ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองมาตรฐานสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ํา ดูแลรักษาสัตว์น้ํา  การแปรรูปสัตว์น้ํา การเก็บรักษาผลิตภัณฑ ์ 
สัตว์น้ํา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล 
มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 
     (3) ให้การรับรองระบบคุณภาพสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ํา ดูแลรักษาสัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์น้ํา การเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ 
มาตรฐานสากล มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 
     (4) ติดตาม และทวนสอบประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาสินค้าประมง ร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กรณีมีข้อร้องเรียน หรือสินค้าถูกปฏิเสธจากประเทศปลายทาง  
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     (5) จัดทําข้อมูลประกอบการเจรจา ประสานงานกับประเทศคู่ค้าและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ  
การรับรองมาตรฐานการแปรรูปสัตว์น้ํา  
     (6) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษาและข้อคิดเห็น ประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้านระบบมาตรฐานแหล่งแปรรูป 
     (7) จัดทําฐานข้อมูลด้านการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ํา ดูแลรักษาสัตว์น้ํา การแปรรูป  
สัตว์น้ํา การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 
     (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

17 กองวิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยง     
สตัว์น้ําจดื 
 

     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด พันธุ์ไม้น้ําจืด และการจัดการฟาร์ม 
     (2) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด  
     (3) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ไม้น้ําจืด 
     (4) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนรวมของเกษตรกร 
     (5) ดําเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
     (6) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ไม้น้ําจืดเพื่อการ
เพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล 
     (7) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและ
พันธุ์ไม้น้ําจืด  
     (8) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา ในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
     (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม 12 ศูนย์เขต ดังนี้ 

 1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มวิชาการ 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดพันธุ์ไม้น้ํา เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ และร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

(๒) จัดทํากรอบนโยบายและแผนงานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  
(๓) ร่วมวางแผนและประสานงานวิชาการ ให้คําปรึกษา เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําจืด ในการจัดทําและกลั่นกรองงานวิจัยเพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม
แนวนโยบายและแผนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคใน
การศึกษาวิจัย   

(๔) ติดตามประเมินผล และประมวลผลงานวิจัย สํารวจรวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและวางแนวทางงานวิจัย  

(๕) จัดระบบสนเทศและประมวลข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ 
(๖) ปฏิบัติงานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สตัว์น้ําจดื 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ และร่วมศึกษา วิจัยและพัฒนางาน
วิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ ชนิดที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่  ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออก   

(๒) ศึกษา วิจัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด 
(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
(๔) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
(๕) เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์น้าํชุมชน 

 
(1) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย และพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ําปิด ให้เพียงพอ

ต่อการบริโภคภายในท้องถิ่น 
(2) จัดทําแผนงานและรูปแบบของการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิดขนาดเล็ก กําหนด

แนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหลง่น้ําขนาดเล็ก 
(3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ 
(4) เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิด 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. กลุ่มวิจัยการจดัระบบการเพาะเลี้ยง
สตัว์น้ําควบคมุ 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม และชนิดสัตว์น้ําที่มีแนวโน้ม
จะต้องควบคุม  

(2) จัดทําแผนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม กําหนดรูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและ  
แนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 

(3) ติดตามประเมินผลมาตรการ และแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามแผน 
(4) เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม รูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและ

แนวทางการควบคุม 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. กลุ่มวิจัยระบบและการจดัการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ําจดื 
 

(1) ศึกษ าค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้รูปแบบ
ของกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานมีคุณภาพความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด 

(2) จัดทําแผนและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
(3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
(4) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านระบบการจัดการฟาร์ม การตรวจสอบและรับรองฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 7. กลุ่มวิจัยสตัว์น้าํสวยงามและ    

พรรณไมน้้ํา 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามเชิงพาณิชย์  ชีววิทยา และการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําสวยงาม  โรคและการผลิตสัตว์น้ําสวยงามปลอดโรค อาหารสัตว์น้ําสวยงามการลําเลียง
ขนส่ง และการอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นเมือง 

(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ําเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ชีววิทยาและการปรับปรุงพันธุ์พรรณไม้น้ํา โรค ศัตรูพรรณไม้น้ํา และพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต  เทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ์พรรณไม้น้ําในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
เทคโนโลยีด้านการขนส่ง  

(๓) ศึกษา  วิจัย  ระบบการบริหารจัดการฟาร์ม และการจัดทํามาตรฐานฟาร์มผลิตสัตว์น้ําสวยงามและ
พรรณไม้น้ํา   

(๔) ศึกษา วิจัย ด้านเศรษฐกิจการผลิต การพัฒนาระบบการตลาด และการส่งออกสัตว์น้ําสวยงามและ
พรรณไม้น้ํา  

(๕) ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ําสวยงาม  
(๖) ให้บริการทางวิชาการด้านสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา ตลอดจนสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิต และส่งออกสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา  ให้แก่สถาบันต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
สวยงามและพรรณไม้น้ํา เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป   

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยง     
สตัว์น้ําจดืเขต 12 ศูนย์เขต 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ไม้น้ําจืดเพื่อนํา
เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพื้นที่จริง 

(๒) วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ําหายากหรือ
ใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 

(๓) ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
(๔) ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา พันธุ์ไม้น้ําจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําปิด เพื่อเพิ่มผลผลิต

และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิด 
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืด และให้การ

สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกํากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและพันธุ์ไม้  
น้ําจืด 
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(๖) ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ํา

สวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  
(๗) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําจืด 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  ลําพูน ลําปาง  และแม่ฮ่องสอน 
 

 

 9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 
 

 

 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 3 (พิจิตร) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์เพชรบูรณ์ พิษณุโลก  สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร และตาก 

 

 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 4 (อุดรธานี) 

      รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู เลย  หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม และสกลนคร 

 

 12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 5 (ยโสธร) 

      รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร  อํานาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร 
ศรีสะเกษ และสุรินทร์  

 

 13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 6 (ขอนแก่น) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม 
บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด 

 

 ๑4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  สระแก้ว 
ตราด และจันทบุรี 

 

 ๑5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สุพรรณบุรี 
ปทุมธานี และนครนายก 

 

 ๑6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี  สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี  

 ๑7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  ราชบุรี  เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

 



54 
 

ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
 ๑8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําจืดเขต 11 (ตรัง) 
     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมราช  
สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และกระบี่ 

 

 19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 12 (สงขลา) 
 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส   

18 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง 
 

     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และ
การจัดการฟาร์ม 
     (2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
     (3) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล  
     (4) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 
     (5) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่าย
ทะเล 
     (6) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลในฟาร์ม โดย
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
     (๗) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 
     (๘) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่าย
ทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล 
     (๙) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 
     (๑๐) ให้บริการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 
     (๑๑) กํากับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง 
     (๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม 7 ศูนย์ ดังนี้ 
 1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป (๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน 
     (๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มวิชาการ 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สาหร่ายทะเล เพื่อพัฒนา
งานวิชาการ และร่วมศึกษา วิจัยและพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

(2) จัดทํากรอบนโยบายและแผนงานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
(3) ร่วมวางแผนและประสานงานวิชาการ ให้คําปรึกษา เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําชายฝั่ง ในการจัดทําและกลั่นกรองงานวิจัยเพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อน และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม
แนวนโยบายและแผนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ
ศึกษาวิจัย   

(4) ติดตามประเมินผลและประมวลผลงานวิจัย สํารวจรวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและวางแนวทางงานวิจัย  

(5) จัดระบบสนเทศและประมวลข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจ 
(6) ปฏิบัติงานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล 
 

(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงประยุกต์เพื่อนําไปสู่การผลิตกุ้งทะเลที่มีคุณภาพ  
(๓) จัดทําฐานข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่การขยายผล ในการพัฒนา

ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย 
(๔) จัดสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยองค์รวม  
(๕) สร้างและพัฒนาเครือข่ายการผลิตกุ้งทะเล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ แจ้งเตือนเหตุและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง  
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(๖) ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกุ้งทะเลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ผู้ประกอบการ และ

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 4. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง 
 

(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์น้ํา
สวยงาม  

(๒) ศึกษา วิจัย วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์น้ําสวยงามแบบ
ความแม่นยําสงู เพื่อลดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์น้ําสวยงาม 
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์  

(๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ใหแ้ก่หนว่ยงานต่าง ๆ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
 

(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่าย
ทะเล ตลอดสายการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลไปจนถึงฟาร์มเลี้ยง  

(๒) ศึกษา วิจัย เฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงโดยร่วมกับหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ศึกษา วิจัย ประเมินศักยภาพการรองรับของพื้นที่ และจัดระบบการบริหารจัดการพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร 

(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

(๕) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่าย
ทะเล รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเพาะเลี้ยงต่อคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร  
ในระดับฟาร์ม  
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(๖) จัดทําแผน กําหนดมาตรการ และแนวทางในการกําหนดกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เหมาะสมกับ

ศักยภาพพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
(๗) จัดทําระบบสารสนเทศข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ํา เพื่อประเมินผลผลิตสัตว์น้ํา วางแผนจัดการการเพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกิดความ
สมดุลในระบบนิเวศแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

(๘) เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรการและข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ถ่ายทอดและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเลให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร 
     (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 6. กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําควบคุม 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม และชนิดสัตว์น้ําที่มีแนวโน้ม
จะต้องควบคุม  

(2)  จัดทํามาตรการ แนวทาง และกําหนดรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมให้เป็นมาตรฐาน 
(3)  ติดตาม ประเมินผลมาตรการและปรับปรุงให้เหมาะสม ทนัต่อสถานการณ์ สามารถปฏบิัติได้ 
(4)  จัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม เพื่อนํามาบริหารจัดการระบบการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมให้มปีระสิทธิภาพ 
(5)  เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ข้อกฎหมาย      

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและแนวทางการควบคุม 
(6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม ในลักษณะผสมผสาน  
ที่เหมาะสม 

(๒) ศึกษา และวิจัยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนาเป็นแบบอย่างใช้
กับโครงการพัฒนาอื่น ๆ  
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(๓) ให้บริการทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางการอบรมพัฒนาอาชีพ และขยายผลการดําเนินงาน  

ทั้งทางด้านการประมง ป่าไม้ เกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่ และรายได้ของราษฎรในพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ชุมชนโดยรอบและขยายสู่พื้นที่อื่น 

(๔) บริหาร พัฒนา และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา 
(๕) น้อมนําแนวพระราชดําริ ศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการด้านประมง ป่าไม้ 

เกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๖) กํากับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

7.1  กลุ่มบริหาร 
(1) รับผิดชอบฝ่ายอํานวยการและกลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(2) กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา แนะนํากําหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร 
(3) พัฒนาการจัดทําโครงการ งบประมาณ การวิเคราะห์ แผน/ผล การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

โครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
(5) บริหารและบริการสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติงานร่วมโครงการ 

     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
7.1.1 ฝ่ายอํานวยการ 

(1) งานสารบรรณ งานธุรการ  
(2) งานการเจ้าหน้าที่  
(3) งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
(4) งานยานพาหนะ งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานซ่อมบํารุงและงานบริการต่าง ๆ 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

7.1.2  กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(1) กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา แนะนํากําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ในการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ  
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(2) ศึกษาวิเคราะห์ แผน/ผล การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(4) การบริการศึกษาดูงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(5) งานประสานหน่วยงานร่วม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ 
(6) ศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา รูปแบบการเพาะเลี้ยงเพื่อสนับสนุนการศึกษาดูงาน และการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว  
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

7.2  กลุ่มวิชาการ 
(1) ศึกษา วิจัย และพัฒนา การประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม  
(2) ศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนาอาชีพ และเป็นแบบอย่าง

ใช้กับโครงการพัฒนาอื่น ๆ  
(3) การให้การบริการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิต นักศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

7.2.1 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
(1) ศึกษา และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
(2) การจัดระบบฟาร์มมาตรฐาน (CoC/GAP) ระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(3) งานบริการทางวิชาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและดิน ฝึกอบรมเกษตรกร 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

7.2.2 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(1) ศึกษา วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา การเลี้ยงสัตว์น้ํา อาหาร โรค และสารตกค้างในปัจจัยการ

ผลิตและผลผลิตสัตว์น้ํา 
(2) ให้บริการทางวิชาการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง การตรวจสุขภาพสัตว์น้ํา ไวรัส และแบคทีเรีย 

เฝ้าระวังการเกิดโรค 
(3) ให้การบริการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิต นักศึกษา 
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(4) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อจําหน่าย จ่าย แจก และปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อใช้ในสถาน

แสดงพันธุ์สัตว์น้ํา 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

7.3  กลุ่มขยายผล 
(1) ศึกษา และวิจัย ทดสอบ เทคโนโลยีเพื่อให้ได้องค์ความรู้สําหรับกําหนดรูปแบบของการพัฒนาอาชีพ

ประมง เกษตร ป่าไม้และอื่นๆ ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายผลและการแข่งขันทางการค้า 
และความมั่นคงด้านอาหาร 

(2) ศึกษา และวิจัยการพัฒนาอาชีพเกษตร ประมง ป่าไม้ แบบผสมผสาน 
(3) วางแผนและกําหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพเกษตรแบบบูรณาการ ตลอดจนขยายผลงานทดลองวิจัย

ไปสู่การพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ฯ พื้นที่รอบนอก และในพื้นที่อื่นๆ 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

7.3.1  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งและสัตว์น้ําจืด การเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(2) การให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม  
(3) งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา งานเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงหอยในอ่าวคุ้งกระเบน และเลี้ยงปลาใน

บ่อดิน  
(4) ศึกษา และวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําชายฝั่งเขต จํานวน 6 ศูนย์เขต 
 

(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และการจัดการ
ฟาร์ม โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่งสัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 

(๒) ศึกษา วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(๓) ศึกษา และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 
(๔) ศึกษา และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 
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(๕) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่าย

ทะเล 
(6)  ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลในฟาร์ม โดย

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(7)  ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 
(8)  กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และ

สาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล  
     (9)  ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 

(10) ให้บริการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล 

(11) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําชายฝั่ง 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 8.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุร ีและระยอง  

 9.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง และนครศรีธรรมราช  

 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ และตรัง  

 12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) 
 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต  และพังงา  
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 13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 
 

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส  

19 กองวิจั ยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการดูแลรักษาสัตว์น้ําตั้งแต่หลังการจับไปจนถึงผู้บริโภคให้มีคุณภาพ  
ความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมทั้งการศึกษาสารชีวพิษในสัตว์น้ํา 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา เทคโนโลยีการบรรจุและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําและสิ่งที่เหลือจากอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา  
เพื่อเพิ่มมูลค่า 

(4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และกระบวนการที่ใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการในกระบวนการผลิตให้ได้วิธีการที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน 

(5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา รวมทั้งติดตาม
และเฝ้าระวังอันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการดูแลรักษาสัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์น้ําและอุตสาหกรรม
สัตว์น้ําให้ได้มาตรฐาน 

(7) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการจับสัตว์น้ํา และให้คําปรึกษา แนะนําด้านเทคโนโลยีหลัง
การจับสัตว์น้ํา 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๒. กลุ่มวิจัยและพฒันาศกัยภาพ       

การผลติ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา เพื่อ

ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ระบุไว้ในกฎหมาย เป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและภายนอกประเทศ 

(๒) ให้คําปรึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ําและระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา โดยการปรับปรุงสถานประกอบการ  
การจัดการสัตว์น้ําหลังการจับ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เครื่องมือการแปรรูป บรรจุภัณฑ์  
การจัดการระบบคุณภาพ และ การประกอบกิจการอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
ลดต้นทุนการผลิต และให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย 

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ สะพานปลา แพปลา ท่าเทียบเรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ําขนาดกลางและขนาดย่อมและโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรม
สัตว์น้ําที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ํา เพื่อต่อยอดและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์สูงสุด 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๓ .  กลุ่มวิจั ยและพัฒนาการจัดการ
วัตถุดิบสัตว์น้ํา 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลย ีการดูแล รักษา และการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ําตั้งแต่หลังการ
จับไปจนถึงผู้บริโภค เพื่อให้มีคุณภาพ ความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อปรับปรุงรูปแบบและวิธีการดูแลรักษาสัตว์น้ํา แช่เย็น รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการบริโภคและการแปรรูป 

 

       (3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบวิธีการเก็บรักษา วิธีการจัดการ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกใน
การคัดแยก เคลื่อนย้าย และขนถ่ายสัตว์น้ําชนิดต่าง ๆ ภายหลังการจับทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จนถึงมือผู้บริโภค 
เพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  

(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิธีการตรวจวัดคุณภาพที่เหมาะสม และกลไกของการเสื่อมคุณภาพหลัง
การจับของสัตว์น้ําชนิดต่าง ๆ ตลอดจนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสดและความปลอดภัยที่เหมาะสม วิธีการจัดการ
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและลดการสูญเสียทางอาหาร ของสัตว์น้ําก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป  

(๕) ให้คําปรึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ํา 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๔. กลุ่มวิจัยและพฒันาผลติภณัฑ์      

สตัว์น้ํา 
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้ทันสมัย เพิ่มมูลค่าและความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ และถูกสุขอนามัย 
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา รวมทั้งระบบการจัดการ  

ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และถูกสุขอนามัย 
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหาร อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารและสิ่งประดิษฐ์จากเศษเหลือให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร สารสกัดจากธรรมชาติ สารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาได้ผลิตภัณฑ ์ 
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค วิจัยและพัฒนาการสกัดและการนําสารสกัดจากจุลินทรีย์พืชและสัตว์ รวมทั้งเศษเหลือ
ของอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า  

(๕) ให้คําปรึกษา บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๕. กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุบรรจ ุการผลิตภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ และ
เครื่องมืออุปกรณ์การบรรจุสาํหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้ถกูสุขลักษณะ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุหีบห่อ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํา เกิดมูลค่าเพิ่มและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  

(๓) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพทางเคมี จุลินทรีย์กายภาพและประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อกําหนดตัวบ่งชี้การเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และยืดอายุการเก็บรักษา ให้เหมาะสมกับตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

(๔) ให้คําปรึกษา บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๖ .  กลุ่มวิจัยการประเมินความเสี่ยง

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานและการเจรจาต่อรองทางการค้าทั้งในและระหว่าง
ประเทศ 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านคุณภาพความปลอดภัยของสถานประกอบการ 
สะพานปลา แพปลา ท่าเทียบเรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ํา
ขนาดกลางและขนาดย่อม และโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา  

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัย และชีวพิษของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา เพื่อเตือนภัยและป้องกันอันตรายจากการบริโภค 

 

  (๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อคุณภาพความปลอดภัยวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 

(๕) ให้คําปรึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํา 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 7. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําด้านเคมี  
จุลชีววิทยา กายภาพและประสาทสัมผัส การปลอมปน การปนเปื้อน คุณค่าอาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน ความชื้น 
กากใย แร่ธาตุ และวิตามินรวมถึง โลหะหนัก สารชีวพิษ จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เพื่อให้ได้วิธีวิเคราะห์ที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยํา  

