สานักงานประมงจังหวัดกระบี่
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจ
และอาชีพการประมงที่เหมาะสม กากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมและกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการทาการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง
4. ดาเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
5. ดาเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง
6. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
7. ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการพัฒนา
ด้านการประมง
8. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต
ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
9. ดาเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง
และเรือขนถ่ายสัตว์น้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้าตามที่กฎหมายกาหนด
10. เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทาการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
11. กากับ ดูแล ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานประมงอาเภอ
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งงานภายในเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
1. งานบริ หารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัส ดุ
งานสถิติ งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป
2. พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมง
ในระบบสารสนเทศ
3. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจาจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้าน
การประมงของสานักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานประมงจังหวัด
5. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์
ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการ
ประมงภายในจังหวัด
3. ศึ ก ษา และจั ด ท าระบบฐานข้อ มู ล ผู้ เ พาะเลี้ ยงสั ต ว์ น้ าและผู้ ประกอบการในกระบวนการผลิ ต
สถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการใช้ประโยชน์
4. กากับ ควบคุม หนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าและพันธุ์สัตว์น้าตลอดจนระบบการสืบค้นย้อนกลับ
5. จั ดทาตัว ชี้วัดตามคารั บ รองการปฏิบัติ ราชการของกรมประมง/กลุ่ มจังหวัด/จังหวัด ด้านการ
เพาะเลี้ยง และการพัฒนาอาชีพด้านการประมง
6. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดเขตเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้าควบคุม และควบคุมให้ มีการดาเนินการตามที่
กฎหมายกาหนด
7. ส่ งเสริ ม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒ นาเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
อาหาร
8. ดาเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
9. สนั บ สนุ น ส านั ก งานประมงอ าเภอ อ าเภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนใน
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการแปรรูป
10. การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาอาชี พ การประมง การแก้ ไ ขปั ญ หาทางด้ า น
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าภายในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมง เครื่ อ งมื อ ประมง การอนุ รั ก ษ์
การใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้า เรือประมงในเขต
จังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทา ปรับ ปรุ งระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดทาแผนงานงาน/
โครงการการด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่างๆ
4. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5. จัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง
6.ควบคุม และกากับดูแลการทาการประมงภายในเขตจังหวัดให้ เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการ
ประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. กากับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือทาการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง
8. ดาเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง
และเรือขนถ่ายสัตว์น้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้าตามที่กฎหมายกาหนด
9. ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สานักงานประมง
อาเภอ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
10. ดาเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
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11. ด าเนิ น การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของเลขานุ ก ารคณะกรรมการประมงประจ าจั ง หวั ด
และคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานประมงอาเภอ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กากับดูแลให้การประกอบธุรกิจ
และการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมและกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการทาการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทาแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งาน
ด้านการประมง
4. ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในการดาเนินการพัฒนาด้านการ
ประมง
5. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้
ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
6. ดาเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกาหนด
7. เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทาการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

