
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรายต าแหน่งของส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ 

ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ส านักงานประมงจังหวัด (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพ่ือสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม  ก ากับ

ดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
(๒) ควบคุมและก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๓) จัดท ายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการ
ประมง 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๖) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๗) ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง 
(๘) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
(๙) ด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บ
รักษาสัตว์น้ าตามที่กฎหมายก าหนด 
(๑๐) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 
(๑๑) ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ประมงจังหวัด ปฏิบัติงานในฐานะประมงจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงาน ก ากับ ดูแล สั่งการ 

บังคับบัญชา ให้ค าปรึกษาแนะน า ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การประกอบอาชีพประมงและอาชีพที่เก่ียวข้องกับการ 
ประมงในเขตจังหวัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอด 
เทคโนโลยีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การจัดท าแผน งบประมาณ ฐานข้อมูลประมง งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดและส่วนกลาง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 1.งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ  งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานแผนงาน/
โครงการ งานบุคคล งานให้ค าปรึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป 
2.พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในระบบสารสนเทศ  
3.จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจ าจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมงของส านักงาน
ประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานประมงจังหวัด 
5.ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานประมงธุรการช านาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าแผนงาน /งาน / 
โครงการด้านการประมงและโครงการพิเศษต่างๆ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งานติดตามผล 
และงานธุรการทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมของกรมประมงและจังหวัด และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานประมงธุรการช านาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานและโครงการของจังหวัด งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล 
ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ การใช้และการบ ารุงรักษายานพาหนะ ข่าวสารข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
 

 

 

 



ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานและโครงการของจังหวัด งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งาน

บุคคล 
ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ การใช้และการบ ารุงรักษายานพาหนะ ข่าวสารข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบ ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลด้านการประมงของจังหวัด จัดท ารหัสข้อมูลเพ่ือการประมง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ี 
ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 1.วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์ประมง เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
2.ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมงภายในจังหวัด 
3.ศึกษา และจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และการใช้ประโยชน์  
4.ก ากับ ควบคุม หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าและพันธุ์สัตว์น้ าตลอดจนระบบการสืบค้นย้อนกลับ 
5.จัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการเพาะเลี้ยง และการพัฒนา
อาชีพด้านการประมง 
6.ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม และควบคุมให้มีการด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
7.ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
ผู้ประกอบการที่เก่ียวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร 
8.ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
9.สนับสนุนส านักงานประมงอ าเภอ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
ประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการแปรรูป  
10.การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายในเขต
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
11.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 



ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นักวิชาการประมงช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบการก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ 

และประเมินเทคโนโลยีการประมงภายในเขตจังหวัด ก าหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ด าเนินการ
ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตสัตว์น้ าและปัจจัย การผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและ
จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์มเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ า ผลผลิตสัตว์น้ า การออกหนังสือก ากับและ
การออกใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงและการแก้ไข
ปัญหาทางการประมง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินเทคโนโลยีการประมงภายในเขตจังหวัด ก าหนดแนวทางการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมกระบวนการผลิตสัตว์น้ าและปัจจัย การผลิตให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์มเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตว์
น้ า ผลผลิตสัตว์น้ า การออกหนังสือก ากับและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการประมงและการแก้ไขปัญหาทางการประมง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยนักวิชาการประมงในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินเทคโนโลยีการประมงภายในเขต 
จังหวัด ก าหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมกระบวนการผลิตสัตว์
น้ าและปัจจัย การผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า ผลผลิตสัตว์น้ า การออกหนังสือก ากับและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        
การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงและการแก้ไขปัญหาทางการประมง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการประมง มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยนักวิชาการประมงในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินเทคโนโลยีการประมงภายในเขต 
จังหวัด ก าหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมกระบวนการผลิตสัตว์
น้ าและปัจจัย การผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า ผลผลิตสัตว์น้ า การออกหนังสือก ากับและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง        
การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงและการแก้ไขปัญหาทางการประมง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 



ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ประมง มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยนักวิชาการประมงในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินเทคโนโลยีการประมงภายในเขต 

จังหวัด ก าหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมกระบวนการผลิตสัตว์
น้ าและปัจจัย การผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า ผลผลิตสัตว์น้ า การออกหนังสือก ากับและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        
การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงและการแก้ไขปัญหาทางการประมง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหา
ในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
2.ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ า เรือประมงในเขตจังหวัด ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.จัดท า ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดท าแผนงานงาน/โครงการการด้านการพัฒนา
ประมงและโครงการพิเศษต่างๆ 
4.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงและ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
5.จัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง 
6.ควบคุม และก ากับดูแลการท าการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
7.ก ากับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง 
8.ด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ า
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตามท่ีกฎหมายก าหนด 
9.ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่ส านักงานประมงอ าเภอ อ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
10.ด าเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
11.ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบใน
ส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ก ากับ ดูแลและด าเนินการด้านการประมงภายในเขตจังหวัดให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนด้านการประมง เครื่องมือท าการประมง แหล่งน้ า สถิติการประมง 
ทะเบียนต่างๆ ที่เก่ียวกับการประมง และอ่ืนๆ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการควบคุม ก ากับ ดูแลและปฏิบัติงานด้านการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล
ทะเบียนด้านการประมง เครื่องมือท าการประมง แหล่งน้ า สถิติการประมง ทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมง และอ่ืนๆ
ด าเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่ น ด าเนินการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่า
ด้วยการประมงและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงและ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการ
ประมง ท าการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ ยวข้อง การจัดเก็บ
เงินอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง ด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง 
และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตามที่กฎหมายก าหนด  ให้ค าปรึกษา 
แนะน า และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่ส านักงานประมงอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนด าเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด าเนินการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 

 

 



ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นักวิชาการประมง ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงและ

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการ
ประมง ท าการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บ
เงินอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง ด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง 
และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตามที่กฎหมายก าหนด  ให้ค าปรึกษา 
แนะน า และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่ส านักงานประมงอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนด าเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด าเนินการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

เจ้าพนักงานประมง ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงและ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการ
ประมง ท าการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บ
เงินอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง ด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง 
และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตามที่กฎหมายก าหนด  ให้ค าปรึกษา 
แนะน า และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่ส านักงานประมงอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนด าเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด าเนินการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 

 

 



ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ประมงอ าเภอ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม ก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจ และการประกอบ

อาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
2.ควบคุมและก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การประมงและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3.จัดท าแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง    
4.ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง                    
5.ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตาม
มาตรฐาน 
6.ด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายก าหนด 
7.เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง 
8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ปฏิบัติงานในฐานะประมงอ าเภอ มีหน้าที่ความรับผิดชอบก ากับ ดูแลด้านสั่งการ บังคับบัญชา ให้ค าปรึกษาแนะน า ในการ 
ปฏิบัติงานภายในอ าเภอ เพ่ือให้การประกอบอาชีพประมง และอาชีพที่เกี่ยวข้องด้านการประมงในเขตอ าเภอ เป็นไปตาม
กฎหมายกฎระเบียบ ข้อตกลงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและมาตรฐานที่ก าหนด ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการให้บริการทางวิชาการ จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับการประมง งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในอ าเภอ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเจ้าหน้าพนักงานประมงอาวุโส ในการปฏิบัติงานภายในอ าเภอ เพ่ือให้การประกอบอาชีพประมง 
และอาชีพที่เกี่ยวข้องด้านการประมงในเขตอ าเภอ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง
และมาตรฐานที่ก าหนด ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้บริการทางวิชาการ จัดท าฐานข้อมูล
ทะเบียนต่างๆเก่ียวกับการประมง งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องใน
อ าเภอ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 


