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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๒ ให้กรมประมง  มีภารกิจเก่ียวกับการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาด้านการประมง 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา  ควบคุมการประมง  การผลิตสัตว์น้ํา  และสินค้าประมง 
ที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  และสามารถแข่งขัน 
ในตลาดโลกได้  ตลอดจนป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน 
เขตการประมงไทย  กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา  กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการเพาะเลี้ยง  การปรับปรุงพันธุ์  การผลิต   
การขยายพันธุ์สัตว์น้ํา  สัตว์น้ําสวยงาม  พันธุ์ไม้น้ํา  อาหารสัตว์น้ํา  สุขภาพสัตว์น้ํา  และวิชาการด้านอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และสํารวจด้านทรัพยากรสัตว์น้ํา  แหล่งทําการประมง  เคร่ืองมือ
ทําการประมง  และระบบนิเวศท้ังในและนอกน่านน้ําไทย  รวมท้ังรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา 
ให้อยู่ในระดับที่สามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน 
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(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเก่ียวกับการเก็บรักษาสัตว์น้ํา  การแปรรูปสัตว์น้ํา   
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  เทคโนโลยีการบรรจุ  เทคโนโลยีชีวภาพ  และนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย  ตลอดจนกํากับดูแล
สินค้าประมงให้ได้มาตรฐานตลอดสายการผลิตจนถึงผู้บริโภค  

(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมง  การอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ํา  กําหนดมาตรการในการทําการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ํา  ควบคุม  
ป้องกัน  และปราบปรามการทําการประมงและการค้าสัตว์น้ําให้เป็นไปตามกฎหมาย  รวมทั้งป้องกัน  
ยับย้ัง  และขจัดการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในและนอกน่านน้ําไทย 

(๗) พัฒนาระบบการควบคุม  เฝ้าระวัง  ติดตาม  และตรวจสอบการทําการประมง  ตลอดจน
ระบบสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ  ให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
ตลอดสายการผลิตจนถึงผู้บริโภค 

(๘) ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  และการพัฒนา
ธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การทําการประมง  การแปรรูปสัตว์น้ํา  และอาชีพที่เก่ียวข้องให้มีความม่ันคง
และมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ํา  ด้านวิชาการ  การค้า  การลงทุน  และกิจการอื่น ๆ  ด้านการประมงที่เก่ียวข้อง 

(๑๐) ศึกษา  พัฒนา  และดําเนินการเก่ียวกับระบบงานสารสนเทศ  ภูมิสารสนเทศและเครือข่าย  
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล  ตลอดจน
การให้บริการสารสนเทศ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมประมงหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมประมง  ดังต่อไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (๑) สํานักงานเลขานุการกรม   
   (๒) กองกฎหมาย 
   (๓) กองการเจ้าหน้าที่ 
   (๔) กองคลัง 
   (๕) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
   (๖) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
   (๗) กองตรวจการประมง 
   (๘) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
   (๙) กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
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   (๑๐) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
   (๑๑) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง 
   (๑๒) กองประมงต่างประเทศ 
   (๑๓) กองแผนงาน 
   (๑๔) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน 

เพื่อการสืบค้น 
   (๑๕) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
   (๑๖) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
   (๑๗) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
   (๑๘) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
   (๑๙) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
   (๒๐) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
   (๒๑) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
   (๒๒) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
   (๒๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   (๒๔) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
   (๑) สํานักงานประมงจังหวัด 
   (๒) สํานักงานประมงอําเภอ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ข้อ ๔ ในกรมประมง  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมประมง  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  โดยมี
อํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม   
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
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(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประมงและกิจกรรมของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของกรม  ตลอดจนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
(๕) ดําเนินการดูแลอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และระบบสาธารณูปโภคของกรม 
(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนา  รวมทั้งสํารวจออกแบบ  ควบคุมสิ่งก่อสร้าง  และตรวจสอบ

งานด้านวิศวกรรมของกรม 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุดของกรม 
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง  กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมง

ในเขตการประมงไทย  กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา  กฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกับการประมงทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

(๓) ปรับปรุง  แก้ไข  และยกร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และกฎหมายของประเทศและระหว่างประเทศ  
รวมทั้งวินิจฉัยและเผยแพร่  ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการประมง  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(๖) ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย  ข้อกําหนด  สนธิสัญญา  
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เก่ียวข้องกับกรม 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๘ กองการเจ้าหน้าที่  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัย  พัฒนาระบบคุณธรรม  และคุณภาพชีวิต 

