
ส านักงานประมงจงัหวัดกระบี ่
 

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพ่ือสนับสนุนให้เกิดธุรกิจ
และอาชีพการประมงที่เหมาะสม ก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไป  
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 2. ควบคุมและก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย     
การประมงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. จัดท ายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง       
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
 5. ด าเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการประมง 
 6. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
 7. ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนา          
ด้านการประมง 
 8. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต    
ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
 9. ด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง
และเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 10. เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 
 11. ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

โดยแบ่งงานภายในเป็น  3 กลุ่ม  ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 1. งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ  งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ     
งานสถิติ งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้ค าปรึกษาที่เก่ียวข้องกับงานธุรการทั่วไป 
 2. พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมง
ในระบบสารสนเทศ  
 3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจ าจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้าน
การประมงของส านักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานประมงจังหวัด 
 5. ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด   
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



2 
 

 

2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์
ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการ
ประมงภายในจังหวัด 
 3. ศึกษา และจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต      
สถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการใช้ประโยชน์  
 4. ก ากับ ควบคุม หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าและพันธุ์สัตว์น้ าตลอดจนระบบการสืบค้นย้อนกลับ 
  5. จัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการ
เพาะเลี้ยง และการพัฒนาอาชีพด้านการประมง 
  6. ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม และควบคุมให้มีการด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนด 
  7. ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกร        
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และผู้ประกอบการที่เก่ียวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
อาหาร 
  8. ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
  9. สนับสนุนส านักงานประมงอ าเภอ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนใน        
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการแปรรูป  
  10. การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปัญหาทางด้าน           
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
  11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์           
การใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ า เรือประมงในเขต
จังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. จัดท า ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดท าแผนงานงาน/
โครงการการด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่างๆ 
 4. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 5. จัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง 
 6.ควบคุม และก ากับดูแลการท าการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการ
ประมง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 7. ก ากับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง 
 8. ด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง
และเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 9. ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่ส านักงานประมง
อ าเภอ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
 10. ด าเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
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 11. ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด          
และคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักงานประมงอ าเภอ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม ก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจ 
และการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 2. ควบคุมและก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. จัดท าแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งาน
ด้านการประมง 
 4. ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการ
ประมง 
 5. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้     
ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
 6. ด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายก าหนด 
 7. เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 