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์
น้ําเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทางด้านเคมี จุลชีววิทยาและกายภาพ รวมทั้งมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของผู้ประกอบการ และ
ออกใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมี จุลชีววิทยา และกายภาพ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ  
ผู้ประกอบกิจการ สะพานปลา แพปลา ท่าเทียบเรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ
แปรรูปสัตว์น้ําขนาดกลางและขนาดย่อมและโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมสัตว์น้ําให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานการผลิต เช่น GMP HACCP จากหน่วยรับรองมาตรฐาน 
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(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําพื้นเมือง 

เพื่อใช้ประกอบการออกใบรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําพื้นเมือง 
(๕) ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา จัดทําและรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๖) จัดทําฐานข้อมูลโดยการรวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพสินค้าประมง เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานและการเจรจาต่อรองทางการค้า 
(๗) ให้คําปรึกษา บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิธีวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ที่ถูกต้องแม่นยําได้มาตรฐานตามหลักสากล 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 8. กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ําตั้งแต่หลังการจับสัตว์น้ําจนไปถึงผู้บริโภค
เพื่อให้เหมาะสมในเชิงธุรกิจและเป็นที่ยอมรับ 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ และพัฒนาเครื่องจักร/อุปกรณ์การขนส่งการเก็บรักษาสัตว์น้ํา
รวมทั้งการจัดการระบบในกระบวนการผลิต 

(๓) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการแปรรูปสัตว์น้ําภายในหน่วยงาน 
(๔) ให้คําปรึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

20 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 

    (1) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งประมงทะเลในน่านน้ําไทย พื้นที่ทับซ้อนและน่านน้ํา
สากล ในด้านทรัพยากรสัตว์น้ําและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประมง ตลอดจนร่วมสํารวจวิจัยใน
น่านน้ําต่างประเทศ 
    (2) ศึกษา ทดลอง พัฒนารูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล รวมถึงการติดตามผลการปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลชนิดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
    (3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงและวิธีการทําการประมงทะเล
ให้มีเครื่องมือทําการประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ําไม่ทําลายพันธุ์สัตว์น้ํา และสอดคล้องกับการทํา
การประมงแบบมีความรับผิดชอบ 
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    (4) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยชีวประวัติ ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลและพืชทะเลและ
ดําเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล 
    (5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์  
    (6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการบริหารจัดการการประมง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง 
    (7) ดําเนินการประเมินปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําสูงสุดที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนวิเคราะห์
และประเมินผลมาตรการในการบริหารจัดการการประมง 
    (8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล และควบคุม กํากับ ดูแล  
การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง 
    (9) ตรวจสอบ ติดตาม และ เฝ้าระวังการทําการประมงและแหล่งทําการประมงทะเล  
    (10) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการประมงทะเล เครื่องมือทํา
การประมง และวิธีการทําการประมงทะเล 
    (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม 6 ศูนย์ ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 (๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มวิชาการ 
 

(๑) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการด้านทรัพยากรสัตว์น้ํา และการประมงทะเลในน่านน้ําไทยพื้นที่
ทับซ้อนและน่านน้ําสากล เพื่อกําหนดโครงการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการนําทรัพยากรสัตว์น้ํามาใช้และการ
พัฒนาประมงทะเล 

(๒) จัดทําแผนงานวิจัย ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยและประเมินผลงานวิจัย 
(๓) ประสานงานด้านงานวิจัยประมงทะเลกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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(๔) ให้บริการทางวิชาการและจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการเพื่อนักบริหาร 
(๕) ดําเนินงานในโครงการพิเศษต่างๆ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 3. กลุ่มประเมนิสภาวะทรพัยากรประมง 
 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยโครงสรา้งประชากร และพัฒนาการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ํา ปลาผิวน้ํา 
ปลาหน้าดิน สัตว์น้ําอื่นๆ ในน่านน้ําไทย เพื่อนําสู่การนําเสนอปริมาณสงูสุดของสัตว์น้ําที่จะทําการประมงใน
น่านน้ําไทย 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ํา และชีววิทยาสัตว์น้ํา เพื่อกําหนดขอบเขต 
ชนิด ขนาด และปริมาณ ตลอดจนฤดูกาลการทําประมงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ํา 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ ฐานข้อมลูเรอืประมง รูปแบบชนิด ขนาด และจํานวนของเครื่องมือประมง เพื่อนําสู่
กําหนดแนวทางการออกใบอนุญาตทําการประมง  

(๔) กําหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ําที่จะทําการประมงในน่านน้ําไทย และแนวทางการออกใบอนุญาตทํา
การประมง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ 

(๕) วิเคราะห์ประเมินผลมาตรการและแนวทางที่ใช้ในการบรหิารจัดการการประมง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ่มตรวจสอบและรบัรองแหล่ง
ประมง 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์ทะเลในแหล่งทําประมง เพื่อการรับรอง
คุณภาพสัตว์ทะเลให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมง เพื่อให้เป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์น้ําที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

(3) ดําเนินการวางแผน กําหนดแนวทาง และประมวลผลการรับรองการสุขอนามัยเรือประมง  
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล จําแนกชนิดและสถานะภาพของสัตว์

ทะเลที่อยู่ในบญัชีถูกคุกคามของประเทศ 
(5) สํารวจ รวบรวม เก็บรักษา จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนตัวอย่างตามรูปแบบพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้อ้างอิงของ

ประเทศ 
(6) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของชนิดและสายพันธุ์สัตว์ทะเล 
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(7) สนับสนุน ส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มคีุณภาพ 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 5. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง 
 

(1) ศึกษา วิจัย และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือประมง อุปกรณ์ช่วยทําการประมง และวิธีทํา
การประมงที่เหมาะสมกับทรัพยากรสัตว์น้ําและการประมงอย่างมีความรับผิดชอบ 

(2) ศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบเรือประมง ให้เหมาะสมกับเครื่องมือและวิธีการทําประมง 
(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริม การปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการทําประมงให้เหมาะสมกับกลุ่มสัตว์น้ํา 

และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) ศึกษา ค้นคว้า และวางแนวทางในการพัฒนาให้เรือประมงได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของสุขอนามัย

เรือประมง 
(5) ตรวจสอบ ปรับปรุง และออกแบบเรือปฏิบัติราชการในน่านน้ําไทยของกรม 
(6) ให้คําปรึกษาด้านเทคนิคการออกแบบต่อเรือ และซ่อมบํารุงแก่ชาวประมงและบุคคลทัว่ไป 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง (๑) ศึกษา วิจัย วงจรชีวิต พฤติกรรมการดํารงชีวิตอยู่ ชนิด และขนาดของสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ในแหล่งฟื้นฟ ู
เขตอนุรักษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการนําสัตว์น้ําปล่อยสู่แหล่งน้ําทดแทนอย่างเหมาะสม  

(๒) ศึกษา วิจัย ปรบัปรุงรูปแบบปะการังเทียม และรูปแบบการจัดวาง เพื่อปรับปรุงแหล่งอาศัยฟื้นฟูให้
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ํา 

(๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ
อนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเลให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ 

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการปล่อยสัตว์น้ํา ชนิด ขนาด และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟู      
สัตว์น้ําเพื่อการทําประมงอย่างยั่งยืน 

(๕) กําหนดแนวทางการฟื้นฟูแหล่งทําการประมงและทรัพยากรประมง 
(๖) ดําเนินการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 7. กลุ่มสํารวจและวิจัยทรพัยากร    

ทะเลลกึ 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย แหล่งทรัพยากรสัตว์น้ําบริเวณทะเลลึก ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย พื้นที่ทับ
ซ้อน น่านน้ําสากล น่านน้ําต่างประเทศที่ทําการประมงร่วม เพื่อขยายพื้นที่ในการทําประมงทะเลลึกของไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ศึกษา วิจัย ชีววิทยาสัตว์น้ํา ความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ํา องค์ประกอบชนิดและขนาด เพื่อทราบ
แหล่งการประมงทะเลลึก  

(๓) สํารวจ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สมุทรศาสตร์ในแหล่งทําการประมง ในน่านน้ําสากล 
(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนา เครื่องมือประมง และวิธีการทําประมงที่เหมาะสม ในน่านน้ําสากล 
(๕) ให้คําปรึกษาด้านเทคนิควิธีการทําประมงของเครื่องมือประมงที่เหมาะสมในการทําประมงในน่านน้ํา

สากล 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 8. กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและ  
การประมงทะเลลึก 

 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งทําการประมงนอกน่านน้ําไทย 
(๒) สํารวจ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งทําการประมงนอกน่านน้ําไทย 
(๓) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณก์ารทําการประมง เครื่องมือประมง และวิธีทําการประมงนอกน่านน้ําไทย 
(๔) ศึกษา วิจัย ร่วมกับต่างประเทศ ในน่านน้ําสากล และในน่านน้ําต่างประเทศ 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากลและควบคุม กํากับ ดูแล 

การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมงในพื้นที่รับผดิชอบเพื่อ
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม  

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณใ์น

พื้นที่รับผิดชอบ  
(๔) ศึกษา วิจัย สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา และรูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา รวมทั้งประชาสัมพันธ์

และดําเนินงาน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 10. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงอ่าวไทย

ตอนบน (สมทุรปราการ) 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมงในพื้นที่รับผดิชอบเพื่อ
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม  

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณใ์น

พื้นที่รับผิดชอบ  
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนกลาง (ชุมพร) 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมงในพื้นที่รับผดิชอบเพื่อ
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม  

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณใ์น

พื้นที่รับผิดชอบ  
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนล่าง (สงขลา) 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมงในพื้นที่รับผดิชอบเพื่อ
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม  

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณใ์น

พื้นที่รับผิดชอบ  
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 13. ศนูย์วิจัยและพฒันาประมง        
อันดามันตอนบน (ภูเกต็) 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม  

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณใ์น

พื้นที่รับผิดชอบ  
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 



72 
 

ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
 14. ศนูย์วิจัยและพฒันาประมง 

อันดามันตอนล่าง (สตูล) 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมงในพื้นที่รับผดิชอบเพื่อ
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม  

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณใ์น

พื้นที่รับผิดชอบ  
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

 

21 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
 

 (๑) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยชีววิทยาแหล่งน้ําจืด ทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์น้ําจืด 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศในแหล่งน้ําจืด 
(๓) ประเมินระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด สภาวะการทําการประมง เศรษฐกิจ และสังคมชาวประมง พัฒนา

รูปแบบการบริหารจัดการการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างยั่งยืน 
(๔) รวบรวมชนิดพันธุ์และศึกษาวิวัฒนาการของทรัพยากรสัตว์น้ําจืดตามระบบอนุกรมวิธานและจัดเก็บเป็น

ตัวอย่างเปรียบเทียบและตรวจสอบอ้างอิงตามระบบพิพิธภัณฑ์มาตรฐาน 
(๕) รวบรวมและจัดแสดงชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด 
(๖) พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาแหล่งน้ําจืดให้เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา 
(๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการบริหารจัดการการประมง  

น้ําจืด 
(๘) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการประมงน้ําจืด 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบง่งานภายในกองวิจัยและพฒันาประมงน้ําจดื แบง่งานภายในเปน็ 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม 5 ศูนยเ์ขต ดังนี ้
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 (๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี 

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
     (๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มวิชาการ 

 
    (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการ และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรประมงน้ําจืด 
    (2) จัดทํากรอบแนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพยากรประมงน้ําจืด เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา และ
ระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อคงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
    (3) เผยแพร่กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ ให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรประมง
น้ําจืด แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    (4) จัดทําแผนงาน งบประมาณ งานและโครงการต่าง ๆ   
    (5) สนับสนุน ประสานงาน อํานวยการ และติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือโครงการ และศูนย์ที่
รับผิดชอบ ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแบบแผน 
    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
และนิเวศแหล่งน้ําจืด 

    (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ํา และติดตามการเปลี่ยนแปลง ประเมินกําลังการผลิต
ทรัพยากรประมง ชีวประวัติ และพฤติกรรมของสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
เครื่องมือประมง  
    (2) ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านเครื่องมือประมง และวิธีการทําการประมง เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ํา และไม่ทําลายพันธุ์สัตว์น้ํา 
    (3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ําจืดที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําจืด รวมทั้ง
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน้ําจืด และศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ํา 
    (4) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ําจืด เพื่อเป็นแนวทางใน
การกําหนดมาตรการป้องกันการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมง และกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อการ
ประมง 

 (5) ติดตามประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ําจืด ชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้าง
ประชากรสัตว์น้ําอันเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ํา การสร้างเขื่อนภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ํา 
    (6) ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน คุณภาพน้ํา และสารตกค้างในสัตว์น้ํา รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา  

 (7) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ําจืดและด้านนิเวศแหล่งน้ําจืด 
    (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด 

 
    (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะการประมง เศรษฐกิจและสังคมชาวประมง เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ําจืด 
    (2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม รายงานปัญหาและความเคลื่อนไหวด้านสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ําจืด เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไข 
    (3) จัดทําแผนงานการจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําจืด ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    (4) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําจืดให้เหมาะสมต่อสภาพแหล่งน้ํา และ
ท้องถิ่น 
    (5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจสังคม และการจัดการประมงน้ําจืด 
    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5 .  กลุ่ มวิจั ยความหลากหลายทาง
ชีวภาพสัตว์น้ําจืด 
 

    (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สถานภาพ ชีวประวัติ และความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชนิด และ
พันธุกรรมของสัตว์ และพืชน้ําจืดในระบบแม่น้ํา และพื้นที่ชุ่มน้ํา  
    (2) สํารวจ รวบรวม เก็บรักษา จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนตัวอย่างสัตว์น้ําจืด ในรูปของพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างดอง
และธนาคารดีเอ็นเอ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงของประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนตัวอย่างเพื่องานวิจัยและการ
อ้างอิงกับพิพิธภัณฑ์หรือสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศภายใต้ระบบสากลตามหลักการพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา 
    (3) วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลชีวสารสนเทศของสัตว์น้ํา เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา และการ
อ้างสิทธิการเป็นเจ้าของทรัพยากร/พันธุกรรมสัตว์น้ําที่นําไปสู่การรับรองทรัพย์สินทางปัญญา 
    (4) ตรวจสอบชนิด/สายพันธุ์สัตว์และพืชน้ําจืด เพื่อรับรองความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    (5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด 
    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 6. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์

สัตว์น้ําจืด 
 

    (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยชีววิทยาของสัตว์ และพืชน้ําจืด และพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์น้ําในธรรมชาติ และ
ในบริเวณที่จํากัดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ  
    (2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยระบบการเลี้ยงสัตว์ และพืชน้ําจืดในสภาพแวดล้อมที่จํากัด 
    (3) บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ และพืชน้ําจืดนอกถิ่นที่อยู่อาศัย 
    (4) พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ํา ในสภาพแวดล้อมที่จํากัด 
    (5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด 
    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 
จํานวน 5 ศูนย์  
 

    (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ําและติดตามการเปลี่ยนแปลง  
    (2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือทําการประมงในแหล่งน้ําจืด 
    (3) ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้างประชากรสัตว์น้ํา 
อันเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ํา ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ํา 
    (4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ําจืด เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ําจืด 
    (5) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ําจืด 
    (6) สํารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชน้ําจืด เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย 
    (7) ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ 
    (8) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ําจืด 
    (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  
เขต 1 (พะเยา)  

    รับผิดชอบแหล่งน้ําใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ตาก พิษณุโลก ลําพูน แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย ลําปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กําแพงเพชร 

 

 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  
เขต 2 (นครสวรรค์)  
 

    รับผิดชอบแหล่งน้ําใน 27 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี ลพบุรี ระยอง ชัยนาท 
อุทัยธานี สิงห์บุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม  
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 9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  

เขต 3 (สกลนคร) 
    รับผิดชอบแหล่งน้ําใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิหนองคาย เลย อุดรธานี ขอนแก่น 
นครพนม หนองบัวลําภู บึงกาฬ 

 

 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
เขต 4 (อุบลราชธานี)  

     รับผิดชอบแหล่งน้ําใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา  ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

 

 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
เขต 5 (สุราษฎร์ธานี)  

     รับผิดชอบแหล่งน้ําใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตาน ี
นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ 

 

 12. กลุ่มบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมง   (๑) ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเครื่องจักรกล และยานพาหนะ พัฒนางานด้าน
วิศวกรรมประมง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ซ่อมสร้างเครื่องมือกล เครื่องจักรกลทางบกและทางน้ํา 

(๒) จัดทําแผนงาน งบประมาณ ดําเนินการ และควบคุมงานการขุดลอก และกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา 
(๓) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการขุดลอก และกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ําให้สามารถ

ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๔) บูรณะปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ  ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา การปรับปรุงบ่อเลี้ยง

สัตว์น้ําของกรม 
(๕) บริหารจัดการเครื่องจักรกลในความรับผิดชอบ วางแผนการใช้ การซ่อมบํารุง การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน

การซ่อมสร้างเครื่องจักรกล และยานพานหนะ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

22 กองวิ จั ยและพัฒนาพัน ธุกรรม  
สัตว์น้ํา  
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในสัตว์น้ําและ 
พันธุ์ไม้น้ํา 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําให้มีคุณภาพดี ทั้งในเชิงพันธุกรรม
และลักษณะที่แสดงออก 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจากธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยงเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 

(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ รวมทั้งเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์สัตว์น้ําและ
พันธุ์ไม้น้ําทั้งพันธุ์ดั้งเดิม พันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์ใหม่ 
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(๕) วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์ม

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๖) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 
(๗) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล 
(๘) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์นํ้าและพันธุ์ไม้น้ํา 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 6 ศูนย์เขต ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร งานดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแล
และบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
     (๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2 .  กลุ่ มวิ จั ยและพัฒนาพันธุ กรรม
โมเลกุล 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลทุกแขนง ในพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา 
(2) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลทางพันธุกรรมโมเลกุลต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานและสนับสนุนการ

พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา 
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา วิธีการปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีระดับพันธุกรรม

โมเลกุล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําด้วยเทคโนโลยี 
(4) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบและพิจารณาทบทวนการรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําให้อยู่ในมาตรฐาน

ตามหลักพันธุศาสตร์ หรือตามมาตรฐานสากล 
(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ําและ  

ที่เกี่ยวข้อง 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 3. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ 

 
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา โดยใช้เทคโนโลยีการคัดเลือก 

การผสมข้ามภายในชนิด การจัดการโครโมโซม และเทคโนโลยี  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกแขนง 
(2) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานและสนับสนุนการ

พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา 
(3) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําให้มีคุณภาพดี ทั้งในเชิง

พันธุกรรม (genetics) และลักษณะแสดงออก (trait performance) 
(4) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ําและ  

ที่เกี่ยวข้อง 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์ 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา  ทั้งในรูป “มีชีวิต” หรือ 
“สด” และในรูป “แช่แข็ง” 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งเชื้อพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา ทั้งพันธุ์เดิม พันธุ์ปรับปรุง 
และพันธุ์ใหม่ เพื่อการผลิต เก็บรักษา และดํารงพันธุ์ และเพื่อองค์ความรู้ในการนําเชื้อพันธุ์สัตว์น้ําและ  
พันธุ์ไม้น้ําไปใช้ประโยชน์ 

(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์ให้เป็นแหล่งทรัพยากรทางพันธุกรรมที่มีความ
หลากหลาย และมีความพร้อมสําหรับการใช้งานที่เอื้อประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิต 
และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา 