ของบุคลากรของกรม 
(๓) ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้   
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการด้านการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณและการพัสดุของกรม 
(๒) ศึกษา  พัฒนา  และจัดวางระบบงานคลังของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยด้านการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  ใบรับรองหรือ

หนังสือรับรองเก่ียวกับการนําเข้า  ส่งออก  และนําผ่านซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  และปัจจัยการผลิต 
ที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

(๓) ควบคุม  ป้องกัน  และปราบปรามการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

(๔) ควบคุมและกํากับดูแลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๕) ดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งอนุสัญญาและข้อตกลงอื่น ๆ  

ที่เก่ียวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ  มีอํานาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยวางแผน  กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลตามแนวทาง 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  รวมทั้งโครงการพิเศษอื่น ๆ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผน  กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผล  กําหนดแนวทาง

และดําเนินการตามแผนภัยพิบัติด้านการประมง  สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร  ชาวประมง 
และผู้ประกอบการประมง 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๓) ประสานงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศในภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
โครงการพระราชดําริ  รวมทั้งอํานวยการ  บริหารงาน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

(๔) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านแนวทาง 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองตรวจการประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุม  ตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปรามการทําการประมงในน่านน้ําภายในและทะเล 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

และองค์กรต่าง ๆ  ในการบริหารจัดการการประมงในน่านน้ําภายในและทะเล 
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการบริหารจัดการการประมงเพื่อความย่ังยืน 

ของทรัพยากรสัตว์น้ํา 
(๔) วางแผนและดําเนินการเชิงลึกในการป้องกันการทําการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร 

ในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  และพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๒) ควบคุม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลสุขอนามัยของสถานประกอบการ  และความปลอดภัย
ของอาหารในกระบวนการผลิต  ตลอดจนการจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  มาตรฐานสากล  และข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง   
ด้วยกระบวนการทางจุลินทรีย์  เคมี  และกายภาพให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและที่จับสัตว์น้ํา  รวมทั้งคุณภาพ
ของสัตว์น้ํา   

(๕) ให้บริการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงแก่กรม 
และผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง  รวมทั้งกํากับดูแลห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง 

(๖) จัดทําและรักษาระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๗) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการตรวจสอบ

และการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง 



หน้า   ๒๒ 
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(๘) เจรจาและประสานงานด้านเทคนิควิชาการเก่ียวกับระบบคุณภาพความปลอดภัย 
และหลักฐานเพื่อการสืบค้นกับประเทศคู่ค้า 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดทําแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมง 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยสถานการณ์ด้านการประมงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  รวมท้ังเสนอแนะนโยบาย  แผน  และมาตรการต่าง ๆ  ทางด้าน

เศรษฐกิจการประมงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  ตลอดจนมาตรการเก่ียวกับระบบการประมง 
ในเชิงภูมิสังคม 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบการจัดทําและประมวลผลข้อมูลสถิติที่เก่ียวกับ
การประมง 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และกําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาการประมงให้เกิดการเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้ําอย่างย่ังยืนและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ   

(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนบริหารจัดการการประมง  และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว 

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินการออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเก่ียวกับ 

การทําการประมง  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  การมีสัตว์น้ํา 
ไว้ในครอบครอง  รวมท้ังรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง  และเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา 
ตามกฎหมายวา่ด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อกําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 

(๓) ควบคุมและตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ํามิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และกฎหมายว่าด้วยการทาํงานของคนต่างด้าว 

(๔) ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการควบคุมแรงงานบนเรือประมง
ให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 

(๕) ประสานงาน  ให้คําปรึกษา  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทําการประมง
แก่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 



หน้า   ๒๓ 
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(๖) ให้บริการทางวิชาการ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาระบบติดตาม  ควบคุม  และเฝ้าระวังเรือประมงไทย   

ในการทําการประมงทั้งในและนอกน่านน้ําไทย   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบสืบค้นที่มาของสัตว์น้ําที่ได้มาจากการทําการประมง

