โครงสร้างการบริหาร
สานักงานประมงจังหวัดนครพนม เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงาน
ภายในประกอบไปด้วย
1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
4. สานักงานประมงอาเภอเมืองนครพนม
5. สานักงานประมงอาเภอท่าอุเทน
6.สานักงานประมงอาเภอโพนสวรรค์
7.สานักงานประมงอาเภอบ้านแพง
8.สานักงานประมงอาเภอศรีสงคราม
9.สานักงานประมงอาเภอนาหว้า
10.สานักงานประมงอาเภอปลาปาก
11.สานักงานประมงอาเภอนาแก
12.สานักงานประมงอาเภอธาตุพนม

ประมงจังหวัดนครพนม
สานักงานประมงอาเภอเมืองนครพนม

กลุม่ บริ หารและยุทธศาสตร์

สานักงานประมงอาเภอท่าอุเทน
สานักงานประมงอาเภอโพนสวรรค์

กลุม่ พัฒนาและส่งเสริ มอาชีพการประมง

สานักงานประมงอาเภอศรี สงคราม
สานักงานประมงอาเภอบ้ านแพง

กลุม่ บริ หารจัดการด้ านการประมง

สานักงานประมงอาเภอนาหว้ า
สานักงานประมงอาเภอปลาปาก
สานักงานประมงอาเภอนาแก
สานักงานประมงอาเภอธาตุพนม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและ
สานักงาน
ประมงจังหวัด อาชีพการประมงที่เหมาะสม กากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) ควบคุมและกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการทาการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมภ
ิ าคตามกฎหมายว่า
ด้วยการประมง
(6) สนับสนุนให้มีการรวมกลุม่ และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
(7) ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการพัฒนาด้านการประมง
(8) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูก
สุขลักษณะตามมาตรฐาน
(9) ดาเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและ
เรือขนถ่ายสัตว์น้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้าตามที่กฎหมายกาหนด
(10) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทาการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
(11) กากับ ดูแล ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของสานักงานประมงอาเภอ
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน
่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารและ (1)งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ
งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป
ยุทธศาสตร์
(2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงใน

ระบบสารสนเทศ
(3) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจาจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการ
ประมงของสานักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(4) ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานประมงจังหวัด
(5) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาและ (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์ประมง
ส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั ศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมง
การประมง
ภายในจังหวัด

(3) ศึกษา และจัดทาระบบฐานข้อมูลผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้าและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติประมง

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการใช้ประโยชน์
(4) กากับ ควบคุม หนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าและพันธุส์ ัตว์นาตลอดจนระบบการสื
้
บค้นย้อนกลับ
(5) จัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุม่ จังหวัด/จังหวัด ด้านการเพาะเลีย้ ง
และการพัฒนาอาชีพด้านการประมง
(6) ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดเขตเพาะเลีย้ งสัตว์น้าควบคุม และควบคุมให้มีการดาเนินการตามที่กฎหมาย
กาหนด
(7) ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้า และผู้ประกอบการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
(8) ดาเนินการสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
(9) สนับสนุนสานักงานประมงอาเภอ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการแปรรูป
(10) การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์
น้าภายในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน
่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริ หารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้
กลุ่มบริหาร
จัดการด้านการ ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้า เรือประมงในเขตจังหวัด
ประมง

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบน
ั รวมทั้งจัดทาแผนงานงาน/โครงการ
การด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่าง ๆ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ชาวประมงและเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์น้า
(5) จัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุม่ จังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง
(6) ควบคุม และกากับดูแลการทาการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(7) กากับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือทาการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง
(8) ดาเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและ
เรือขนถ่ายสัตว์น้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้าตามที่กฎหมายกาหนด
(9) ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สานักงานประมงอาเภอ
อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
10) ดาเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
(11) ดาเนินการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดและ
คณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน
่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักงาน
ประมงอาเภอ

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและ

การประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) ควบคุมและกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการทาการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทาแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งาน
ด้านการประมง
(4) ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการพัฒนาด้านการประมง
(5) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถกู
สุขลักษณะตามมาตรฐาน
(6) ดาเนินการ ออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกาหนด
(7) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทาการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