(4) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ําและ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. ศูนย์วิจัยและพฒันาพนัธกุรรม     
สตัว์น้ําปทมุธาน ี
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืด จากธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยง  
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ผ่านการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
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(3) ดํารงรักษาสายพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย 

เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานเพาะเลี้ยงของกรม และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรในพื้นที่เพาะเลี้ยงน้ําจืดเขตภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 

(4) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ํา และตรวจประเมินฟาร์ม  
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อให้การดําเนินงานอยู่ในมาตรฐานตามหลัก  พันธุ์ศาสตร์ หรือตามมาตรฐานสากล 

(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ําและ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 6. ศูนย์วิจัยและพฒันาพนัธกุรรม     

สตัว์น้ําอตุรดติถ์ 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืด จากธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยง  
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืด ที่ผ่านการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

(3) ดํารงรักษาสายพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย 
เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานเพาะเลี้ยงของกรม และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเขต
ภาคเหนือ 

(4) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ํา และตรวจประเมินฟาร์ม  
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อให้การดําเนินงานอยู่ในมาตรฐานตามหลักพันธุ์ศาสตร์ หรือตามมาตรฐานสากล 

(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ําและ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 7. ศูนย์วิจัยและพฒันาพนัธกุรรม 
สตัว์น้ําบรุีรัมย์ 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืด จากธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยง  
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ผ่านการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
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(3) ดํารงรักษาสายพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย 

เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานเพาะเลี้ยงของกรม และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(4) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ํา และตรวจประเมินฟาร์มพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อให้การดําเนินงานอยู่ในมาตรฐานตามหลัก   พันธุ์ศาสตร์ หรือตามมาตรฐานสากล 

(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ําและ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 8. ศูนย์วิจัยและพฒันาพนัธกุรรม     

สตัว์น้ําชุมพร 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืด จากธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยง  
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ผ่านการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

(3) ดํารงรักษาสายพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย 
เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานเพาะเลี้ยงของกรม และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรในพื้นที่เพาะเลี้ยงน้ําจืดเขตภาคใต้ 

(4) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ํา และตรวจประเมินฟาร์มพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อให้การดําเนินงานอยู่ในมาตรฐานตามหลักพันธุ์ศาสตร์ หรือตามมาตรฐานสากล 

(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ําและ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 9. ศูนย์วิจัยและพฒันาพนัธกุรรม      
สตัว์น้ําเพชรบรุี 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้ทะเล จาก
ธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้  น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ําและ
พันธุ์ไม้ทะเล ที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร 
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(3) ดํารงรักษาสายพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้ทะเลที่ปรับปรุง

พันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานเพาะเลี้ยงของกรม และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร  
ในพื้นที่เพาะเลี้ยงชายทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบน และฝั่งตะวันออก 

(4) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ํา และตรวจประเมินฟาร์ม  
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อให้การดําเนินงานอยู่ในมาตรฐานตามหลักพันธุ์ศาสตร์ หรือตามมาตรฐานสากล 

(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ําและ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 10. ศนูย์วิจัยและพฒันาพนัธกุรรม    

สตัว์น้ํานครศรีธรรมราช 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้ทะเล จาก
ธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ําและ
พันธุ์ไม้ทะเล ที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร 

(3) ดํารงรักษาสายพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้ทะเลที่ปรับปรุง
พันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานเพาะเลี้ยงของกรม และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร  
ในพื้นที่เพาะเลี้ยงชายทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ตอนล่าง และฝั่งอันดามัน 

(4) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ํา และตรวจประเมินฟาร์มพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อให้การดําเนินงานอยู่ในมาตรฐานตามหลักพันธุ์ศาสตร์ หรือตามมาตรฐานสากล 

(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ําและ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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23 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 

 
(๑) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ํา รวมถึงภูมิคุ้มกันวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ํา การป้องกัน การรักษาโรค และ

ระบาดวิทยา 
(๓) ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล และพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้ํา รายงานการระบาดของโรค 

รวมถึงการติดต่อเจรจาประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
(๔) ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล และพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา สุขอนามัยฟาร์ม และสถานประกอบการ

ส่งออกสัตว์น้ํา เพื่อการรับรองการส่งออกตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 
(๕) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ํา 
(๖) ให้บริการห้องปฏิบัติอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ําแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบง่งานภายในกองวิจัยและพฒันาสุขภาพสตัว์น้ํา แบง่งานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม 1 ศนูย์ ดังนี ้
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 (1)  ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 
     (๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
     (3) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับปรสิต เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ริคแคทเซีย และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ก่อให้เกิด
โรคหรือมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในสัตว์น้ํา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อสัตว์น้ํา 

(๒) ศึกษา วิจัย กลไกการเกิดโรค กลไกความสามารถในการป้องกันร่างกายของ สัตว์น้ําในรูปแบบของ 
ภูมิคุ้มกัน เซรัมวิทยา และอณูชีวโมเลกุล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา การป้องกัน และรักษาโรค ลดการใช้ยา 
และสารเคมี 

(๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคอย่างรวดเร็ว แม่นยํา และได้มาตรฐานในระดับ
สากลเพื่อการตรวจสุขภาพสัตว์น้ําทั้งในประเทศ และที่นําเข้า 
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(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงเซลล์ของสัตว์น้ําชนิดต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ในการตรวจสอบการเกิด

โรคจากเชื้อไวรัส หรือทดสอบความเป็นพิษ 
(๕) บริการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ําแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และเป็นห้องปฏิบัติการ

ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ําอ้างอิงให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
(๖) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านโรค และสุขภาพสัตว์น้ํา  
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 3. กลุ่มวิจัยและพฒันาการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคสตัว์น้ํา 

(1) ศึกษา วิจยั และพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค และการควบคุมโรคสัตว์น้ํา 
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ํา และเชื้อโรคอุบัติใหม ่
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตสมุนไพร ชีวสาร และวัคซนีเพื่อใช้ในการควบคุมโรคสัตว์น้ํา 
(4) ศึกษา วิจยั และพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของโรคสัตว์น้ําในสัตว์น้ําเศรษฐกิจ และสัตว์น้ําต่างถิ่น 

จัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานฟาร์ม 
และการเจรจาต่อรองทางการค้า ทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ 
     (5) ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ํา และการแจ้งเตือนภัยโรคสัตว์น้ํา     
     (6) รวบรวม และรายงานการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ํา ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ และตามรายชื่อ
ของ OIE ให้แก่หน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 

(7) ประสานงาน ติดต่อ เจราจากับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์น้ํา 

(8) ให้บริการทางวิชาการ และให้คําแนะนาํปรึกษาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคในสัตว์น้ํา 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ่มวิจัยการควบคุมและตรวจสอบ
คณุภาพยาและเคมภีณัฑ์ 
 

     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการป้องกันและรักษาโรค
สัตว์น้ํา 

(2) วิจัยด้านพิษวิทยา และผลกระทบของการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคสตัว์น้ําต่อคุณภาพ
สัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อม 

(3) ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์น้ํา 
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(4) เฝ้าระวังการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ รวมถึงวัคซีนในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างสมเหตุผล 
(5) ศึกษา วิจัย และเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และศึกษากลไกการดื้อยาของเชื้อก่อโรค 
(6) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําเรื่องการใช้ยา และเคมีภัณฑ์  

ในสัตว์น้ํา 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 5. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ
และรับรองสุขภาพสัต ว์น้ํ า เพื่อการ
ส่งออก  
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับระบบการตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์มเพาะเลี้ยง และรวบรวม
สัตว์น้ําเพื่อการส่งออก 
     (2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อกําหนดของประเทศผู้นําเข้า 
     (3) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และให้การรบัรองสุขอนามัยฟาร์ม และรบัรองสุขภาพสัตว์น้ําเพื่อการส่งออก     
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่ประเทศคู่คา้กําหนด 
     (4) ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ําเพื่อการส่งออก 
     (5) ออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา และสุขอนามัยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการส่งออก 
     (6) ประสานงาน ติดต่อ เจรจา และแกไ้ขปัญหาด้านการรับรองสุขอนามัย และสุขภาพสัตว์น้ําเพื่อ       
การส่งออก 
     (7) ให้บรกิารทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการตรวจรับรองสุขอนามัย
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และสุขภาพสัตว์น้ํา 
     (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 6. ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ําสงขลา 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับปรสิต เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ริคแคทเซีย และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ก่อให้เกิด
โรคหรือมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในสัตว์น้ํา ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงเซลล์ 

(๒)  ศึกษา วิจัย กลไกการเกิดโรค กลไกความสามารถในการป้องกันร่างกายของสัตว์น้ําในรูปแบบของ 
ภูมิคุ้มกัน เซรัมวิทยา และอณูชีวโมเลกุล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา การป้องกัน และรักษาโรค ลดการใช้ยา
และสารเคมี 

(๓)  พัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคอย่างรวดเร็ว แม่นยํา และได้มาตรฐาน ในระดับสากลเพื่อการ
ตรวจสุขภาพสัตว์น้ําทั้งในประเทศและที่นําเข้า 
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(๔) เฝ้าระวังโรคเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ําตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ และตามรายชื่อโรคของ OIE 
(๕)  เฝ้าระวังการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ รวมถึงวัคซีนในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างสมเหตุผล 
(๖)  กํากับ ดูแล การใช้ยาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยา และกําหนดมาตรการหรือมาตรฐานการใช้ยา

และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(๗)  บริการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ําแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และเป็นห้องปฏิบัติการ

ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ําอ้างอิงให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
(๘)  ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการสุขภาพสัตว์น้ํา 
(๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

24 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และกําหนดมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ํา ตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลสุขอนามัยและมาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ํา ติดตามเฝ้าระวัง

การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ในอาหารสัตว์น้ําให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานที่กําหนด 
หรือมาตรฐานสากล 

(๔) ดําเนินการออกใบอนุญาต ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ออกใบรับรองระบบประกันคุณภาพอาหารสัตว์ หรือ
ใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านอาหารสัตว์น้ํา 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบง่งานภายในกองวิจัยและพฒันาอาหารสตัว์น้ํา แบง่งานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม 1 ศนูย์ ดังนี ้
 1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป (1) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 
     (๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
     (3) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ํา 

 
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารสัตว์น้ํา เพื่อให้

สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(2) กําหนดมาตรฐาน และข้อกําหนดเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ํา และวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ

มาตรฐานและความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
(3) ดําเนินการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ํา ออกหนังสือรับรองแจ้งการนําเข้าซึ่งอาหารสัตว์น้ําเข้ามาใน

ราชอาณาจักร และออกใบรบัรองอาหารสัตว์น้ําเพื่อการส่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) ดําเนินการตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแล คณุภาพและความปลอดภัยของอาหารสัตว์น้ําที่นําเข้า และ
ส่งออก จัดทําสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการนําเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์น้ํา 

(5) ให้คําปรึกษา แนะนํา ทางวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหารสัตว์น้ํา และการ
นําเข้าส่งออกอาหารสัตว์น้ํา  

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3. กลุ่มตรวจสอบและรับรองระบบ
คุณภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สัตว์น้ํา 
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ระบบคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์น้ํา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้การผลิตอาหารสัตว์
น้ําของผู้ประกอบการเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และมาตรฐานสากล 

(2) ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลสขุอนามัย และมาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารสตัว์น้ํา  
(3) ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอาหารสัตว์น้ํา การใช้ยา และเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ในอาหาร

สัตว์น้ํา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ มาตรฐานที่กําหนด หรือมาตรฐานสากล 
(4) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวขอ้งกับสินค้าอาหาร  

สัตว์น้ํา ตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของผู้ประกอบการอาหารสัตว์น้ํา ให้เป็นไปตามกฎหมาย          
ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล 

(5) ดําเนินการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตรวจสอบการควบคุม
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ําเพื่อการส่งออก ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของประเทศคู่ค้า 

(6) พัฒนามาตรฐานการผลติสินค้าอาหารสัตว์น้ําของภาคเอกชน โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งด้าน
วิชาการ และมาตรฐานมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์น้ํา ให้มีคณุภาพและ
ความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
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(7) ให้คําปรึกษา แนะนํา ทางวิชาการในการจัดทําระบบคุณภาพแก่ผู้ประกอบการเผยแพร่ส่งเสริมการใช้

ระบบคุณภาพในการผลิตอาหารสัตว์น้ําและด้านการตรวจสอบ กํากับ ดูแล ผู้ประกอบการอาหารสัตว์น้ําแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 4. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ

คุณภาพอาหารสัตว์น้ํา 
 

     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์น้ํา เพื่อพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ให้มปีระสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
     (2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ํา เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
     (3) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านกายภาพเคมี และจุลชีววิทยาในอาหารสัตว์น้ําและวัตถุดิบ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้องและมาตรฐานสากล 
     (4) ให้คําปรึกษา แนะนาํทางวิชาการด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์น้ําให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์น้ํา       (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ําทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการและข้อจํากัดของวัตถุดิบ สารเติมแต่ง และวิเคราะห์วิจัยสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ  
สารสังเคราะห์ที่เติมแต่งในอาหารสัตว์น้ํา พัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ําแต่ละชนิดในแต่ละวัยให้มี
การเจริญเติบโตที่ดี มีอัตรารอดสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ํา สูตรอาหาร รูปแบบอาหาร และระบบ
การให้อาหาร ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนอาหารสัตว์น้ําเศรษฐกิจและอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิต ลักษณะและวิธีการให้อาหารมีชีวิต      
ที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในรูปแบบต่าง ๆ การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหารมีชีวิต รวมทั้ง
วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป และการขนส่งอาหารมีชีวิต 
      (4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยการพัฒนาอาหารสัตว์น้ําด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การนําวัตถุดิบเหลือใช้จากการแปร
รูปในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารหรือวัสดุการเกษตร มาเพิ่มศักยภาพและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการวัตถุดิบ
อาหารสัตว์น้ํา ในการนํามาเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารสําหรับสัตว์น้ํา และสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบเหลือใช้จาก
ภาคการเกษตร   
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       (5) งานบริการทางวิชาการ ให้คําปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารสัตว์น้ํา แก่ภาคเอกชน 
เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ และผู้สนใจ 
      (6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 6. ศูนย์วิจัยและพฒันาเทคโนโลยี  
อาหารสตัว์น้าํชลบรุ ี
 

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ําทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการและข้อจํากัดของวัตถุดิบ สารเติมแต่ง และวิเคราะห์วิจัยสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ  
สารสังเคราะห์ที่เติมแต่งในอาหารสัตว์น้ํา พัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ําแต่ละชนิดในแต่ละวัยให้มี
การเจริญเติบโตที่ดี มีอัตรารอดสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
     (2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ํา สูตรอาหาร รูปแบบอาหาร และระบบ
การให้อาหาร ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนอาหารสัตว์น้ําเศรษฐกิจและอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิต ลักษณะและวิธีการให้อาหารมีชีวิตที่
เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในรูปแบบต่างๆ การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหารมีชีวิต รวมทั้งวิธีการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษา การแปรรปู และการขนส่งอาหารมีชีวิต 
      (4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยการพัฒนาอาหารสัตว์น้ําด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การนําวัตถุดิบเหลือใช้จากการแปร
รูปในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารหรือวัสดุการเกษตรมาเพิ่มศักยภาพและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการวัตถุดิบ
อาหารสัตว์น้ํา ในการนํามาเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารสําหรับสัตว์น้ํา และสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบเหลือใช้จาก
ภาคการเกษตร  
     (5) ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลสุขอนามัยและมาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ํา และติดตามเฝ้า
ระวังคุณภาพอาหารสัตว์น้ําให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ มาตรฐานที่กําหนด 
หรือมาตรฐานสากล 
      (6) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านโภชนาการอาหารสัตว์น้ํา การผลิตอาหารสัตว์น้ํา อาหารมีชีวิต  
แก่นักวิชาการประมง ผู้ประกอบอาชีพการผลิตอาหารสัตว์น้ํา ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เกษตรกร 
ผู้สนใจทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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25 ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การสื่อสาร 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสร้างระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม 
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประมงและระบบประมวลผล 
(๓) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการประมง ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบต่าง ๆ 
(๔) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์

ของหน่วยงานและบุคลากรของกรมประมงให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด 
(๕) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการประมง 
(๖) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 

 การแบง่งานภายในศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบง่งานภายในเปน็ 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี ้
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบงานประยุกต์เพื่อสนับสนุนภารกิจ  
กรมประมง 

(2) วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบงานประยุกต์ให้เป็นไป
ตามความต้องการของผู้ใช้ 

(3) จัดทําคู่มือประกอบโปรแกรมระบบงานประยุกต์รวมทั้งจัดทําคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงาน 
(4) ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาระบบโปรแกรมระบบงานประยุกต์ 
(5) ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรือระบบงาน 

 



90 
 

ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
(6) กําหนด ติดตาม แนวนโยบาย ข้อกําหนด และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

แผนบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ แผนบริหารความต่อเนื่องด้านระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด  

(7) ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คําปรึกษาแนะนําด้านโปรแกรมระบบงานประยุกต์
ยุทธศาสตร์ แผนงานและ งบประมาณด้านสารสนเทศ 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 3. กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล 

 
(๑) ดูแล รักษา ปรับปรุง และฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมประมง 
(๒) ให้คําปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลสําหรับผู้ใช้งาน 
(๓) จัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกต์ และจัดสร้าง

ฐานข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้   
(๔) กํากับ ดูแล และควบคุมการใช้มาตรฐานข้อมูล   
(๕) วิเคราะห์ กําหนด และควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล   
(๖) วิเคราะห์ กําหนด และจัดทําแผนระบบสํารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 
(๗) บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็น

ปัจจุบันและพร้อมใช้งาน 
(๘) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทํารายงานหรือระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เสนอ

ผู้บริหารกรมประมง 
(๙) พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department OperationCenter : DOC) 
(๑๐) ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คําปรึกษาแนะนําด้านบริหารจัดการฐานข้อมูล 
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่าย
และความปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

(๑)บริหารจัดการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายกรมประมง  
(๒)  กําหนดมาตรการ ควบคุม กํากับ การเข้าใช้ระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับเครือข่ายกรมประมง  
(๓)  การควบคุม ดูแล การเข้าใช้และการทํางานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) 

 



91 
 

ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
(๔) กําหนดแผนการสํารอง การเก็บรักษา การกู้คืนระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(๕)  วิเคราะห์ สํารวจ พิจารณาความต้องการ และข้อกําหนดความต้องการ การใช้งานคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง ออกแบบการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และวางแผนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์   

(๖)  บริหารจัดการ วางแผน และควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย และกําหนดสิทธิผู้ใช้งาน 

(๗)  เฝ้าระวัง ตรวจสอบการบุกรุก ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้
ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป  

(๘)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๙)  พัฒนาและบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website กระดานถามตอบ และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น 
(๑๐)  บริการให้คําปรึกษา แนะนํา ด้านการใช้งาน ด้านการบํารุงรักษา การติดตั้งโปรแกรมระบบ (System 

Software) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่ผูใ้ช้งาน 
(๑๑)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 5. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 

(1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และติดตามกิจกรรม 
และสภาวะแวดล้อมด้านการประมง 

(2) ออกแบบ ศึกษา จัดทําแผนที่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักภูมิศาสตร์ด้านการประมง 
(3) จัดทําฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง 
(4) ออกแบบ จัดทํา พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ 
(5) บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมง 
(6) เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(7) ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คําปรึกษาแนะนําด้านเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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26 สํานักงานประมงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
 