ของเรือประมงไทย  ณ  ท่าเทียบเรือประมง 
(๓) เฝ้าระวัง  ติดตาม  วิเคราะห์พฤติกรรมของเรือประมงไทยผ่านระบบติดตามเรือ 
(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามการเข้าออกของเรือประมงไทย 
(๕) ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของท่าเทียบเรือและแพปลาที่จดทะเบียนกับกรมประมง 
(๖) ควบคุม  ตรวจสอบ  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมงหนังสือกํากับ

การซื้อขายสัตว์น้ํา  หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา  รวมทั้งข้อมูลของสัตว์น้ําที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ กองประมงต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  บริหารจัดการ  และพัฒนาการทําการประมงนอกน่านน้ําไทย   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านวิชาการ   

ด้านการประมงอื่น ๆ  ด้านพันธกรณีในระดับทวิภาคี  พหุภาคี  และองค์การระหว่างประเทศ   
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม 
(๔) จัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศและกําหนดท่าทีของประเทศไทยในการประชุม

หรือในกรอบเจรจาท่ีเก่ียวข้องกับการประมง  รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบาย  ข้อตกลง  ข้อเสนอโครงการ
หรือกิจกรรม  และแนวปฏิบัติที่กําหนด 

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงต่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๘ กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดทําแผนปฏิบัติการและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรม  

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีและบริหารงบประมาณของกรม 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  รายงานผล  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปี 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  รายงานผล  และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

(๔) อํานวยการและบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวมของกรม 
(๕) ประสานงานราชการและประมวลผลการปฏิบัติราชการของราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น   

มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และกําหนดระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้าประมง  

ตั้งแต่ที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  ที่จับสัตว์น้ํา  แหล่งแปรรูปสัตว์น้ํา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ  
มาตรฐานสากล  มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และกําหนดระบบมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ํา  
การดูแลรักษาสัตว์น้ํา  การแปรรูปสัตว์น้ํา  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ  มาตรฐานสากล  มาตรฐานและข้อกําหนด
ของประเทศคู่ค้า 

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมง   
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ  มาตรฐานสากล  มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งกํากับ  ดูแล
ห้องปฏิบัติการของกรม 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และออกแบบกระบวนการจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง 
ให้มีประสิทธิภาพ 

(๖) ให้การรับรองและกํากับดูแลระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต   
(๗) เจรจาและประสานงานกับประเทศคู่ค้าเก่ียวกับการรับรองระบบการผลิตและมาตรฐาน

สินค้าประมง  การจัดทําข้อตกลง  และการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับสุขอนามัยสินค้าประมง 
(๘) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ  รวมทั้งประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน 

ทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวกับระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมง  การตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมง  
และหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง 

(๙) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมง   
และมาตรฐานสินค้าประมง 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๒๐ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  พันธุ์ไม้น้ําจืด  

และการจัดการฟาร์ม   
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๓) ศึกษา  วิจัย  และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  และพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๔) ศึกษา  วิจัย  และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดในฟาร์มโดยมุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๕) ดําเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๖) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําจืด   

และพันธุ์ไม้น้ําจืดเพื่อการเพาะเลี้ยง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือมาตรฐานสากล 
(๗) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๘) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา  รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๑ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

สาหร่ายทะเล  และการจัดการฟาร์ม 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล   
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

และสาหร่ายทะเล  รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 
(๕) ศึกษา  วิจัย  และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

และสาหร่ายทะเล 
(๖) ศึกษา  วิจัย  และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  สาหร่ายทะเล

ในฟาร์ม  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๗) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล   
(๘) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

และสาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือมาตรฐานสากล 
(๙) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๑๐) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา  รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา 
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 

(๑๑) กํากับ  ควบคุม  และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ําชายฝั่ง 

(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๒ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการดูแลรักษาสัตว์น้ําตั้งแต่หลังการจับไปจนถึงผู้บริโภค  

ให้มีคุณภาพ  ความปลอดภัย  และสุขอนามัย  รวมทั้งการศึกษาสารชีวพิษในสัตว์น้ํา 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  เทคโนโลยีการบรรจุ  

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําและสิ่งที่ เหลือจาก

อุตสาหกรรมสัตว์น้ําเพื่อเพิ่มมูลค่า 
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  วิธีการ  และกระบวนการที่ใช้ 

ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา  รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการในกระบวนการผลิตให้ได้วิธีการที่เหมาะสม   
และได้มาตรฐาน 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  
รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังอันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา   

