
โครงสร้างการบริหาร 
ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม เป็นส่วนราชการในส่วนภมูิภาค ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงาน
ภายในประกอบไปด้วย 

1. กลุ่มบรหิารและยุทธศาสตร ์

2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพการประมง 

3. กลุ่มบรหิารจดัการด้านการประมง 

4. ส านักงานประมงอ าเภอเมืองนครพนม 

5. ส านักงานประมงอ าเภอท่าอุเทน 
6.ส านักงานประมงอ าเภอโพนสวรรค ์
7.ส านักงานประมงอ าเภอบ้านแพง 
8.ส านักงานประมงอ าเภอศรสีงคราม 
9.ส านักงานประมงอ าเภอนาหว้า 
10.ส านักงานประมงอ าเภอปลาปาก 
11.ส านักงานประมงอ าเภอนาแก 
12.ส านักงานประมงอ าเภอธาตุพนม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประมงจงัหวดันครพนม 

กลุม่บริหารและยทุธศาสตร์ 

กลุม่พฒันาและสง่เสริมอาชีพการประมง 

กลุม่บริหารจดัการด้านการประมง 

ส านกังานประมงอ าเภอเมืองนครพนม 

ส านกังานประมงอ าเภอธาตพุนม 

ส านกังานประมงอ าเภอทา่อเุทน 

ส านกังานประมงอ าเภอโพนสวรรค์ 

ส านกังานประมงอ าเภอศรีสงคราม 

ส านกังานประมงอ าเภอบ้านแพง 

ส านกังานประมงอ าเภอนาหว้า 

ส านกังานประมงอ าเภอปลาปาก 

ส านกังานประมงอ าเภอนาแก 



หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ส านักงาน
ประมงจังหวัด 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยดี้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธรุกิจและ
อาชีพการประมงท่ีเหมาะสม ก ากับดูแลให้การประกอบธรุกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

(2)  ควบคุมและก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3)  จัดท ายุทธศาสตร์การประมง  แผนพัฒนาด้านการประมง  และฐานข้อมูลด้านการประมง  รวมทั้ง
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานฝา่ยเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวดั 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานฝา่ยเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมภิาคตามกฎหมายวา่
ด้วยการประมง 

(6) สนับสนุนใหม้ีการรวมกลุม่และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

(7) ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง 

(8)  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสรมิกระบวนการผลิตใหถู้ก
สุขลักษณะตามมาตรฐาน 

(9) ด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและ
เรือขนถ่ายสตัว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตามที่กฎหมายก าหนด 

(10) เร่งรัดและจดัเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 

(11) ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบตัิงานของส านักงานประมงอ าเภอ 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 

(1)งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ  งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ
งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้ค าปรึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป 

(2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวดัเพื่อเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานดา้นการประมงใน
ระบบสารสนเทศ 

(3) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจ าจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการ
ประมงของส านักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

(4) ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานประมงจังหวัด 

(5) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดท าตวัช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
การประมง 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผลิตภัณฑป์ระมง 
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพฒันาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยัศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีด้านการประมง
ภายในจังหวัด 

 



(3) ศึกษา และจดัท าระบบฐานข้อมูลผูเ้พาะเลี้ยงสตัว์น้ าและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถติิประมง
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการใช้ประโยชน ์

(4) ก ากับ ควบคุม หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าและพันธ์ุสัตว์น้ าตลอดจนระบบการสบืค้นย้อนกลับ 

(5) จัดท าตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุม่จังหวัด/จังหวัด ด้านการเพาะเลีย้ง
และการพัฒนาอาชีพด้านการประมง 

(6) ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดเขตเพาะเลีย้งสัตว์น้ าควบคุม และควบคมุให้มีการด าเนินการตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(7) ส่งเสริม ตดิตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และผู้ประกอบการทีเ่กี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร 

(8) ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัตงิานของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 

(9) สนับสนุนส านักงานประมงอ าเภอ  อ าเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการแปรรูป 

(10) การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปญัหาทางด้านการเพาะเลีย้งสัตว์
น้ าภายในเขตจังหวดั/กลุ่มจังหวัด 

(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มบริหาร
จัดการด้านการ
ประมง 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริ หารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์ และแก้ไขปญัหาในเขตจังหวัด/กลุม่จังหวัด 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ท่ีรวบรวมสตัว์น้ า เรือประมงในเขตจงัหวัด
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) จัดท า ปรับปรุงระบบฐานข้อมลูทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบนัรวมทั้งจัดท าแผนงานงาน/โครงการ
การด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่าง ๆ 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ชาวประมงและเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสัตว์น้ า 

(5) จัดท าตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุม่จังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง 

(6) ควบคุม และก ากับดูแลการท าการประมงภายในเขตจังหวัดให้เปน็ไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(7) ก ากับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง 

(8) ด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและ
เรือขนถ่ายสตัว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตามที่กฎหมายก าหนด 

(9) ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่ส านักงานประมงอ าเภอ 
อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

10) ด าเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจดัให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

(11)  ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบตัิงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดและ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(12)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

  
 
 



ส านักงาน
ประมงอ าเภอ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิธุรกิจและอาชีพการประมงท่ีเหมาะสม ก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและ
การประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

(2)  ควบคุมและก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3) จัดท าแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมลูด้านการประมง รวมทั้งประชาสมัพันธ์และเผยแพร่งาน
ด้านการประมง 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง 

(5)  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสรมิกระบวนการผลิตให้ถกู
สุขลักษณะตามมาตรฐาน 

(6) ด าเนินการ ออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายก าหนด 

(7) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 