     (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและ
อาชีพการประมงที่เหมาะสม กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 (๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมงรวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาด้านการประมง 
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงรวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต  

ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกําหนด 
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 
(๘) กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๙) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 การแบง่งานภายในสํานกังานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แบ่งงานภายในเปน็ 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 3 สํานักงานเขต ดังนี ้
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 (๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี 

งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน 

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๒. กลุ่มพฒันาและส่งเสริมอาชพี      

การประมง 
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผลทางด้านวิชาการ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์
ประมงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรด้านการประมงในกรุงเทพมหานคร 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม และควบคุมให้มีการดําเนินการตามที่กฎหมาย
กําหนด 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยศักยภาพด้านการประมงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมง
ภายในกรุงเทพมหานคร 

(4) จัดทําแผนงาน/งาน/โครงการด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่างๆดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความเสี่ยงและความคุ้มค่าของแผนยุทธศาสตร์ด้าน  
การประมง 

(5) วิจัย และพัฒนาส่งเสริมติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยด้านอาหาร 

(6) กํากับ ควบคุม หนังสือกํากับการจําหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์สัตว์น้ําตลอดจนระบบการสืบค้น
ย้อนหลัง 

(7) สนับสนุนสํานักงานประมงเขต สํานักงานเขตกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนในการจัดทําแผนงาน/
โครงการด้านการประมง และการจัดทําข้อมูลสารสนเทศระดับเขต การให้บริการทางวิชาการและส่งเสริม 
พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้แก่เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใน
กรุงเทพมหานคร 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๓. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
 

     (1) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมงและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานคร 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะแพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ําเรือประมงใน
กรุงเทพมหานคร 

(3) ศึกษา และประเมินผลการควบคุมการบริหารจัดการด้านการประมงและผลกระทบที่เกิดขึ้นภายใน
กรุงเทพมหานคร 

 



94 
 

ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทําระบบฐานข้อมูลทะเบียนเรือประมงเครื่องมือทําการประมง  

แหล่งน้ํา สถิติการประมงด้านการจับและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ และจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติประมงด้านการเพะเลี้ยงสัตว์น้ํา และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ํา  

(5) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนแจ้งเตือนภัย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากภัยพิบัติ และหาแนวทาง
บรรเทาช่วยเหลือชาวประมง และเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หลังเกิดภัยพิบัต 

(6) ดําเนินการ ควบคุม กํากับ ดูแล ด้านการประมงภายในกรุงเพพมหานคร ให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(7) เร่งรัดและจัดเก็บเงินอากรและค่าธรรมเนียมการประมง 
(8) สนับสนุนสํานักงานประมงเขต สํานักงานเขตกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน ในการจัดทําแผนงาน/

โครงการด้านการประมงและการจัดทําข้อมูลสารสนเทศระดับเขต 
(9) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔. สํานักงานประมงเขตพื้นที ่1 
 

     (๑) ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ รวมถึงกํากับให้ธุรกิจและอาชีพ
การประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กําหนด โดยรับผิดชอบ 20 เขต คือ  
เขตหนองจอก คลองสามวา  สายไหม บางเขน ดอนเมือง วังทองหลาง ห้วยขวาง ดินแดง หลักสี่ ลาดพร้าว 
จตุจักร บางซื่อ ดุสิต ราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางกะปิ และพญาไท 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
ให้คําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ํา 

(๔) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของเขตและ
กรุงเทพมหานคร 

(๕) ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจในกรุงเทพมหานคร 
(๖) ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมและรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กําหนด 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 5. สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 2 

 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ รวมถึงกํากับให้ธุรกิจและอาชีพ

การประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กําหนด โดยรับผิดชอบ 15 เขต คือ  
เขตลาดกระบัง มีนบุรี บางนา ประเวศ พระโขนง สะพานสูง คลองเตย วัฒนา สาทร ยานนาวา บางคอแหลม 
บางรัก สวนหลวง คันนายาว และบึงกุ่ม 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
ให้คําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ํา 

(๔) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของเขตและ
กรุงเทพมหานคร        

(๕) ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจในกรุงเทพมหานคร 
(๖) ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมและรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กําหนด 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 3 
 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ รวมถึงกํากับให้ธุรกิจและอาชีพ
การประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กําหนด โดยรับผิดชอบ 15 เขต คือ  
เขตบางขุนเทียน ทุ่งครุ ราษฏร์บูรณะ ธนบุรี จอมทอง บางกอกน้อย บางพลัด บางกอกใหญ่ ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน 
บางแค หนองแขม คลองสาน ภาษีเจริญ และบางบอน 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมง ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
ให้คําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ํา 

(๔) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของเขตและ
กรุงเทพมหานคร  

(๕) ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจในกรุงเทพมหานคร 

 



96 
 

ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
(๖) ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมและรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กําหนด 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

27 สํานักงานประมงจังหวัด  
(76 จังหวัด) 
 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและ
อาชีพการประมงที่เหมาะสม กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่า

ด้วยการประมง 
(๖) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๗) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนาด้านการประมง 
(๘) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูก

สุขลักษณะตามมาตรฐาน 
(๙) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและ

เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามที่กฎหมายกําหนด 
(๑๐) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 
(๑๑) กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 การแบง่งานภายในสํานกังานประมงจังหวดั (76 จังหวดั) แบ่งงานภายในเปน็ 3 กลุ่ม  ดังนี ้
 1. กลุ่มบรหิารและยทุธศาสตร ์ (1) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ  งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ 

งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป 
(2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงใน

ระบบสารสนเทศ  
(3) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจําจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการ

ประมงของสํานักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(4) ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานประมงจังหวัด 
(5) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/

จังหวัด 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. กลุ่มพฒันาและส่งเสริมอาชพี      
การประมง 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์
ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมง
ภายในจังหวัด 

(3) ศึกษา และจัดทําระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติ
ประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการใช้ประโยชน์  

(4) กํากับ ควบคุม หนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําและพันธุ์สัตว์น้ําตลอดจนระบบการสืบค้นย้อนกลับ 
(5) จัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการเพาะเลี้ยง 

และการพัฒนาอาชีพด้านการประมง 
(6) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม และควบคุมให้มีการดําเนินการตามที่กฎหมาย

กําหนด 
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(7) ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ํา และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร 
(8) ดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 
(9) สนับสนุนสํานักงานประมงอําเภอ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการแปรรูป  
(10) การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําภายในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 3. กลุ่มบรหิารจัดการด้านการประมง (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบรหิารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสขุลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ํา เรือประมงในเขตจังหวัด 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3) จัดทํา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดทําแผนงานงาน/โครงการ
การด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่าง ๆ 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

(5) จัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง 
(6) ควบคุม และกํากับดูแลการทาํการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมง 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(7) กํากับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง 
(8) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและ

เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามที่กฎหมายกําหนด 
(9) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สํานักงานประมงอําเภอ 

อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
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(10)  ดําเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจดัให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(11)  ดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดและ

คณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(12)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 สํานักงานประมงอําเภอ (52๗ อําเภอ) 
 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและ
การประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้าน
การประมง 

(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนาด้านการประมง 
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูก

สุขลักษณะตามมาตรฐาน 
(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกําหนด 
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประมง 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

กรมประมง ขรก. – 3,099

่

กรมประมง

อธิบดี
พรก. – 4,823
ลปจ. – 1,092

รองอธิบดี
นักบริหารต้น - 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง

(นักวชิาการประมง ทว) - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ําและพรรณไมน้้ําสวยงาม           
(นักวชิาการประมง ชช) 1

ผู้เชีย่วชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนเิวศวิทยา
(นักวชิาการประมง ชช) – 1
 ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชงิพื้นที่

ั ิ ป

ผู้ตรวจราชการกรม
อํานวยการสูง - 7

8

(นกวชาการประมง ชช) - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ํา
(นักวชิาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ํา
(นักวชิาการประมง ชช) - 1

(นักวชิาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนกุรมวิธานสัตว์น้ําจืด     
(นักวชิาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชวีภาพด้านการประมงน้าํจืด
(นักวชิาการประมง ชช) – 1

.

ั ิ ใ 1 ั ิ

-กลุ่มตรวจสอบภายใน
ขรก.  - 6
พรก. – 6 
ลปจ.   - 

-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ขรก. - 4
พรก. - 5
ลปจ.   - 

้ ั่
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ     - 1 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชพ - 1                      
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก          - 1 

นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก             - 4                    
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 

นกวชิาการตรวจสอบภายใน ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1

1ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2559

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



  แผนภูมิโครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

สํานักงานเลขานุการกรม

อํานวยการ สงู

ขรก. - 82
พรก. – 86 
ลปจ. - 20

ฝ่ายสารบรรณ กลุ่มช่วยอํานวยการ
กลุ่มซ่อมบํารุงอาคาร

และสถานที่ กลุ่มห้องสมุด69 5 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง                  - 1 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง                          - 8

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก              - 1 

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก                       - 5

นายช่างไฟฟา้  อว                           - 1 

นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง                               - 4

บรรณารักษ์ ปก/ชก                        - 1           

บรรณารักษ์ ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานห้องสมดุ ปง/ชง                     - 1

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กลุ่มเทคโนโลยโีสตทัศนูปกรณ์
และสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม  
กรมประมง

11 133 กลุ่มวิศวกรรมประมง 31

ุ

นักวิชาการเผยแพร่  ชพ                   - 1 

นักวชิาการเผยแพร่  ปก/ชก                     - 4
นักประชาสัมพันธ์  ปก/ชก                       - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                       - 1

เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง                         - 2

นักวิชาการเผยแพร่  ชพ                  - 1 

นักวชิาการเผยแพร่ ปก/ชก - 5
นักวชิาการชา่งศิลป ์ปก/ชก                      - 1
นายชา่งศิลป์ ปง/ชง - 3

เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง                 - 1 

วิศวกรโยธา ปก/ชก - 2
นายชา่งโยธา ปง/ชง - 28

นายช่างโยธา อว                            - 1 

นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง - 1

นายชา่งภาพ ปง/ชง - 3 ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 77

เงินนอกงบประมาณ 0



  แผนภูมิโครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองกฎหมาย

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน (นติิการ) ต้น

ขรก. - 19
พรก. – 6 
ลปจ. - 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มกฎหมายและระเบียบ กลุ่มคดีทั่วไป
42 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง                         - 1 นิติกร ชพ                                                        - 1 

นิติกร ปก/ชก                            - 3

นิติกร ชพ                                                         - 1 

นิติกร ปก/ชก                           - 2เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง  - 1

กลุ่มคดีปกครอง กลุ่มนิติกรรมและสัญญา กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ33 3

นิติกร ปก/ชก                                                    - 1 นิติกร ชพ                                                        - 1 

นิติกร ปก/ชก                            - 2

นิติกร ชพ                                                         - 1 

นิติกร ปก/ชก                           - 2นิติกร ปก/ชก                            - 1

3

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

กองการเจ้าหนา้ที่

ผู้อาํนวยการ สูง

ขรก. - 43
พรก. – 42
ลปจ. - 2

ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 7กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากําลัง

5กลุ่มวินัย กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 5

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก                - 1 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

นักทรัพยากรบคุคล ชพ                    - 1 
นักทรัพยากรบุคคล ชพ                           - 1
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก                      - 4

นิติกร ชพ                                     - 1 

นิติกร ปก/ชก                          - 4

นักทรัพยากรบคุคล ชพ                     - 1 

นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก - 3
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล 6

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

5
กลุ่มทะเบียนประวัติและ

บําเหน็จความชอบ
4

กลุ่มสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์

ุ

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6

นักทรัพยากรบคุคล ชพ        - 1 
นักทรัพยากรบุคคล ชพ                           - 2
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก                      - 3

นักทรัพยากรบคุคล ปก/ชก                - 1 

นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก                      - 2
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

นักทรัพยากรบคุคล ปก/ชก                 - 1 

นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก                      - 2
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักทรัพยากรบคุคล ชพ                    - 1 

นักทรัพยากรบุคคล ชพ                           - 2
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก                      - 3ุ ุ

4

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



   แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองคลัง
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน

(วิชาการเงนิและบัญชี) สูง

ขรก. - 47
พรก. – 22
ลปจ. - 4

ฝ่ายบริหารทั่วไป 34 กลุ่มพัฒนาระบบ
งานคลัง

7กลุ่มบัญชี 8กลุ่มการเงิน

นักวชิาการเงนิและบัญชี ปก/ชก                 - 2เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ - 1
นักวชิาการเงนิและบัญชี ปก/ชก                 - 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 4

นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง           - 7

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อว - 1

กลุ่มบริหารงบประมาณ 96 กลุ่มตรวจสอบ 9กลุ่มบริหารพัสดุ

นักวชิาการเงนิและบัญชี ปก/ชก                 - 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 3

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก - 1

นักวชิาการเงนิและบัญชี ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 7

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก - 1

นักวชิาการพัสดุ ปก/ชก                      - 2
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง - 6

นักวิชาการพัสดุ ชพ - 1

5

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 4



    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต
ผู้อาํนวยการ ต้น

ขรก. - 111
พรก. – 80
ลปจ. - 11

ฝ่ายบริหารทั่วไป 62
กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออก
สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต

5กลุ่มควบคุมเรือประมงและ
สินค้าประมงต่างประเทศ

4กลุ่มสารวัตรและกักกัน
สัตว์น้ํา

(มีต่อหน้าถัดไป...)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                   - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก                        - 3

เจ้าพนักงานธุรการ  ปง/ชง - 1 นักวิชาการประมง ชพ                     - 1
นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 1
นักวิชาการประมง ปก/ชก                - 3

นักวิชาการประมง ชพ                    - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 1
นักวิชาการประมง ปก/ชก - 2

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ          - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปง/ชง            - 1

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ําเขตที่ 1-3 
(ต่อหน้าถัดไป)

้ ั่

6

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต

ขรก. - 111
และปจจยการผลต
ผู้อาํนวยการ ต้น

พรก. – 80
ลปจ. - 11

11ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ําเขต 1 (เชยีงราย) 43ศูนยบ์ริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น้าํ

เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                   -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก                      -2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดเชียงใหม่

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -7
ด่านตรวจสัตว์น้ําทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -2 
นักวชิาการประมง ปก/ชก -2

ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดจันทบุรี
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดตราด

ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดมุกดาหาร
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดอุบลราชธานี

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดตาก
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
่ ั ์ ้ํ ั ั

นกวชาการประมง ปก/ชก 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -2
ด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -2
นักวชิาการประมง ปก/ชก -2
ด่านตรวจสัตว์น้ําทา่อากาศยานดอนเมือง

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดสมทุรสาคร
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
ั ิ

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดนครพนม
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1

้ ัด่านตรวจสัตว์นําจงัหวัดหนองคาย
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

ดานตรวจสตวนาทาอากาศยานดอนเมอง
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดสระแก้ว
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1

นักวชิาการประมง ปก/ชก -2
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดกาญจนบุรี
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์
ั ิ ป ป

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดสุรินทร์
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

นกวชาการประมง ปก/ชก/ชพ 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดชลบุรี
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -3

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

7



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต

ขรก. - 111
และปจจยการผลต
ผู้อาํนวยการ ต้น

พรก. – 80
ลปจ. - 11

29ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ําเขต 3 (สงขลา)

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1นกวชาการประมง ปก/ชก/ชพ  1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําทา่อากาศยานหาดใหญ่

ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดนราธวิาส
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1

ดานตรวจสตวนาทาอากาศยานหาดใหญ
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดา
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดสตลู
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

้เจาพนกงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดภูเก็ต
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ 1

ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดระนอง
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

นกวชาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

8



       แผนภมูิโครงสรา้งและอตัรากําลัง กรมประมง

กองโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ
และกิจกรรมพิเศษ
ผู้อาํนวยการ ต้น

ขรก. - 18
พรก. – 266
ลปจ. - 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 3กลุ่มโครงการพระราชดําริ
ในเขตพื้นที่เฉพาะ2กลุ่มโครงการพระราชดําริ

ในเขตพื้นที่ทัว่ไป
3กลุ่มวิจัยและพัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                   - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ     - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก /ชพ                    - 1นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                   - 2

นักวิชาการประมง ชพ.- 1

3กลุ่มโครงการและกิจกรรม
พิเศษ

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
ชาวประมง

3
พเศษ

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ                     - 1

ชาวประมง       

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1 ้ ั่เจาพนกงานประมง ปง/ชง 1

9

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง

กองตรวจการประมง

อํานวยการ สงู

ขรก. - 171
พรก. – 266
ลปจ. - 250

ฝ่ายบริหารทั่วไป 63 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วม 6กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี

(มีต่อหน้าถัดไป...)

6กลุ่มแผนงานและติดตามการ
ฝายบรหารทวไป

เจ้าพนักงานประมง อว                            - 2

63
ด้านการประมง

6
เรือตรวจการณ์ประมง

เจ้าพนักงานธุรการ อว     - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นายชา่งกลเรือ ปก/ชก - 4

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

6
ตรวจการประมง

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เจ้าพนักงานประมง อว   - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2

เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง - 1เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมงน้ําจืด

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 3 ศนูย์

นักวชิาการประมง ปก/ชก   - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง   - 1

ภาค 5 ศนูย์
(ต่อหน้าถัดไป)

(ต่อหน้าถัดไป)

้ ั่

10

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



  แผนภูมิโครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองตรวจการประมง ขรก. - 171
พรก. – 266

ศนย์ป้องกันและปราบปรามศนย์ป้องกันและปราบปราม

อํานวยการ สงู ลปจ. - 250

8
ศูนยปองกนและปราบปราม

ประมงน้ําจืดภาคกลาง 
(พระนครศรอียธุยา)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

12
ศูนยปองกนและปราบปราม

ประมงน้ําจืดภาคเหนอื 
(พิษณุโลก)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

54ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) 

29ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1 เจ้าพนักงานประมง อว - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 6
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

์

เจ้าพนักงานประมง อว                            - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 8
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักเดินเรือ ปก/ชก - 1
นายชา่งกลเรือ ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 37
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 8
นายชา่งเครื่องกล ปง/ชง - 2

เจ้าพนักงานประมง อว - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 22
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 2
นายชา่งเครื่องกล ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

5
ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ําจืดภาคตะวนัตก 

(กาญจนบุรี)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

13
ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ําจืดภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง - 1 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

ุ

ศนย์ป้องกันและปราบปราม
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4 เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 10
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 1

22ศูนยปองกนและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

นายช่างกลเรือ ปก/ชก - 16
ศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงน้ําจืดภาคใต้ นายชางกลเรอ ปก/ชก 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                - 14
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 4    
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง - 1    
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                             

6ประมงนาจดภาคใต 
(สุราษฎร์ธานี) 

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

11



         แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลังใหม่

กองตรวจสอบคุณภาพสนิค้าประมง
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) สูง

ขรก. - 64
พรก. – 257 
ลปจ. - 9

ฝ่ายบริหารทั่วไป 52
กลุ่มตรวจประเมินระบบ
คณภาพแหล่งแปรรป

5กลุ่มรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์สัตว์น้ํา  - 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง          - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

คุณภาพแหลงแปรรูปสนคาประมง

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 1
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก             -3

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 1

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทาง      
จุลินทรีย์

22กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทาง
กายภาพ

3กลุ่มตรวจสอบคุณภาพ
ทางเคมี

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 1

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 1

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 2

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

้ ั่

12

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง

กองตรวจสอบคุณภาพสนิค้าประมง ขรก. - 64

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) สูง

พรก. – 257 
ลปจ. - 9

17 10ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงสมุทรสาคร 16ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าประมงสงขลา
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 8
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก             - 5
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                        - 3

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ         - 1
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 5
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก          - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 7
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก          - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

13



       แผนภมูิโครงสรา้งและอตัรากําลังใหม่  กรมประมง

กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง
ผู้อาํนวยการ สูง

ขรก. - 46
พรก. – 29
ลปจ. - 8

ฝ่ายบริหารทั่วไป 53 กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ 
นโยบายประมงแห่งชาติ

9กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 4กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้า
ประมงระหว่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง          - 1

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชพ           - 1
เศรษฐกร ชพ           - 1

ประมงระหวางประเทศ

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

เศรษฐกร ชพ - 4
เศรษฐกร ปก/ชก - 4

เศรษฐกร ชพ - 1 เศรษฐกร ชพ - 1

เศรษฐกร ปก/ชก - 3

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ               - 1
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก          - 1

เจาพนกงานการเงนและบญช ปง/ชง 1

กล่มแผนและติดตาม

เศรษฐกร ปก/ชก                                   4

กล่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติ 5กลุมแผนและตดตาม
ยุทธศาสตร์การประมง

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก - 4

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1นักวิชาการสถิติ ชพ                        - 1

ั ิ ิ ิ

กลุมวจยและวเคราะหสถต
การประมง

18

้ ั่นกวเคราะหนโยบายและแผน ปก/ชก 4นักวชิาการสถิติ ปก/ชก/ชพ                        - 1
นักวชิาการสถิติ ปก/ชก - 11
เจ้าพนักงานสถิติ ปง/ชง

- 5 14

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



  แผนภูมิโครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองบริหารจัดการทรัพยากร
และกําหนดมาตรการ

ผู้อาํนวยการ ต้น

ขรก. - 24
พรก. – 12
ลปจ. - 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 42
กลุ่มกําหนดมาตรการ

ด้านการประมง
5กลุ่มทะเบียนและอนญุาต

ทําการประมง
4กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยง   

สัตว์น้ํา

นักวชิาการประมง ปก/ชก                         - 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิชาการประมง ชพ            - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก                        - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง  - 4เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

4กลุ่มกิจการแรงงาน            4กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ํา4
ในภาคประมง

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 2

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก                         - 3

4ตามอนุสัญญา

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

้ ั่เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

15

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



   แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองบริหารจัดการเรอืประมง
และการทําการประมง

ผู้อาํนวยการ ต้น

ขรก. - 143
พรก. – 16
ลปจ. - 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 232
กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้

ระบบติดตามเรือ
8กลุ่มควบคุมเรือประมงและ

การทําการประมงในทะเล

(มีต่อหน้าถัดไป...)

นักวิชาการประมง ปก/ชก               -22

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิชาการประมง  ปก/ชก/ชพ -1 นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก -7เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง    -1

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต 1-3

5 5กล่มควบคมการทําประมง กล่มตรวจสอบสัตว์น้ํา (ต่อหน้าถัดไป)5

นักวิชาการประมง ชพ                      - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

5

นักวิชาการประมง ชพ                     - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก                        - 4 

กลุมควบคุมการทาประมง
ในแหล่งน้ําจืด

กลุมตรวจสอบสตวนา
หน้าท่าเทียบเรือ

้ ั่เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3                           

16

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง
กองบริหารจัดการเรอืประมง

และการทําการประมง
ขรก. - 143

และการทาการประมง
ผู้อาํนวยการ ต้น

พรก. – 16
ลปจ. - 

42ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร)

29ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๒ (สงขลา)

28ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต)

นักวิชาการประมง ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ    - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก                   -31
นักวชิาการเผยแพร่ ปก/ชก                   -2
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง -8

นกวชาการประมง ชพ    1
นักวชิาการประมง ปก/ชก                     -24
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง -4

นักวชิาการประมง ปก/ชก                  -24
นักวชิาการเผยแพร่ ปก/ชก                   -1
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง -2
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    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองประมงต่างประเทศ

ผู้อาํนวยการ สูง

ขรก. - 31
พรก. – 14
ลปจ. - 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป 53 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 6กลุ่มการทําประมง
นอกน่านน้ํา

6กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ      - 1

นักวเิทศสัมพันธ์ ปก/ชก           - 4

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิเทศสัมพันธ์ ชพ - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ                        
- 1เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                        - 
2
ั

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                        - 
2

9กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและ
องค์กรระหว่างประเทศ 

นักวชิาการประมง ปก/ชก                             -
3

นักวชิาการประมง ปก/ชก                             - 
3 

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                     - 4
นักวชิาการประมง ปก/ชก                          - 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1

้ ั่

18

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

กองแผนงาน

อํานวยการ สงู

ขรก. - 24
พรก. – 30
ลปจ. - 10

ฝ่ายบริหารทั่วไป 42 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 4กลุ่มวิเคราะห์และติดตาม
งบประมาณ

4กลุ่มวิเคราะห์และ
ประเมินผล

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก          - 3

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก  - 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก          - 3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก - 1
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก          - 3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ - 1

3กลุ่มบริหารงานวิจัย6กลุ่มประสานงานราชการ 
บริหารส่วนภูมิภาค

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก - 1

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก - 1

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก 2 ้ ั่นกจดการงานทวไป ปก/ชก - 2

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

19

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สนิค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสบืคน้

อํานวยการ ต้น

ขรก. - 19
พรก. – 5
ลปจ. - 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 52 กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ

3กลุ่มรับรองมาตรฐาน
แหล่งผลิต

4กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
แหล่งผลิต

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3นักวชิาการประมง ปก/ชก                         - 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                    - 2

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

4กลุ่มพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานแหล่งแปรรปฐ ู

นักวชิาการผลิตภัณฑ์ ปก/ชก/ชพ                 - 3

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

้ ั่

20

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ขรก. - 269

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด   - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ํา   - 1

(มีต่อหน้าถัดไป...)

การเพาะเลยงสตวนาจด
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 875
ลปจ. - 223

ฝ่ายบริหารทั่วไป 34 กลุ่มวิชาการ 3กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยง    
ั ์ ้ํ

กลุ่มวิจยัเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ําจืด

3

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก 1

ุ สัตว์นําชุมชน

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                       - 1
้ ั ป ป

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ          - 1

สตวนาจด

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                   - 2
นกวชาการประมง ปก/ชก                         - 1เจาพนกงานการเงนและบญช ปง/ชง - 1 เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                            - 1

8กลุ่มวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและ
พรรณไม้น้ํา

กลุ่มวิจยัการจัดระบบการ
เพาะเลีย้งสัตว์น้ําควบคม

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการ
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น้ําจืด

3 3

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 5
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                         - 2

นักวิชาการประมง ชพ                     - 1

เพาะเลยงสตวนาควบคุม

นักวิชาการประมง ชพ                       - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ                      - 2 นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                    - 2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 1-12

(ต่อหน้าถัดไป)

้ ั่

21

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 120



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ผ้อาํนวยการเฉพาะด้าน

ขรก. - 269
พรก. – 875

17
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

ี้ ั ์ ้ํ ื 22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

้ ้

(มีต่อหน้าถัดไป...)

15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

ี้ ั ์ ้ํ ื 23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

้ ้

ผูอานวยการเฉพาะดาน 
(วิชาการประมง) สูง ลปจ. - 223

17

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8

เพาะเลียงสัตว์นาํจืดเขต 1 
(เชียงใหม่)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

22เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 3
(พิจิตร)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

15เพาะเลียงสัตว์นาํจืดเขต 2  
(เชียงราย)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8 นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 12

23เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 4 
(อุดรธานี)

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 9

นักวชิาการประมง ปก/ชก                        - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 4
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 5

19
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 5 
(ยโสธร)

23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 7 
(ชลบุรี)

25
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 6  
(ขอนแก่น)

23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 8 
(พระนครศรอียธุยา)

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 10
นักวิชาการประมง ปก/ชก                - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

นักวิชาการประมง ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 14
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
นายช่างเครื่องกล ปง/ชง  - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 12
นักวิชาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 10
นักวิชาการประมง ปก/ชก - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5เจาพนกงานประมง ปง/ชง 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4
/

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 5 นายช่างเครื่องกล ปง/ชง - 1 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 5

22



    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนา
ี้ ั ์ ้ํ ื

ขรก. - 269
การเพาะเลียงสัตว์นําจืด
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 875
ลปจ. - 223

20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 9
(ชัยนาท)

16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 11 
(ตรัง)

16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 10  
(กาญจนบุร)ี

20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 12 
(สงขลา)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 10
นักวชิาการประมง ปก/ชก                         - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1
(ตรง)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

( ญ ุ )

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานธรการ ปง/ชง - 4

(สงขลา)

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 4

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4
เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

เจาพนกงานธุรการ ปง/ชง 4 เจาพนกงานประมง ปง/ชง 3
นายชา่งเครื่องกล ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4

23



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ขรก. - 191

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง       - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล              - 1

(มีต่อหน้าถัดไป...)

การเพาะเลยงสตวนาชายฝง
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 624
ลปจ. - 72

ฝ่ายบริหารทั่วไป 35 กลุ่มวิชาการ 4
กลุ่มวิจัยและพัฒนา        

ิ ้

ู ญ ุ

3กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการ
ี้ ั ์ ้ํ ฝั่

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก 1

3ุ 4การผลิตกุ้งทะเล

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                     - 3

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                    - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก 1

เพาะเลยงสตวนาชายฝง

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นกวชาการประมง ปก/ชก                         - 1เจาพนกงานการเงนและบญช ปง/ชง - 1 นกวชาการประมง ปก/ชก                         - 1

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ   - 1

กลุ่มวิจัยการจัดการระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํควบคุม

นักวิชาการประมง ชพ                       - 1

33
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 1-6
(ต่อหน้าถัดไป)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

(ต่อหน้าถัดไป)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                    - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                     - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก /ชพ                    - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                      - 1

24

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 54



       แผนภมูิโครงสรา้งและอตัรากําลัง กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนา

ี้ ั ์ ้ํ ั่
ขรก. - 191

(มีต่อหน้าถัดไป )

การเพาะเลียงสัตว์นําชายฝัง
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 624
ลปจ. - 72

14 27
ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
เขต 2 (สมุทรสาคร)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ
30

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

(มตอหนาถดไป...)

กลุ่มบริหาร
ฝ่ายอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานการเงินแล บัญชี ปง/ชง 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 13
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 9

นักวิชาการประมง ชพ - 1นักวิชาการประมง ชช - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 14
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 7

่

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

เจาพนกงานการเงนและบญช ปง/ชง - 1
กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1
กลุ่มวิชาการ
กล่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3นายชา่งเครืองกล ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

กลุมงานวจยและพฒนาการจดการทรพยากรชายฝง
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง 2เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 2
กลุ่มขยายผล
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง
นักวชิาการประมงปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1 25



       แผนภมูิโครงสรา้งและอตัรากําลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนา ขรก. - 191
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

ขรก. 191
พรก. – 624
ลปจ. - 72

26 17
ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนา          

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 18
ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 35
ศูนย์วิจัยและพัฒนา          

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งการเพาะเลยงสตวนาชายฝง 
เขต 4 (กระบี่)

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 14 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 10

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

การเพา เลยงสตวนาชายฝง 
เขต 5 (ภูเก็ต)

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 1

35การเพาะเลยงสตวนาชายฝง 
เขต 6 (สงขลา)

นักวิชาการประมง ชพ- 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 20
้ ัเจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 8

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

นักวิชาการประมง ปก/ชก - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 10
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3     
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

26



   แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ั ์ ้ํ
ขรก. - 31

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง - 1

อุตสาหกรรมสตัว์นํา
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) สูง

พรก. – 57
ลปจ. - 12

ฝ่ายบริหารทั่วไป 43
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการ

วัตถุดิบสัตว์น้ํา
4กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ํา5กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
การผลิต

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 2

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

เจ้าพนักงานธุรการ อว - 1 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 3

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 3

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 1

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

33
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
4กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา3กลุ่มวิจัยการประเมินความเสี่ยง

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 2

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 2 วิศวกรเครื่องกล ปก/ชก/ชพ - 1

นายชา่งเครื่องกล ปง/ชง - 2

วิศวกรเครื่องกล ชพ 
- 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 2

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

้ ั ่

27

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



   แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ขรก. - 256
พรก 445

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล     - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือ่งมือประมง     - 1

(มีต่อหน้าถัดไป...)ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 445
ลปจ. - 136

ฝ่ายบริหารทั่วไป 67 กลุ่มวิชาการ 7กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
แหล่งประมง

6กลุ่มประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมง

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 3

เจ้าพนักงานธุรการ อว - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1
นายชา่งศิลป์ ปง/ชง - 2

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 4
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 2

นักวิชาการประมง ชพ - 1

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีประมง

56
กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟู

แหล่งประมง 17กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร
และการประมงทะเลลึก

นักวิชาการประมง ชพ 1 นักวิชาการประมง ชพ 1 ั ิ

28กลุ่มสํารวจและวิจัย
ทรัพยากรทะเลลึก

ั ิ ป
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 2

นกวชาการประมง ชพ - 1 นกวชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ  - 2
นายชา่งออกแบบเรอื อว  - 1 
นายชา่งออกแบบเรอื ปง/ชง  - 2

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 10
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 6
นักเดินเรือ ปก/ชก - 3
นายชา่งเรือกล ปก/ชก - 8 

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง - 2 
นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง - 2 
นายชา่งโลหะ ปง/ชง - 1 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 128

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 2



   แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

้ ํ ้

ขรก. - 256
พรก. – 445

33 28
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง  

23ศนย์วิจัยและพัฒนาประมง

(มีต่อหน้าถัดไป...)

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) สูง ลปจ. - 136

33 28
ู

อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 16 นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 16

นักวชิาการประมง ชพ - 1

ู
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

นักวชิาการประมง ชพ - 1

23ศูนยวจยและพฒนาประมง
อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 14

นักวชิาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 6
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 1
นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 4
นายชา่งกลเรือ ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 6
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

38ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง    
อันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

18ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง   
อันดามันตอนล่าง (สตูล)

31ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 23
นายชา่งกลเรือ ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 9

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 7
นักวิชาการประมง ปก/ชก - 2
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 1

้ ั ป ป / 5

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 17
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 10
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

้ ั ั ี

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1
นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง -
1

เจาพนักงานประมง ปง/ชง - 5
นายช่างเครื่องกล ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1
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     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืด ขรก. - 156

(มีต่อหน้าถัดไป...)
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) ต้น

พรก. – 415
ลปจ. - 189

ฝ่ายบริหารทั่วไป 34 กลุ่มวิชาการ 8กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร
ประมงและนิเวศแหล่งน้ําจืด

เจ้าพนักงานธรการ ปง/ชง 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1

6กลุ่มวิจัยการจัดการประมง
น้ําจืด

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2

เจาพนกงานธุรการ ปง/ชง - 1 นกวชาการปร มง ปก/ชก/ชพ 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5

นกวชาการประมง ชพ 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2

นกวชาการประมง ชพ  1

5กลุ่มวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด

8กลุ่มวิจัยและพัฒนา        
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

้ํ ื

15
กลุ่มบูรณะแหล่งน้ํา

เพื่อการประมง

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นําจืดเขต 1-5
(ต่อหน้าถัดไป)

นายชา่งเครื่องกล ปง/ชง
- 14

นายช่างเครื่องกล อว - 1

้ ั่
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ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 53



       แผนภมูิโครงสรา้งและอตัรากําลัง กรมประมง 

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืด
้ ํ ้

ขรก. - 156
พรก. – 415

ศนย์วิจัยและพัฒนาประมง ศนย์วิจัยและพัฒนาประมง

(มีต่อหน้าถัดไป...)

ศนย์วิจัยและพัฒนาประมง

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) ต้น ลปจ. - 189

25
ศูนยวจยและพฒนาประมง

น้ําจืดเขต 1 (พะเยา)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

31ศูนยวจยและพฒนาประมง
น้ําจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

13
ศูนยวจยและพฒนาประมง
น้ําจืดเขต 3 (สกลนคร)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 13 
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 5

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 15 
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5
นายชา่งโยธา ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 6

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 7
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

18ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
้ํ ื 4 ( ี) 19ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

้ํ ื ( ์ )ีนาจืดเขต 4 (อบุลราชธานี)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 10
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 11

นําจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3
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    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้ํา
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

ขรก. - 56
พรก. – 123
ลปจ. - 29

ฝ่ายบริหารทั่วไป 41 กลุ่มวิจัยและพัฒนา    4กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ป ั ป ั ์

4กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ธนาคารเชื้อพนัธ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ํา -1 (มีต่อหน้าถัดไป...)

ฝายบรหารทวไป

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2

41
พันธุกรรมโมเลกุล การปรับปรุงพันธุ์ ธนาคารเชอพนธุ

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2

้ ั

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
เจ้าพนักงานปร มง ปง/ชง 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1 เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1 เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ํา 6 ศนูย์
(ต่อหน้าถัดไป)

้ ั่
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ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 35



 แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้ํา ขรก. - 56

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 123
ลปจ. - 29

75 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ําอุตรดิตถ์

6ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์ 7

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร

ั

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ําปทุมธานี

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2

้ ั ป

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

9ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ํานครศรีธรรมราช7ศูนย์วิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธรการ ปง/ชง - 1ุ ุ /

33



    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาสขุภาพสัตว์น้ํา ขรก. - 37

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) ต้น

พรก. – 42
ลปจ. - 7

ฝ่ายบริหารทั่วไป
3

3
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเฝ้าระวัง

และควบคุมโรคสัตว์น้ํา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพ    

สัตว์น้ํา
6

เจ้าพนักงานธรการ ปง/ชง 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1นักวิชาการประมง ชพ 1

4

นักวิชาการประมง ชพ - 1

กลุ่มวิจัยการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพยาและ

เคมีภัณฑ์

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
เจาพนกงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นกวชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1 
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

กลุม่วิจยัและพฒันาการตรวจสอบ
และรับรองสขุภาพสตัว์น้ํา        

เพื่อการส่งออก
14ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ํา

สงขลา6

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 9
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

นักวิชาการประมง ชพ - 1

้ ั่เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง  - 1

34

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา ขรก. - 36

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) ต้น

พรก. – 41
ลปจ. - 5

ฝ่ายบริหารทั่วไป 53
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ

คุณภาพอาหารสัตว์น้ํา
5กลุ่มควบคุมมาตรฐาน

อาหารสัตว์น้ํา

เจ้าพนักงานธรการ ปง/ชง 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1นักวิชาการประมง ชพ - 1

4
กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
ระบบคุณภาพอุตสาหกรรม

การผลิตอาหารสัตว์น้ํา

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

เจาพนกงานธุรการ ปง/ชง - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1

นกวชาการประมง ชพ 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมงปก/ชก/ชพ - 1 
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

13ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อาหารสัตว์น้ําชลบรี5กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์น้ํา ุ

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 9
นักวิชาการประมง ปก/ชก - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง 1 ้ ั่นกวชาการประมง ปก/ชก 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง  - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง  - 1

เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 1
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ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



  แผนภูมิโครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้อาํนวยการ สูง

ขรก. - 32
พรก. – 25
ลปจ. - 2

ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 11กลุ่มพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

5
กลุ่มบริหารจัดการระบบ

เครือข่ายและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7กลุ่มบริหารจัดการ
ฐานขอ้มูล

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1

เทคโนโลยสารสนเทศ

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2
นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก           - 7

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก           - 6

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก          - 4

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชพ - 1

4
กลุ่มวิจัยและพัฒนา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1

้ ั่
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ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ต้น

ขรก. - 14
พรก. – 11
ลปจ. - 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป 31 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การประมง

3กลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง 

2สํานักงานประมงเขตพื้นที ่1 

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1 เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2

22 สํานักงานประมงเขตพื้นที ่3 สํานักงานประมงเขตพื้นที ่1

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

้ ั่
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ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

ขรก 1 150

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) สูง 40

ขรก. -  1,150
พรก. – 712
ลจป. - 99

สํานักงานประมงจังหวัด (76 จังหวัด)

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ต้น 36

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป  (ปก/ชก)        0-1
เจ้าพนักงานธรการ (อว) 0 1

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

นักวชิาการประมง  (ปก/ชก/ชพ)    0-1
ั ิ ป (ป / ) 0 1

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

นักวชิาการประมง  (ปก/ชก)           0-1       
เจ้าพนักงานประมง (อว)          0-1

สํานักงานประมงอําเภอ  425 อาํเภอ

เจ้าพนักงานประมง (อว)                     0-1
เจ้าพนักงานประมง (ปง/ชง) 0-2เจาพนกงานธุรการ (อว)  0-1 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  0-1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) 0-1

นกวชาการประมง  (ปก/ชก)    0-1
เจ้าพนักงานประมง (ปง/ชง) 0-2

( )
เจ้าพนักงานประมง (ปง/ชง) 1-3

เจาพนกงานประมง (ปง/ชง)       0 2 

่ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

ราชการบริหารส่วนกลาง
1 อธิบดี นักบริหาร บริหาร สูง

2 รองอธิบดี นักบริหาร บริหาร ต้น

3 รองอธิบดี นักบริหาร บริหาร ต้น

4 รองอธิบดี นักบริหาร บริหาร ต้น

5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ทรงคุณวุฒิ

6 ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ําและพรรณไม้น้ําสวยงาม นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

7 ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ํา นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

8 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ํา นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

9 ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

10 ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชิงพื้นที่ นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

11 ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ําจืด นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

12 ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ําจืด นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

13 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

14 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

15 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

16 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

17 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

18 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

19 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่ออธิบดี
กลุ่มตรวจสอบภายใน

20 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

21 นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

22 นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

23 นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

24 นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

25 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
26 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

27 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

28 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

29 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดการกําหนดตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

หมาย
เหตุ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559
ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานเลขานุการกรม 
30 เลขานุการกรม ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

ฝ่ายสารบรรณ

31 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

32 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

33 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

34 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

35 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

36 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

37 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

38 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

39 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มช่วยอํานวยการ

40 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

41 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

42 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

43 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

44 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

45 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มซ่อมบํารุงอาคารและสถานที่

46 หัวหน้ากลุ่ม นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส

47 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

48 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

49 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

50 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มห้องสมุด

51 หัวหน้ากลุ่ม บรรณารักษ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

52 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

53 เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานห้องสมุด ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง

54 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

55 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

56 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

57 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

58 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

59 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

60 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

61 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

62 นักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

63 นักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

64 นักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

65 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

66 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

67 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

68 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

69 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

70 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

71 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

72 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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73 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

74 นักวิชาการช่างศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

75 นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

76 นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

77 นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

78 นายช่างภาพ นายช่างภาพ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

79 นายช่างภาพ นายช่างภาพ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

80 นายช่างภาพ นายช่างภาพ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิศวกรรมประมง

81 หัวหน้ากลุ่ม นายช่างโยธา ทั่วไป อาวุโส

82 วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

83 วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

84 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

85 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

86 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

87 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

88 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

89 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

90 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

91 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

92 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

93 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

94 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

95 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

96 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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97 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

98 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

99 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

100 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

101 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

102 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

103 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

104 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

105 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

106 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

107 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

108 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

109 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

110 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

111 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองกฎหมาย 
112 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(นิติการ)
อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

113 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

114 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

115 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

116 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

117 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

118 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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กลุ่มคดีทั่วไป

119 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

120 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

121 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มคดีปกครอง

122 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

123 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

124 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

125 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

126 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

127 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

128 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

129 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

130 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองการเจ้าหน้าท่ี
131 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

132 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

133 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

134 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

135 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

136 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

137 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

138 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

139 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ
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140 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

141 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

142 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวินัย

143 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

144 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

145 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

146 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

147 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง

148 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

149 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

150 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

151 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

152 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ

153 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

154 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

155 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

156 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

157 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

158 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

159 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

160 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

161 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล

162 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

163 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

164 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

165 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

166 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

167 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

168 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

169 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

170 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

171 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

172 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

173 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองคลัง
174 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการเงินและบัญชี)
อํานวยการ สูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

175 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

176 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

177 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

178 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

179 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

180 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

181 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบัญชี

182 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

183 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

184 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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185 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

186 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

187 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

188 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มการเงิน

189 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป อาวุโส

190 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

191 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

192 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

193 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

194 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

195 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

196 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

197 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

198 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

199 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

200 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

202 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มตรวจสอบ

203 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

204 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

205 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

206 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

207 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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208 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

209 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

210 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

211 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารพัสดุ

212 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

213 นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

214 นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

215 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

216 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

217 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

218 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

219 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

220 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต
221 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

222 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

223 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต

224 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

225 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

226 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

227 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

228 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

229 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

10



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ

230 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

231 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

232 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

233 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

234 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์นํ้า

235 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

236 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

237 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

238 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 1 (เชียงราย)

239 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

240 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

241 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

242 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

243 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดเชียงใหม่

244 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดตาก

245 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

246 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

247 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

11



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดหนองคาย

248 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

249 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

250 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดมุกดาหาร

251 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

252 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดอุบลราชธานี

253 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

254 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

255 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดนครพนม

256 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

257 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสุรินทร์

258 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

259 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

260 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

261 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

262 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

263 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

264 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

12



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

265 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

266 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

267 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

268 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

269 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

270 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

271 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

272 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

273 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

274 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าลาดกระบัง

275 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

276 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

277 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

278 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานดอนเมือง

279 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

280 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

281 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสระแก้ว

282 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

283 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

284 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

285 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดชลบุรี

286 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

287 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

288 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

289 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดจันทบุรี

290 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

291 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดตราด

292 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

293 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

294 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

295 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสมุทรสาคร

296 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

297 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

298 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดกาญจนบุรี

299 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

300 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

301 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

302 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 3 (สงขลา)

303 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

304 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

305 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

306 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

307 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

308 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่

309 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าสะเดา

310 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

311 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

312 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

313 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าปาดังเบซาร์

314 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

315 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดภูเก็ต

316 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

317 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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318 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

319 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

320 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดนราธิวาส

321 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

322 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

323 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสตูล

324 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

325 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

326 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดระนอง

327 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

328 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

329 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

330 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

331 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
332 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

333 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

334 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

335 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา

336 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

337 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

338 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่ทั่วไป

339 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

340 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่เฉพาะ

341 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

342 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

343 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ

344 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

345 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

346 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

347 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

348 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

349 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองตรวจการประมง
350 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

351 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส
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352 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

353 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

354 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

355 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

356 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

357 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

358 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

359 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

360 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

361 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

362 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

363 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

364 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

365 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

366 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

367 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

368 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

369 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

370 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

371 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

372 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

373 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

374 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

375 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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376 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

377 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

378 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

379 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

380 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

381 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

382 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

383 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

384 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

385 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

386 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

387 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

388 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

389 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

390 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

391 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)

392 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

393 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

394 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

395 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

396 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

397 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

398 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

399 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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400 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

401 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

402 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

403 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

404 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

405 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

406 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

407 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

408 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

409 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

410 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

411 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

412 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

413 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

414 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

415 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

416 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

417 นักเดินเรือ นักเดินเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

418 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

419 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

420 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

421 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

422 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

423 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน20
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424 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

425 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

426 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

427 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

428 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

429 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

430 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

431 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

432 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

433 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

434 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

435 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

436 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

437 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

438 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

439 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

440 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

441 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

442 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

443 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

444 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

445 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

446 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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447 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

448 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

449 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

450 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

451 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

452 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

453 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

454 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

455 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

456 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

457 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

458 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

459 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

460 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

461 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

462 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

463 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

464 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

465 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

466 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

467 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

468 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

469 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

470 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

471 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

472 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

473 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

474 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

475 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

476 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

477 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

478 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

479 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

480 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

481 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

482 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

483 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

484 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

485 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

486 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

487 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

488 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

489 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

490 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

491 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

492 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

493 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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494 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

495 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

496 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

497 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

498 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบ่ี)

499 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

500 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

501 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

502 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

503 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

504 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

505 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

506 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

507 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

508 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

509 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

510 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

511 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

512 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

513 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

514 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

515 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

516 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

517 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

24



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

518 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

519 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

520 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
521 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร)
อํานวยการ สูง

522 ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

523 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

524 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง

525 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

526 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

527 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

528 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

529 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มตรวจประเมินระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป

530 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

531 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

532 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

533 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

534 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี

535 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

536 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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537 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ

538 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

539 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์

540 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

541 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

542 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

543 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

544 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

545 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

546 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

547 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

548 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

549 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

550 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

551 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

552 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

553 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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554 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

555 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

556 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

557 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

558 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

559 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

560 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

561 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

562 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

563 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

564 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

565 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

566 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

567 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

568 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

569 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

570 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

571 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

572 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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573 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

574 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

575 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

576 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

577 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

578 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

579 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

580 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

581 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

582 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

583 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

584 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
585 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

586 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง เศรษฐกร วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

587 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

588 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

589 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง

590 หัวหน้ากลุ่ม เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

591 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

592 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

593 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

594 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ
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595 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

596 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

597 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือชํานาญ
การ

598 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

599 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

600 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

601 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

602 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

603 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ

604 หัวหน้ากลุ่ม เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

605 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

606 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

607 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

608 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการสถิติ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

609 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

610 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

611 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

612 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

613 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

614 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

615 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

616 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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617 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

618 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

619 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

620 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

621 เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

622 เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

623 เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ  
ชํานาญงาน

624 เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

625 เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง

626 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

627 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

628 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

629 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

630 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
631 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

632 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

633 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มกําหนดมาตรการด้านการประมง

634 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

635 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

636 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

637 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

30



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทําการประมง

638 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

639 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

640 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

641 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

642 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

643 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

644 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

645 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

646 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง

647 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

648 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

649 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

650 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์นํ้าตามอนุสัญญา

651 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

652 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

653 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

654 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง
655 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

656 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

657 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน31
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กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ                   

658 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

659 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

660 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

661 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

662 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

663 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

664 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

665 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

666 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

667 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

668 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

669 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

670 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

671 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

672 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

673 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

674 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

675 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

676 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

677 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

678 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

679 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

680 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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681 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

682 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

683 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

684 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

685 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

686 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

687 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

688 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มควบคุมการทําประมงในแหล่งนํ้าจืด

689 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

690 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

691 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

692 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

693 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มตรวจสอบสัตว์นํ้าหน้าท่าเทียบเรือ

694 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

695 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

696 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

697 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

698 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร)

699 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

700 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

701 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

702 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

703 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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704 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

705 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

706 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

707 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

708 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

709 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

710 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

711 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

712 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

713 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

714 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

715 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

716 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

717 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

718 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

719 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

720 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

721 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

722 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

723 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

724 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

725 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

726 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

727 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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728 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

729 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

730 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

731 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

732 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

733 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

734 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

735 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

736 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

737 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

738 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

739 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

740 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต ๒ (สงขลา)

741 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

742 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

743 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

744 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

745 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

746 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

747 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

748 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

749 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

750 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

751 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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752 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

753 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

754 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

755 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

756 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

757 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

758 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

759 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

760 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

761 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

762 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

763 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

764 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

765 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

766 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

767 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

768 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

769 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต)

770 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

771 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

772 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

773 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

774 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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775 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

776 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

777 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

778 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

779 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

780 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

781 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

782 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

783 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

784 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

785 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

786 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

787 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

788 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

789 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

790 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

791 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

792 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

793 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

794 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

795 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

796 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

797 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กองประมงต่างประเทศ
798 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

799 ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

800 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

801 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

802 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

803 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

804 นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

805 นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

806 นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

807 นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มการทําประมงนอกน่านน้ํา

808 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

809 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

810 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

811 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

812 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

813 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

814 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

815 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

816 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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817 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

818 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

819 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ 

820 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

821 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

822 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

823 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

824 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

825 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

826 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

827 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

828 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองแผนงาน
829 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

830 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

831 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

832 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

833 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

834 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

835 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ

836 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

837 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

838 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

839 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล

840 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

841 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

842 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

843 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มประสานงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

844 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

845 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

846 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

847 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

848 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

849 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารงานวิจัย

850 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

851 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

852 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
853 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

854 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

855 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

856 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

857 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

858 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

859 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

860 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต

861 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

862 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

863 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

864 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต

865 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

866 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

867 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป

868 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

869 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

870 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

871 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด
872 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง)
อํานวยการ สูง

873 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

874 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ํา นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

875 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

876 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

877 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

878 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิชาการ

879 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

880 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

881 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด

882 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

883 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

884 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชุมชน

885 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

886 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

887 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม

888 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง  วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

889 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

890 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด

891 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

892 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

893 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิจัยสัตว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า

894 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

895 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

896 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

897 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

898 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

899 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

900 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

901 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)

902 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

903 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

904 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

905 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

906 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

907 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ43



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

908 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

909 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

910 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

911 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

912 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

913 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

914 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

915 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

916 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

917 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

918 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 2 (เชียงราย)

919 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

920 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

921 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

922 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

923 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

924 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

925 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

926 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

927 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

928 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

929 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

930 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

931 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

932 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

933 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 3 (พิจิตร)

934 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

935 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

936 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

937 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

938 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

939 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

940 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

941 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

942 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

943 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

944 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

45



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

945 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

946 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

947 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

948 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

949 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

950 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

951 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

952 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

953 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

954 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

955 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)

956 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

957 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

958 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

959 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

960 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

961 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

962 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

963 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

964 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

965 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

966 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

967 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

968 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

969 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

970 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

971 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

972 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

973 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

974 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

975 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

976 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

977 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

978 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 5 (ยโสธร)

979 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

980 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

981 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

982 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

983 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

984 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

985 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

986 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

987 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

988 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

989 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

990 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

991 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

992 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

993 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

994 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

995 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

996 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

997 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 6 (ขอนแก่น)

998 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

999 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1000 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1001 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1002 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1003 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1004 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1005 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1006 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1007 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1008 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1009 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1010 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1011 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1012 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1013 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1014 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1015 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1016 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1017 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1018 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1019 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1020 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1021 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1022 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 7 (ชลบุรี)

1023 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1024 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1025 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1026 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1027 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1028 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1029 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1030 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1031 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

1032 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1033 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1034 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1035 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1036 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1037 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1038 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1039 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1040 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1041 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1042 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1043 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1044 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1045 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

1046 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1047 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1048 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1049 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1050 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1051 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1052 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1053 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1054 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1055 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1056 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1057 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1058 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1059 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1060 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1061 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1062 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1063 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1064 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1065 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1066 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1067 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1068 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

1069 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1070 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1071 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1072 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1073 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1074 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1075 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1076 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1077 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1078 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1079 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1080 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1081 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1082 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1083 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1084 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1085 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1086 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1087 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1088 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)

1089 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1090 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1091 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1092 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1093 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1094 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1095 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1096 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1097 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1098 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1099 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1100 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1101 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1102 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1103 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1104 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 11 (ตรัง)

1105 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1106 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1107 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1108 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1109 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1110 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1111 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1112 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1113 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1114 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1115 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1116 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1117 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1118 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1119 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1120 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 12 (สงขลา)

1121 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1122 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1123 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1124 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1125 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1126 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1127 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1128 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1129 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1130 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1131 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1132 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1133 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1134 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1135 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1136 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1137 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1138 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1139 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1140 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ัง
1141 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง)
อํานวยการ สูง

1142 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝ่ัง นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

1143 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1144 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1145 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1146 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1147 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1148 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิชาการ

1149 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1150 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1151 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล

1152 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1153 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1154 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1155 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ัง

1156 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1157 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1158 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ัง

1159 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1160 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1161 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม

1162 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1163 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1164 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

1165 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

กลุ่มบริหาร

ฝ่ายอํานวยการ

1166 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1167 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1168 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1169 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

1170 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1171 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1172 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

1173 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1174 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1175 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1176 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มขยายผล

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง

1177 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1178 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

1179 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1180 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1181 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1182 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1183 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1184 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1185 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1186 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1187 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1188 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1189 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1190 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1191 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1192 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1193 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1194 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1195 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1196 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1197 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1198 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1199 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1200 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1201 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1202 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1203 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1204 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ช่ือตําแหน่ง
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1205 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1206 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1207 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1208 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 2 (สมุทรสาคร)

1209 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1210 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1211 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1212 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1213 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1214 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1215 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1216 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1217 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1218 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1219 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1220 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1221 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1222 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1223 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1224 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1225 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1226 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1227 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1228 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1229 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1230 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1231 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1232 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1233 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1234 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1235 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

1236 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1237 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1238 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1239 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1240 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1241 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1242 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1243 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1244 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1245 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1246 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1247 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1248 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1249 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1250 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1251 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1252 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1253 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1254 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1255 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1256 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1257 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1258 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1259 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1260 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1261 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

1262 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1263 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1264 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1265 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1266 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1267 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1268 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1269 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1270 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1271 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1272 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1273 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1274 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1275 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1276 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1277 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1278 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 5 (ภูเก็ต)

1279 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1280 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1281 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1282 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1283 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1284 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1285 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1286 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1287 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1288 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1289 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1290 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1291 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1292 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1293 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1294 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1295 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1296 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 6 (สงขลา)

1297 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1298 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1299 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1300 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1301 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1302 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1303 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1304 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1305 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1306 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1307 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1308 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1309 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1310 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1311 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

65



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1312 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1313 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1314 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1315 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1316 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1317 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1318 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1319 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1320 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1321 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1322 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1323 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1324 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1325 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1326 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1327 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1328 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1329 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1330 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1331 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า
1332 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร)
อํานวยการ สูง

1333 ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1334 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

1335 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1336 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต

1337 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1338 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1339 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1340 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1341 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการวัตถุดิบสัตว์นํ้า

1342 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1343 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1344 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1345 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

1346 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1347 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1348 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1349 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

1350 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1351 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1352 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิจัยการประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

1353 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1354 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1355 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

1356 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1357 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1358 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

1359 หัวหน้ากลุ่ม วิศวกรเครื่องกล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1360 วิศวกรเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1361 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1362 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
1363 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง)
อํานวยการ สูง

1364 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

1365 ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1366 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

1367 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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1368 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1369 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1370 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1371 นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1372 นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิชาการ

1373 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1374 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1375 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1376 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1377 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1378 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

1379 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1380 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1381 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1382 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1383 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1384 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

1385 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1386 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1387 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1388 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1389 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1390 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1391 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

1392 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1393 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1394 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1395 นายช่างออกแบบเรือ นายช่างออกแบบเรือ ทั่วไป อาวุโส

1396 นายช่างออกแบบเรือ นายช่างออกแบบเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1397 นายช่างออกแบบเรือ นายช่างออกแบบเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งประมง

1398 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1399 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1400 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1401 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1402 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

1403 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1404 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1405 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1406 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1407 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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1408 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1409 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1410 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1411 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1412 นักเดินเรือ นักเดินเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1413 นักเดินเรือ นักเดินเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1414 นักเดินเรือ นักเดินเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1415 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1416 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1417 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1418 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1419 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1420 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1421 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1422 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1423 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1424 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1425 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1426 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1427 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ท่ัวไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1428 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ท่ัวไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1429 นายช่างโลหะ นายช่างโลหะ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1430 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก

1431 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1432 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1433 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1434 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1435 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1436 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1437 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1438 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1439 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1440 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1441 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1442 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1443 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1444 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1445 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1446 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1447 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง)

1448 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1449 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1450 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1451 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1452 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1453 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1454 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1455 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1456 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1457 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1458 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1459 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1460 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1461 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1462 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1463 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1464 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1465 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1466 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1467 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1468 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1469 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ73
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1470 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1471 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1472 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1473 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1474 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1475 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1476 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1477 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ท่ัวไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1478 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1479 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1480 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

1481 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1482 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1483 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1484 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1485 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1486 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1487 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1488 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1489 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1490 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1491 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1492 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1493 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1494 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1495 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1496 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1497 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1498 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1499 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1500 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1501 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1502 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1503 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1504 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1505 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1506 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1507 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1508 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

1509 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1510 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1511 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1512 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1513 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1514 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1515 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1516 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1517 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1518 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1519 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1520 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1521 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1522 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1523 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1524 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1525 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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1526 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1527 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1528 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1529 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1530 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1531 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

1532 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1533 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1534 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1535 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1536 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1537 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1538 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1539 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1540 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1541 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1542 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1543 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1544 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1545 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1546 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1547 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1548 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1549 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1550 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1551 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1552 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1553 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1554 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1555 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1556 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1557 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1558 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1559 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1560 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1561 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1562 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

1563 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1564 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1565 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1566 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1567 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1568 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1569 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1570 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1571 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1572 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1573 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1574 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1575 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1576 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1577 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1578 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1579 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1580 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1581 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1582 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1583 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1584 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1585 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1586 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1587 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1588 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1589 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1590 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1591 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1592 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1593 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1594 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1595 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1596 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1597 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1598 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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1599 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1600 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

1601 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1602 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1603 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1604 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1605 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1606 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1607 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1608 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1609 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1610 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1611 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1612 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1613 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1614 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1615 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1616 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1617 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1618 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

1619 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง)

อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1620 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1621 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1622 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1623 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิชาการ 

1624 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1625 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1626 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งนํ้าจืด

1627 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1628 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1629 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1630 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1631 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1632 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1633 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1634 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด

1635 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1636 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1637 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1638 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1639 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1640 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์นํ้าจืด

1641 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1642 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1643 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1644 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1645 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าจืด

1646 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1647 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1648 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1649 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1650 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1651 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1652 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1653 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 1 (พะเยา)

1654 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1655 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1656 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1657 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1658 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1659 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1660 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1661 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1662 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1663 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1664 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1665 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1666 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1667 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1668 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1669 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1670 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1671 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1672 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1673 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1674 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1675 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1676 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1677 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1678 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

1679 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1680 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1681 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1682 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1683 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1684 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1685 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1686 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1687 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1688 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1689 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1690 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1691 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1692 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1693 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

1694 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1695 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1696 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1697 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1698 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1699 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1700 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1701 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1702 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1703 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1704 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1705 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1706 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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1707 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1708 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1709 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 3 (สกลนคร)

1710 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1711 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1712 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1713 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1714 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1715 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1716 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1717 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1718 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1719 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1720 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1721 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1722 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

1723 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1724 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1725 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ87
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1726 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1727 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1728 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1729 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1730 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1731 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1732 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1733 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1734 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1735 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1736 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1737 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1738 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1739 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1740 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

1741 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1742 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1743 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1744 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1745 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1746 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1747 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1748 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1749 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1750 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1751 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1752 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1753 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1754 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1755 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1756 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1757 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1758 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1759 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบูรณะแหล่งนํ้าเพื่อการประมง 

1760 หัวหน้ากลุ่ม นายช่างเครื่องกล ทั่วไป อาวุโส

1761 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1762 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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1763 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1764 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1765 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1766 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1767 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1768 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1769 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1770 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1771 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1772 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1773 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1774 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า
1775 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง)
อํานวยการ สูง

1776 ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ํา นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1777 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล

1778 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1779 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1780 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1781 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์

1782 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1783 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1784 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1785 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์

1786 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1787 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1788 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1789 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าปทุมธานี

1790 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1791 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1792 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1793 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1794 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์

1795 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1796 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1797 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1798 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1799 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1800 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1801 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย์

1802 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1803 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1804 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1805 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1806 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1807 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าชุมพร

1808 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1809 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1810 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1811 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1812 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1813 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1814 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าเพชรบุรี

1815 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1816 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1817 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1818 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1819 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1820 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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1821 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้านครศรีธรรมราช

1822 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1823 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1824 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1825 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1826 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1827 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1828 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1829 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1830 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า
1831 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง)
อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1832 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1833 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1834 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า

1835 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1836 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1837 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1838 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1839 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1840 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเฝ้าระวังและควบคุมโรคสัตว์นํ้า

1841 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1842 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1843 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1844 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ์

1845 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1846 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1847 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองสุขภาพสัตว์นํ้าเพ่ือการส่งออก

1848 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1849 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1850 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1851 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1852 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1853 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์นํ้าสงขลา

1854 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1855 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1856 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1857 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1858 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1859 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1860 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1861 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1862 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1863 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1864 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1865 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1866 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1867 เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานธุรการ  ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า

1868 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง)

อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1869 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1870 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1871 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์นํ้า

1872 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1873 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1874 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1875 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1876 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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กลุ่มตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์นํ้า

1877 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1878 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1879 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1880 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์นํ้า

1881 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1882 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1883 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1884 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1885 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์นํ้า

1886 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1887 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1888 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1889 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1890 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้าชลบุรี

1891 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1892 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1893 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1894 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1895 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1896 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1897 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1898 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1899 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1900 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1901 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1902 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1903 เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานธุรการ  ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1904 ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1905 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1906 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1907 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1908 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

1909 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1910 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1911 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1912 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1913 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1914 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1915 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1916 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1917 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1918 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1919 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

1920 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1921 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1922 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1923 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1924 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1925 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1926 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1927 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1928 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1929 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1930 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1931 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

1932 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1933 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1934 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1935 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

สํานักงานประมงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

1936 ประมงพื้นที่ ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1937 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

1938 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1939 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1940 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  

1941 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1942 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1943 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 1 

1944 หัวหน้าประมงเขตพื้นที่ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1945 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 2

1946 หัวหน้าประมงเขตพื้นที่ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1947 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 3

1948 หัวหน้าประมงเขตพื้นที่ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1949 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่

1950 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

1951 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1952 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

1953 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1954 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1955 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

1956 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1957 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1958 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองกระบี่

1959 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1960 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกาะลันตา

1961 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเขาพนม

1962 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอคลองท่อม

1963 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปลายพระยา

1964 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอลําทับ

1965 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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สํานักงานประมงอําเภอเหนือคลอง

1966 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออ่าวลึก

1967 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

1968 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

1969 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

1970 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1971 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

1972 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1973 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอทองผาภูมิ

1974 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าม่วง  

1975 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่ามะกา

1976 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอไทรโยค

1977 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1978 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพนมทวน

1979 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีสวัสด์ิ

1980 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองปรือ

1981 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

1982 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

1983 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1984 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

1985 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1986 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

1987 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1988 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองกาฬสินธุ์

1989 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกมลาไสย

1990 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกุฉินารายณ์

1991 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอยางตลาด

1992 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสมเด็จ

1993 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสหัสขันธ์

1994 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอห้วยเม็ก

1995 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงจังหวัดกําแพงเพชร

1996 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

1997 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1998 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

1999 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2000 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2001 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2002 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองกําแพงเพชร

2003 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอขาณุวรลักษณบุรี

2004 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคลองขลุง

2005 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพรานกระต่าย

2006 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลานกระบือ

2007 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

2008 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2009 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2010 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2011 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2012 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2013 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2014 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2015 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2016 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2017 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองขอนแก่น

2018 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2019 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกระนวน

2020 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชุมแพ

2021 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนํ้าพอง

2022 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านไผ่

2023 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านแฮด

2024 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพล 

2025 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอภูเวียง

2026 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอมัญจาคีรี

2027 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแวงน้อย

2028 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอแวงใหญ่

2029 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสีชมพู

2030 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองสองห้อง

2031 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

2032 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2033 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2034 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2035 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2036 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2037 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2038 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2039 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2040 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองจันทบุรี

2041 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอขลุง

2042 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าใหม่

2043 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนายายอาม

2044 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแหลมสิงห์
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2045 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

2046 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2047 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2048 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2049 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2050 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2051 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2052 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2053 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2054 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา

2055 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางคล้า

2056 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางปะกง 

2057 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านโพธิ์

2058 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพนมสารคาม     

2059 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี

2060 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2061 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2062 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2063 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2064 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2065 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2066 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2067 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2068 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2069 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองชลบุรี

2070 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพนัสนิคม

2071 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกาะสีชัง

2072 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางละมุง

2073 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านบึง

2074 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพานทอง

2075 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีราชา  

2076 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสัตหีบ

2077 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองใหญ่
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
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ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2078 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาท

2079 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2080 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2081 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2082 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2083 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2084 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2085 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองชัยนาท           

2086 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวัดสิงห์

2087 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสรรคบุรี

2088 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสรรพยา 

2089 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหันคา

2090 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

2091 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2092 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2093 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2094 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2095 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2096 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2097 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองชัยภูมิ          

2098 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกษตรสมบูรณ์

2099 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแก้งคร้อ

2100 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคอนสวรรค์

2101 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอจัตุรัส

2102 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านแท่น

2103 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอภูเขียว

2104 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองบัวแดง

2105 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร

2106 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2107 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2108 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ตําแหน่ง
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2109 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2110 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2111 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2112 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2113 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2114 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2115 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองชุมพร

2116 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2117 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าแซะ

2118 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งตะโก

2119 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปะทิว

2120 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2121 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพะโต๊ะ

2122 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอละแม

2123 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสวี

2124 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหลังสวน

2125 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย
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2126 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2127 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2128 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2129 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2130 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2131 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2132 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2133 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

สํานักงานประมงอําเภอเมืองเชียงราย

2134 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเชียงของ

2135 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเชียงแสน

2136 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเทิง   

2137 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพาน  

2138 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่จัน

2139 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่สรวย

2140 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแม่สาย
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2141 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเวียงชัย

2142 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเวียงเชียงรุ้ง

2143 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

2144 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2145 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2146 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2147 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2148 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2149 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2150 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2151 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2152 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอจอมทอง

2153 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเชียงดาว

2154 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอยเต่า

2155 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอยสะเก็ด

2156 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2157 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอฝาง
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2158 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพร้าว

2159 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่แตง

2160 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่อาย

2161 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสันป่าตอง

2162 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสารภี

2163 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดตรัง

2164 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2165 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2166 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2167 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2168 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2169 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2170 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2171 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2172 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2173 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองตรัง
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2174 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกันตัง

2175 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปะเหลียน

2176 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2177 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอย่านตาขาว

2178 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสิเกา

2179 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอห้วยยอด

2180 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหาดสําราญ

2181 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดตราด

2182 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2183 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2184 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2185 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2186 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2187 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2188 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2189 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2190 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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2191 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองตราด

2192 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกาะช้าง

2193 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอคลองใหญ่

2194 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเขาสมิง

2195 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแหลมงอบ

2196 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดตาก

2197 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2198 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2199 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2200 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2201 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2202 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2203 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองตาก

2204 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านตาก

2205 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่สอด
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2206 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสามเงา

2207 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดนครนายก

2208 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2209 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2210 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2211 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2212 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2213 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครนายก

2214 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปากพลี 

2215 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอองครักษ์

2216 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2217 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม

2218 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2219 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2220 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2221 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2222 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2223 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2224 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2225 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2226 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครปฐม            

2227 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกําแพงแสน

2228 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอนตูม

2229 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนครชัยศรี

2230 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางเลน

2231 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสามพราน

2232 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดนครพนม

2233 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2234 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2235 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2236 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2237 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2238 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2239 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครพนม

2240 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าอุเทน

2241 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอธาตุพนม

2242 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนาแก

2243 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนาหว้า

2244 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านแพง

2245 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปลาปาก

2246 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพนสวรรค์

2247 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีสงคราม

2248 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

2249 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2250 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2251 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2252 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2253 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2254 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2255 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2256 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอครบุรี

2257 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2258 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอชุมพวง

2259 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอด่านขุนทด

2260 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโนนไทย  

2261 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโนนสูง

2262 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบัวใหญ่

2263 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านเหลื่อม

2264 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2265 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปักธงชัย

2266 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปากช่อง

2267 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพิมาย

2268 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอห้วยแถลง

2269 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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2270 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2271 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2272 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2273 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2274 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2275 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2276 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2277 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2278 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2279 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2280 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

2281 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2282 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอขนอม

2283 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งใหญ่

2284 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอฉวาง

2285 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

2286 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอชะอวด

2287 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอช้างกลาง

2288 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเชียรใหญ่          

2289 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าศาลา            

2290 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งสง

2291 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนาบอน

2292 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปากพนัง

2293 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพระพรหม

2294 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอร่อนพิบูลย์

2295 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอลานสกา

2296 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสิชล

2297 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหัวไทร

2298 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

2299 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2300 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2301 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2302 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2303 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2304 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครสวรรค์

2305 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเก้าเลี้ยว         

2306 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโกรกพระ

2307 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชุมแสง

2308 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าตะโก

2309 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบรรพตพิสัย         

2310 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพยุหะคีรี

2311 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลาดยาว

2312 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองบัว

2313 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

2314 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2315 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2316 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2317 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2318 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2319 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2320 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2321 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอไทรน้อย

2322 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางกรวย

2323 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางบัวทอง          

2324 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางใหญ่

2325 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

2326 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2327 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2328 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2329 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2330 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2331 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2332 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2333 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2334 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2335 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนราธิวาส

2336 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเจาะไอร้อง       

2337 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอตากใบ

2338 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบาเจาะ

2339 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอยี่งอ

2340 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอระแงะ

2341 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอรือเสาะ

2342 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแว้ง

2343 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสุไหงปาดี

2344 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดน่าน

2345 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2346 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2347 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2348 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2349 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2350 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2351 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองน่าน

2352 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าวังผา

2353 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งช้าง

2354 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนาน้อย

2355 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปัว

2356 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแม่จริม

2357 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเวียงสา

2358 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

2359 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2360 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2361 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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2362 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2363 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2364 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองบึงกาฬ             

2365 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเซกา

2366 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโซ่พิสัย

2367 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบึงโขงหลง

2368 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบุ่งคล้า

2369 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีวิไล

2370 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

2371 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2372 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2373 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2374 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2375 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2376 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2377 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองบุรีรัมย์
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2378 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกระสัง

2379 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนางรอง

2380 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านกรวด

2381 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอละหานทราย

2382 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลําปลายมาศ

2383 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสตึก

2384 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองกี่

2385 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

2386 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2387 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2388 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2389 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2390 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2391 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2392 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองปทุมธานี   

127



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2393 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคลองหลวง           

2394 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลาดหลุมแก้ว        

2395 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลําลูกกา

2396 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองเสือ

2397 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2398 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2399 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2400 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2401 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2402 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2403 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2404 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2405 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

2406 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2407 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกุยบุรี

2408 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทับสะแก
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2409 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2410 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางสะพาน

2411 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2412 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางสะพานน้อย 

2413 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2414 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปราณบุรี

2415 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2416 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสามร้อยยอด          

2417 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหัวหิน

2418 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี

2419 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2420 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2421 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2422 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2423 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2424 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2425 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองปราจีนบุรี

2426 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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สํานักงานประมงอําเภอกบินทร์บุรี

2427 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านสร้าง

2428 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอประจันตคาม

2429 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีมหาโพธิ

2430 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี

2431 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2432 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2433 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2434 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2435 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2436 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2437 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2438 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2439 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2440 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองปัตตานี

2441 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกะพ้อ

2442 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอโคกโพธิ์

2443 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งยางแดง

2444 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปะนาเระ

2445 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอมายอ

2446 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอไม้แก่น

2447 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอยะหริ่ง

2448 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสายบุรี

2449 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองจิก

2450 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2451 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2452 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2453 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2454 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2455 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2456 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2457 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางซ้าย
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
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ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2458 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางไทร

2459 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2460 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางปะอิน

2461 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอผักไห่

2462 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอภาชี

2463 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอมหาราช

2464 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลาดบัวหลวง

2465 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวังน้อย

2466 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเสนา 

2467 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา

2468 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2469 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2470 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2471 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2472 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2473 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2474 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพะเยา

2475 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอจุน

2476 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเชียงคํา

2477 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเชียงม่วน

2478 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอดอกคําใต้

2479 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดพังงา

2480 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2481 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2482 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2483 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2484 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2485 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2486 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2487 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2488 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพังงา

2489 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอกะปง

2490 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกาะยาว

2491 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอคุระบุรี

2492 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2493 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอตะกั่วทุ่ง

2494 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2495 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอตะกั่วป่า

2496 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทับปุด

2497 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2498 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท้ายเหมือง

2499 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง

2500 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2501 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2502 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2503 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2504 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2505 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2506 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพัทลุง

2507 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเขาชัยสน

2508 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอควนขนุน

2509 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางแก้ว

2510 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปากพะยูน

2511 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอป่าบอน

2512 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดพิจิตร

2513 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2514 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2515 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2516 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2517 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2518 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพิจิตร

2519 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอตะพานหิน

2520 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอบางมูลนาก

2521 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพทะเล

2522 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพธิ์ประทับช้าง

2523 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสามง่าม

2524 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

2525 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2526 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2527 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2528 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2529 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2530 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2531 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพิษณุโลก

2532 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชาติตระการ

2533 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนครไทย

2534 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเนินมะปราง

2535 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอบางกระทุ่ม

2536 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางระกํา

2537 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพรหมพิราม

2538 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวังทอง

2539 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวัดโบสถ์

2540 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

2541 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2542 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2543 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2544 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2545 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2546 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2547 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2548 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2549 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2550 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองเพชรบุรี

2551 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแก่งกระจาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2552 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเขาย้อย

2553 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอชะอํา

2554 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่ายาง

2555 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2556 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านแหลม

2557 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

2558 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2559 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2560 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2561 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2562 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2563 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2564 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองเพชรบูรณ์

2565 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชนแดน

2566 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวิเชียรบุรี

2567 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีเทพ
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2568 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองไผ่

2569 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหล่มเก่า

2570 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหล่มสัก

2571 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดแพร่

2572 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2573 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2574 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2575 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2576 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2577 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2578 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองแพร่

2579 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอร้องกวาง

2580 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลอง

2581 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวังชิ้น

2582 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสอง

2583 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2584 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2585 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2586 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2587 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2588 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2589 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2590 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองภูเก็ต

2591 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2592 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกระทู้

2593 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอถลาง

2594 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

2595 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2596 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2597 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2598 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2599 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2600 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2601 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองมหาสารคาม

2602 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโกสุมพิสัย

2603 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเชียงยืน

2604 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนาเชือก

2605 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบรบือ

2606 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

2607 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวาปีปทุม

2608 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

2609 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2610 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2611 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2612 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2613 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2614 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน141



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอเมืองมุกดาหาร

2615 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคําชะอี

2616 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดงหลวง          

2617 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอดอนตาล

2618 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนิคมคําสร้อย        

2619 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2620 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2621 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2622 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2623 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2624 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2625 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2626 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

2627 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอขุนยวม

2628 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปาย

2629 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอแม่สะเรียง         

2630 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสบเมย

2631 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดยโสธร

2632 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2633 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2634 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2635 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2636 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2637 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองยโสธร

2638 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกุดชุม

2639 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคําเขื่อนแก้ว

2640 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอไทยเจริญ

2641 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอมหาชนะชัย          

2642 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเลิงนกทา

2643 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดยะลา
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ช่ือตําแหน่ง
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2644 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2645 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2646 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2647 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2648 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2649 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2650 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2651 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองยะลา

2652 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบันนังสตา

2653 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเบตง

2654 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอยะหา

2655 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอรามัน

2656 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

2657 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2658 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2659 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2660 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2661 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2662 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2663 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองร้อยเอ็ด

2664 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเกษตรวิสัย

2665 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอจตุรพักตรพิมาน

2666 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเชียงขวัญ

2667 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอธวัชบุรี

2668 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพนมไพร

2669 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพนทอง

2670 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสุวรรณภูมิ

2671 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเสลภูมิ

2672 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออาจสามารถ

2673 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดระนอง

145



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2674 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2675 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2676 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2677 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2678 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2679 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2680 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2681 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองระนอง

2682 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2683 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกระบุรี

2684 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกะเปอร์

2685 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2686 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอละอุ่น

2687 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสุขสําราญ

2688 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดระยอง

2689 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2690 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2691 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2692 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2693 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2694 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2695 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2696 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2697 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2698 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองระยอง

2699 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแกลง      

2700 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านฉาง

2701 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวังจันทร์

2702 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี

2703 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2704 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2705 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2706 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2707 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2708 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2709 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองราชบุรี

2710 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางแพ

2711 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านโป่ง

2712 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพธาราม

2713 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสวนผึ้ง

2714 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดลพบุรี

2715 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2716 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2717 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2718 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2719 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2720 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2721 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองลพบุรี

2722 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโคกสําโรง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2723 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชัยบาดาล

2724 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าวุ้ง

2725 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านหมี่

2726 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลําสนธิ

2727 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง

2728 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2729 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2730 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2731 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2732 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2733 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2734 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2735 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2736 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองลําปาง

2737 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเกาะคา

2738 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภองาว

2739 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอแจ้ห่ม

2740 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเถิน

2741 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแม่ทะ

2742 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่เมาะ

2743 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน

2744 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2745 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2746 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2747 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2748 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2749 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2750 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองลําพูน              

2751 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอป่าซาง

2752 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลี้   

2753 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดเลย

2754 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2755 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2756 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2757 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2758 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2759 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2760 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองเลย

2761 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอด่านซ้าย

2762 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอภูกระดึง

2763 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าลี่

2764 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอภูหลวง

2765 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอวังสะพุง

2766 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

2767 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2768 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2769 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2770 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2771 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2772 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2773 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองศรีสะเกษ

2774 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกันทรลักษ์

2775 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกันทรารมย์

2776 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอขุขันธ์            

2777 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปรางค์กู่

2778 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอภูสิงห์

2779 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอราษีไศล  

2780 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออุทุมพรพิสัย

2781 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดสกลนคร

2782 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2783 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติกร หรือ ชํานาญ
การ

2784 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2785 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2786 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2787 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2788 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสกลนคร

2789 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านม่วง

2790 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพรรณานิคม

2791 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพังโคน

2792 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวานรนิวาส

2793 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสว่างแดนดิน

2794 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออากาศอํานวย

2795 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา

2796 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2797 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2798 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2799 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2800 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2801 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2802 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2803 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2804 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสงขลา

2805 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกระแสสินธุ์

2806 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอควนเนียง

2807 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2808 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอจะนะ

2809 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเทพา

2810 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนาทวี

2811 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอระโนด

2812 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอรัตภูมิ

2813 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสทิงพระ

2814 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสะเดา

2815 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสะบ้าย้อย

2816 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสิงหนคร
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2817 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหาดใหญ่

2818 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสตูล

2819 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2820 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2821 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2822 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2823 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2824 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2825 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2826 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2827 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสตูล

2828 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอควนกาหลง            

2829 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าแพ    

2830 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งหว้า

2831 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอมะนัง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2832 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอละงู

2833 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

2834 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2835 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2836 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2837 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2838 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2839 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2840 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2841 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2842 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรปราการ

2843 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2844 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางบ่อ

2845 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2846 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางพลี

2847 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางเสาธง

2848 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอพระสมุทรเจดีย์     

2849 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

2850 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2851 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2852 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2853 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2854 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2855 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2856 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรสงคราม

2857 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางคนที

2858 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภออัมพวา

2859 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

2860 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2861 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2862 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2863 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

157



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2864 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2865 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2866 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2867 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2868 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2869 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรสาคร

2870 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2871 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกระทุ่มแบน           

2872 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านแพ้ว

2873 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

2874 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2875 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2876 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2877 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2878 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2879 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2880 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเขาฉกรรจ์

2881 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอตาพระยา

2882 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอวังนํ้าเย็น

2883 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอวัฒนานคร

2884 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออรัญประเทศ

2885 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสระบุรี

2886 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2887 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2888 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2889 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2890 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2891 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2892 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแก่งคอย

2893 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านหมอ

2894 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพระพุทธบาท
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2895 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองแค

2896 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองโดน

2897 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

2898 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2899 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2900 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2901 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2902 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2903 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2904 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสิงห์บุรี

2905 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอค่ายบางระจัน

2906 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางระจัน

2907 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพรหมบุรี

2908 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออินทร์บุรี

2909 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

2910 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2911 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2912 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2913 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2914 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2915 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2916 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุโขทัย

2917 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกงไกรลาศ

2918 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคีรีมาศ

2919 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีนคร

2920 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีสัชนาลัย        

2921 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีสําโรง

2922 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสวรรคโลก           

2923 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

2924 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2925 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2926 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2927 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2928 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2929 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2930 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2931 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2932 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุพรรณบุรี

2933 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอนเจดีย์

2934 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอด่านช้าง

2935 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเดิมบางนางบวช 

2936 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางปลาม้า          

2937 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีประจันต์

2938 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสองพี่น้อง

2939 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสามชุก

2940 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภออู่ทอง

2941 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2942 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2943 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2944 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2945 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2946 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2947 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2948 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2949 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2950 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2951 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

2952 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2953 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกาญจนดิษฐ์

2954 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2955 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกาะพะงัน

2956 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเกาะสมุย

2957 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอไชยา

2958 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอนสัก

2959 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2960 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าฉาง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2961 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าชนะ

2962 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านตาขุน

2963 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านนาเดิม

2964 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านนาสาร

2965 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพระแสง

2966 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพุนพิน

2967 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอวิภาวดี

2968 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเวียงสระ

2969 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

2970 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2971 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2972 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2973 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2974 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2975 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2976 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2977 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุรินทร์

2978 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกาบเชิง

2979 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชุมพลบุรี

2980 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าตูม

2981 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปราสาท

2982 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอรัตนบุรี

2983 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศีขรภูมิ

2984 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสังขะ

2985 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสําโรงทาบ

2986 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย

2987 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2988 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2989 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2990 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2991 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2992 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองหนองคาย   

2993 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าบ่อ

2994 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพนพิสัย

2995 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอรัตนวาปี

2996 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีเชียงใหม่       

2997 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลําภู

2998 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2999 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3000 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3001 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3002 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3003 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองหนองบัวลําภู

3004 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนากลาง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

3005 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอโนนสัง

3006 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีบุญเรือง

3007 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสุวรรณคูหา

3008 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

3009 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/ปฏิบัติงาน
ประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

3010 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3011 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

3012 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3013 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3014 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3015 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3016 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอ่างทอง

3017 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอป่าโมก

3018 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอโพธิ์ทอง

3019 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวิเศษชัยชาญ        
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

3020 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ

3021 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

3022 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3023 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3024 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3025 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3026 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3027 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอํานาจเจริญ       

3028 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอชานุมาน

3029 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพนา

3030 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลืออํานาจ

3031 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเสนางคนิคม         

3032 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหัวตะพาน

3033 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

3034 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

3035 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3036 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3037 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3038 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3039 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3040 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุดรธานี

3041 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกุดจับ

3042 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกุมภวาปี

3043 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอไชยวาน

3044 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนํ้าโสม

3045 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโนนสะอาด

3046 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านดุง

3047 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านผือ

3048 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเพ็ญ

3049 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีธาตุ

3050 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสร้างคอม
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

3051 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองหาน

3052 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

3053 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

3054 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3055 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3056 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3057 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3058 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3059 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ์

3060 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอตรอน

3061 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าปลา

3062 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านโคก

3063 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพิชัย

3064 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

3065 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

3066 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3067 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3068 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3069 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3070 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3071 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุทัยธานี

3072 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอทัพทัน

3073 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านไร่

3074 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลานสัก

3075 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองฉาง

3076 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

3077 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

3078 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3079 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

3080 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

3081 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3082 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

3083 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3084 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3085 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุบลราชธานี           

3086 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเขื่องใน

3087 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอนมดแดง        

3088 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเดชอุดม

3089 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอตระการพืชผล

3090 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนาจะหลวย

3091 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนํ้ายืน

3092 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบุณฑริก

3093 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพิบูลมังสาหาร

3094 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพธิ์ไทร

3095 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอม่วงสามสิบ

3096 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวารินชําราบ         

3097 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอสว่างวีระวงศ์

3098 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสิรินธร

3099 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ผูเชี่ยวชาญ
รองอธิบดี

ผูตรวจราชการกรม
กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

โครงสรางตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2559

กรมประมง

  ฝายสารบรรณ

  กลุมชวยอํานวยการ

  กลุมซอมบํารุงอาคารและสถานที่

  กลุมหองสมุด

  กลุมสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง

  กลุมเผยแพรและประชาสัมพนัธ

  กลุมเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณและสื่อสิ่งพิมพ

  กลุมวิศวกรรมประมง

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมควบคุมการนาํเขาสงออกสัตวน้าํและปจจัยการผลิต

  กลุมควบคุมเรือประมงและสินคาประมงตางประเทศ

  กลุมสารวัตรและกักกันสัตวน้ํา

  ศนูยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้าํเขต 1 (เชียงราย)

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดเชียงใหม

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดตาก

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหาร

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดอุบลราชธานี

       ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดนครพนม

กองควบคุมการคาสัตวนํ้าและปจจัยการผลิตสํานักงานเลขานุการกรม

กองการเจาหนาที่

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบติดตามเรือ

  กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะแล

  กลุมควบคุมการทําประมงในแหลงน้าํจืด

  กลุมตรวจสอบสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ

  ศนูยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร)

  ศนูยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)

  ศนูยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) 

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมง

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิชาการ

  กลุมประเมนิสภาวะทรัพยากรประมงและนเิวศแหลงน้ําจืด

  กลุมวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด

  กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตวน้ําจืด

  กลุมวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืด

  กลุมบูรณะแหลงน้ําเพื่อการประมง

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเขต 1 (พะเยา)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเขต 2 (นครสวรรค)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเขต 3 (สกลนคร)

  ศนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเขต 4 (อบลราชธานี)

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

  กลุมวินัย

  กลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง

  กลุมทะเบียนประวัติและบําเหนจ็ความชอบ

  กลุมสวัสดิการและสิทธิประโยชน

  กลุมแผนและติดตามประเมนิผล

  กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ฝายบริหารทั่วไป

      - ดานตรวจสตวนาจงหวดนครพนม

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสุรินทร

  ศนูยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้าํเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

      - ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

      - ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง

      - ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมอืง

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสระแกว

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดตราด

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสมุทรสาคร

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดกาญจนบุรี

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ

   ศนูยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้าํเขต 3 (สงขลา)

กองคลัง

และหลักฐานเพ่ือการสืบคน

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ

  กลุมพัฒนาระบบคุณภาพแหลงผลิต

  กลุมรับรองมาตรฐานแหลงผลิต

  กลุมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหลงแปรรูป

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าจืด

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิชาการ

   ิ ั โ โ ี ี้ ั  ้ํ ื

  ศนูยวจยและพฒนาประมงนาจดเขต 4 (อุบลราชธาน)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเขต 5 (สุราษฎรธาน)ี

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล

  กลุมวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ

  กลุมวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้าํปทุมธานี

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้าํอุตรดิตถ

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้าํบุรีรัมย

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้าํชุมพร

 ิ ั ั ั ั  ้ํ ี

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า

  ฝายบรหารทวไป

  กลุมพัฒนาระบบงานคลัง

  กลุมบัญชี

  กลุมการเงิน

  กลุมบริหารงบประมาณ

  กลุมตรวจสอบ

  กลุมบริหารพัสดุ

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมแผนงานและงบประมาณ

  กลุมวิเคราะหและติดตามงบประมาณ

  กลมวิเคราะหและประเมนิผล

      - ดานตรวจสัตวน้ําอากาศยานหาดใหญ
      - ดานตรวจสัตวน้ําสะเดา
      - ดานตรวจสัตวน้ําปาดังเบซาร
      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดภูเกต็
      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดนราธิวาส

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสตูล

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกจิกรรมพิเศษ

  ฝายบริหารทั่วไป
  กลุมวจิัยและพัฒนา
  กลมโครงการพระราชดําริในเขตพื้นทีท่ัว่ไป

กองแผนงาน

  กลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลียงสตัวนําจืด

  กลุมวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํชุมชน

  กลุมวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํควบคุม

  กลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

  กลุมวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้าํ

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) 

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 3 (พิจิตร)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 4 (อุดรธานี)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 5 (ยโสธร)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 6 (ขอนแกน)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

กองวจัิยและพฒันาสุขภาพสัตวน้ํา

  ฝายบริหารทั่วไป
  กลุมวจิัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา
  กลุมวจิัยและพัฒนาการเฝาระวังและควบคุมโรคสตัวน้ํา
  กลุมวจิัยการควบคุมและตรวจสอบคณุภาพยาและเคมีภัณฑ
  กลุมวจิัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก
  ศูนยวจิัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนาํเพชรบุรี

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้าํนครศรีธรรมราช

กองวจัิยและพฒันาอาหารสัตวน้ํา
  กลุมวเคราะหและประเมนผล

  กลุมประสานงานราชการบริหารสวนภมูิภาค

  กลุมบริหารงานวิจัย

 ฝายบริหารทั่วไป

 กลุมวิเทศสัมพันธ

 กลุมการทําประมงนอกนานน้าํ

 กลุมความรวมมือทวิภาคี

 กลุมความรวมมือพหุภาคีและองคกรระหวางประเทศ

  กลุมโครงการพระราชดารในเขตพนททวไป
  กลุมโครงการพระราชดําริในเขตพื้นทีเ่ฉพาะ
  กลุมโครงการและกิจกรรมพิเศษ
  กลุมชวยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

 ฝายบริหารทั่วไป

 กลุมสงเสริมการมีสวนรวมดานการประมง

 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณประมง

 กลุมแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํจืดภาคเหนือ 

(พิษณุโลก)

 ป ั ป ป ป ้ํ ื                

กองประมงตางประเทศ

กองกฎหมาย

กองตรวจการประมง

ู

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 11 (ตรัง)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 12 (สงขลา)

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าชายฝง

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิชาการ

  กลุมวิจัยและพัฒนาการผลิตกุงทะเล

  กลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําชายฝง

  กลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

  กลุมวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํควบคุม

  ฝายบริหารทั่วไป
  กลุมควบคุมมาตรฐานอาหารสัตวน้ํา
  กลุมตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวน้ํา
  กลุมวจิัยและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวน้ํา
  กลุมวจิัยอาหารสัตวน้ํา
  ศูนยวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ําชลบุรี

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ฝายบริหารทั่วไป
  กลุมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
  กลุมบริหารจัดการฐานขอมูล

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมกฎหมายและระเบียบ

  กลุมคดีทั่วไป

  กลุมคดีปกครอง

  กลุมนิติกรรมและสัญญา

  กลุมกฎหมายระหวางประเทศ  

 ฝายบริหารทั่วไป

 กลมรับรองคณภาพสินคาประมง

 ศูนยปองกนและปราบปรามประมงนาํจืดภาคกลาง               

(พระนครศรีอยุธยา)

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํจืดภาค

ตะวันตก (กาญจนบุรี)

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํจืดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํจืดภาคใต        

(สุราษฎรธาน)ี

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 

(ระยอง)

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 

(สงขลา)

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 

(กระบี่)

กองกฎหมาย

กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง

ุ ุ

  ศนูยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 1 (ฉะเชงิเทรา) 

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 2 (สมุทรสาคร)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 3 (สุราษฎรธานี)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 4 (กระบี่)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 5 (ภูเก็ต)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 (สงขลา)

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวนํ้า

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิจัยและพัฒนาศกัยภาพการผลิต

  กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ํา

  กลุมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้าํ

  กลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กลุมวจิัยและพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สํานักงานประมงพื้นทีกรุงเทพมหานคร

  ฝายบริหารทั่วไป
  กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
  กลุมบริหารจัดการดานการประมง
  สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 1
  สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 2
  สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 3

กองบริหารจดัการทรพัยากรและกาํหนดมาตรการ กลุมรบรองคุณภาพสนคาประมง

 กลุมตรวจประเมนิระบบคุณภาพแหลงแปรรูป

 กลุมตรวจสอบคุณภาพทางเคมี

 กลุมตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ

 กลุมตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย

 ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสมุทรสาคร

 ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสุราษฎรธานี

 ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสงขลา

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมเศรษฐกิจการประมง

  กลุมเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ

  กลุมวิเคราะหการคาสนิคาประมงระหวางประเทศ

  กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง

  กลุมแผนและติดตามยุทธศาสตรการประมง

  กลุมบริหารและยุทธศาสตร

  กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง

  กลมบริหารจัดการดานการปร มง

       

สํานักงานประมงจังหวัด

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมกําหนดมาตรการดานการประมง

  กลุมทะเบียนและอนุญาตทําการประมง

  กลุมทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

  กลุมกิจการแรงงานในภาคประมง

  กลุมคุมครองพันธุสัตวน้าํตามอนสุญัญา

ุ

  กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑสัตวน้ํา

  กลุมวิจัยการประเมนิความเสี่ยงวัตถุดิบและผลิตภัณฑสัตวน้ํา

  กลุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑสัตวน้ํา

  กลุมวิศวอุตสาหกรรมสัตวน้ํา

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิชาการ

  กลุมประเมนิสภาวะทรัพยากรประมง

  กลุมตรวจสอบและรับรองแหลงประมง

  กลุมพัฒนาเทคโนโลยีประมง

  กลมพัฒนาและฟนฟแหลงประมง

กองบรหารจดการทรพยากรและกาหนดมาตรการ

  กลุมบรหารจดการดานการประมง

  สํานกังานประมงอําเภอ(527 อําเภอ)

จดัทําโดย  กองการเจาหนาท่ี  กรมประมง  2559

  กลุมพฒนาและฟนฟูแหลงประมง

  กลุมสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

  กลุมประเมนิสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนกลาง (ชมุพร)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนลาง (สงขลา)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูก็ต)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอนัดามนัตอนลาง (สตูล)