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการดูแลรักษาสัตว์น้ํา  การแปรรูปสัตว์น้ํา  
และอุตสาหกรรมสัตว์น้ําให้ได้มาตรฐาน   

(๗) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านเทคโนโลยี 
หลังการจับสัตว์น้ํา 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๓ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเก่ียวกับศักยภาพของแหล่งประมงทะเลในน่านน้ําไทย   

พื้นที่ทับซ้อนและน่านน้ําสากล  ในด้านทรัพยากรสัตว์น้ําและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประมง  
ตลอดจนร่วมสํารวจวิจัยในน่านน้ําต่างประเทศ   

(๒) ศึกษา  ทดลอง  พัฒนารูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  และติดตามผลการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  รวมถึงการติดตามผลการปล่อยพันธุ์สตัว์ทะเลชนิดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับเคร่ืองมือทําการประมงและวิธีการ
ทําการประมงทะเลให้มีเคร่ืองมือทําการประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ํา  ไม่ทําลายพันธุ์สัตว์น้ํา
และสอดคล้องกับการทําการประมงแบบมีความรับผิดชอบ 

(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยชีวประวัติ  ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลและพืชทะเล  
และดําเนินการเก่ียวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการบริหารจัดการการประมงและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง 
(๗) ดําเนินการประเมินปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําสูงสุดที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้  

ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินผลมาตรการในการบริหารจัดการการประมง   
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล  และควบคุม  

กํากับ  ดูแล  การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง 
(๙) ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังการทําการประมงและแหล่งทําการประมงทะเล 
(๑๐) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการประมงทะเล  

เคร่ืองมือทําการประมง  และวิธีการทําการประมงทะเล 
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๔ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยชีววิทยาแหล่งน้ําจืด  ทรัพยากรชีวภาพ  และความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสัตว์น้ําจืด 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศในแหล่งน้ําจืด 
(๓) ประเมินระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด  สภาวะการทําการประมง  เศรษฐกิจ  และสังคมชาวประมง  

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างย่ังยืน 
(๔) รวบรวมชนิดพันธุ์และศึกษาวิวัฒนาการของทรัพยากรสัตว์น้ําจืดตามระบบอนุกรมวิธาน  

และจัดเก็บเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบและตรวจสอบอ้างอิงตามระบบพิพิธภัณฑ์มาตรฐาน 
(๕) รวบรวมและจัดแสดงชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด 
(๖) พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษาแหล่งน้ําจืดให้เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา 
(๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการบริหารจัดการ

การประมงน้ําจืด 
(๘) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการประมงน้ําจืด 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๒๕ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

ในสัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําให้มีคุณภาพดี

ทั้งในเชิงพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออก 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจากธรรมชาติให้เป็น 

พันธุ์เพาะเลี้ยงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์  รวมทั้งเก็บรวบรวม

เชื้อพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําทั้งพันธุ์ดั้งเดิม  พันธุ์ปรับปรุง  และพันธุ์ใหม่ 
(๕) วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์  ทั้งในหน่วยงาน

และในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๖) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 
(๗) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล 
(๘) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ํา

และพันธุ์ไม้น้ํา 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๖ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ํ า  รวมถึงภูมิ คุ้มกันวิทยา 

และเทคโนโลยีชีวภาพ 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ํา  การป้องกัน   

การรักษาโรค  และระบาดวิทยา 
(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  และพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้ํา  รายงาน

การระบาดของโรค  รวมถึงการติดต่อเจรจาประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ 
(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  และพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา  สุขอนามัยฟาร์ม   

และสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา  เพื่อการรับรองการส่งออกตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 
(๕) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ํา   
(๖) ให้บริการห้องปฏิบัติอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ําแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๒๗ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา  ตลอดจนด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และกําหนดมาตรฐาน  และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ํา 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวแ์ละกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลสุขอนามัยและมาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ํา  

ติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาและเคมีภัณฑ์  วัตถุดิบ  รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ในอาหารสัตว์น้ําให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย  มาตรฐานที่กําหนด  หรือมาตรฐานสากล 

(๔) ดําเนินการออกใบอนุญาต  ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  ออกใบรับรองระบบประกันคุณภาพ
อาหารสัตว์  หรือใบรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์  ในส่วนที่เก่ียวกับอาหารสัตว์น้ําตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านอาหารสัตว์น้ํา 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

รวมถึงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประมงและระบบ

ประมวลผล 
(๓) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการประมง  ตลอดจนการเชื่อมโยง

เครือข่ายระบบต่าง ๆ   
(๔) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และ 

สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานและบุคลากรของกรมประมงให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่กําหนด 
(๕) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการประมง 
(๖) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๙ สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุน 

ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม  กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ
การประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลง  และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การประมง  แผนพัฒนาด้านการประมง  และฐานข้อมูลด้านการประมง  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาด้านการประมง 
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริม

กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกําหนด 
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง 
(๘) กํากับ  ดูแล  ให้คําปรึกษา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
(๙) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๓๐ สํานักงานประมงจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุน 

ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม  กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ
การประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลงและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การประมง  แผนพัฒนาด้านการประมง  และฐานข้อมูลด้านการประมง  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด   
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาค 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๖) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๗) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการ

พัฒนาด้านการประมง 
(๘) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริม

กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
(๙) ดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  หนังสือรับรอง  และรับจดทะเบียน 

ท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามที่กฎหมายกําหนด 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๑๐) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง 
(๑๑) กํากับ  ดูแล  ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๓๑ สํานักงานประมงอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่ เหมาะสม  กํากับดูแล 

ให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลง   
และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

(๓) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง  รวมทั้งประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการ
พัฒนาด้านการประมง 

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 

(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกําหนด 
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  การจัดตั้งสํานักงานประมงอําเภอ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  ข.  (๒)  ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ให้จัดตั้งสํานักงานประมงอําเภอ  ตามบัญชีรายชื่อสํานักงานประมงอําเภอแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บญัชีรายชื่อสาํนกังานประมงอําเภอ 

แนบทา้ยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่  ๖  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

สํานักงานประมงจังหวัดกระบี ่

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองกระบี่ 
2. สํานักงานประมงอําเภอเกาะลันตา 
3. สํานักงานประมงอําเภอเขาพนม 
4. สํานักงานประมงอําเภอคลองท่อม 

5. สํานักงานประมงอําเภอปลายพระยา 
6. สํานักงานประมงอําเภอลําทับ 
7. สํานักงานประมงอําเภอเหนือคลอง 
8. สํานักงานประมงอําเภออ่าวลึก 

 

สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุร ี

1. สํานักงานประมงอําเภอทองผาภูมิ 
2. สํานักงานประมงอําเภอท่าม่วง 
3. สํานักงานประมงอําเภอท่ามะกา 
4. สํานักงานประมงอําเภอไทรโยค 

5. สํานักงานประมงอําเภอพนมทวน 
6. สํานักงานประมงอําเภอศรีสวัสด์ิ 
7. สํานักงานประมงอําเภอหนองปรือ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ ์

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
2. สํานักงานประมงอําเภอกมลาไสย 
3. สํานักงานประมงอําเภอกุฉินารายณ์ 
4. สํานักงานประมงอําเภอยางตลาด 

5. สํานักงานประมงอําเภอสมเด็จ 
6. สํานักงานประมงอําเภอสหัสขันธ์ 
7. สํานักงานประมงอําเภอห้วยเม็ก 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดกาํแพงเพชร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองกําแพงเพชร 
2. สํานักงานประมงอําเภอขาณุวรลักษบุร ี
3. สํานักงานประมงอําเภอคลองขลุง 

4. สํานักงานประมงอําเภอพรานกระต่าย 
5. สํานักงานประมงอําเภอลานกระบือ 
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สํานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองขอนแก่น 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระนวน 
3. สํานักงานประมงอําเภอชุมแพ 
4. สํานักงานประมงอําเภอน้ําพอง 
5. สํานักงานประมงอําเภอบ้านไผ่ 
6. สํานักงานประมงอําเภอบ้านแฮด 
7. สํานักงานประมงอําเภอพล 

8. สํานักงานประมงอําเภอภูเวียง 
9. สํานักงานประมงอําเภอมัญจาคีรี 
10. สํานักงานประมงอําเภอแวงน้อย 
11. สํานักงานประมงอําเภอแวงใหญ ่
12. สํานักงานประมงอําเภอสีชมพู 
13.    สํานักงานประมงอําเภอหนองสองห้อง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดจันทบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองจันทบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอขลุง 
3. สํานักงานประมงอําเภอท่าใหม่ 

4. สํานักงานประมงอําเภอนายายอาม 
5. สํานักงานประมงอําเภอแหลมสิงห์ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางคล้า 
3. สํานักงานประมงอําเภอบางปะกง 

4. สํานักงานประมงอําเภอบ้านโพธ์ิ 
5. สํานักงานประมงอําเภอพนมสารคาม 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดชลบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองชลบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอพนัสนิคม 
3. สํานักงานประมงอําเภอเกาะสีชัง 
4. สํานักงานประมงอําเภอบางละมุง 
5. สํานักงานประมงอําเภอบ้านบึง 

6. สํานักงานประมงอําเภอพานทอง 
7. สํานักงานประมงอําเภอศรีราชา 
8. สํานักงานประมงอําเภอสัตหีบ 
9. สํานักงานประมงอําเภอหนองใหญ ่

 

สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาท 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองชัยนาท 
2. สํานักงานประมงอําเภอวัดสิงห์ 
3. สํานักงานประมงอําเภอสรรคบุรี 

4. สํานักงานประมงอําเภอสรรพยา 
5. สํานักงานประมงอําเภอหันคา 
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สํานักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองชัยภูมิ 
2. สํานักงานประมงอําเภอเกษตรสมบูรณ ์
3. สํานักงานประมงอําเภอแก้งคร้อ 
4. สํานักงานประมงอําเภอคอนสวรรค ์

5. สํานักงานประมงอําเภอจัตุรัส 
6. สํานักงานประมงอําเภอบ้านแท่น 
7. สํานักงานประมงอําเภอภูเขียว 
8. สํานักงานประมงอําเภอหนองบัวแดง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองชุมพร 
2. สํานักงานประมงอําเภอท่าแซะ 
3. สํานักงานประมงอําเภอทุ่งตะโก 
4. สํานักงานประมงอําเภอปะทิว 

5. สํานักงานประมงอําเภอพะโต๊ะ 
6. สํานักงานประมงอําเภอละแม 
7. สํานักงานประมงอําเภอสวี 
8. สํานักงานประมงอําเภอหลังสวน 

 

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองเชียงราย 
2. สํานักงานประมงอําเภอเชียงของ 
3. สํานักงานประมงอําเภอเชียงแสน 
4. สํานักงานประมงอําเภอเทิง 
5. สํานักงานประมงอําเภอพาน 

6. สํานักงานประมงอําเภอแม่จัน 
7. สํานักงานประมงอําเภอแม่สรวย 
8. สํานักงานประมงอําเภอแม่สาย 
9. สํานักงานประมงอําเภอเวียงชัย 
10. สํานักงานประมงอําเภอเวียงเชียงรุ้ง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

1. สํานักงานประมงอําเภอจอมทอง 
2. สํานักงานประมงอําเภอเชียงดาว 
3. สํานักงานประมงอําเภอดอยเต่า 
4. สํานักงานประมงอําเภอดอยสะเก็ด 
5. สํานักงานประมงอําเภอฝาง 

6. สํานักงานประมงอําเภอพร้าว 
7. สํานักงานประมงอําเภอแม่แตง 
8. สํานักงานประมงอําเภอแม่อาย 
9. สํานักงานประมงอําเภอสันป่าตอง 
10. สํานักงานประมงอําเภอสารภี 

 

สํานักงานประมงจังหวัดตรัง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองตรัง 
2. สํานักงานประมงอําเภอกันตัง 
3. สํานักงานประมงอําเภอปะเหลียน 
4. สํานักงานประมงอําเภอย่านตาขาว 

 
 

5. สํานักงานประมงอําเภอสิเกา 
6. สํานักงานประมงอําเภอห้วยยอด 
7. สํานักงานประมงอําเภอหาดสําราญ 
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สํานักงานประมงจังหวัดตราด 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองตราด 
2. สํานักงานประมงอําเภอเกาะช้าง 
3. สํานักงานประมงอําเภอคลองใหญ ่

4. สํานักงานประมงอําเภอเขาสมิง 
5. สํานักงานประมงอําเภอแหลมงอบ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดตาก 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองตาก 
2. สํานักงานประมงอําเภอบ้านตาก 

3. สํานักงานประมงอําเภอแม่สอด 
4. สํานักงานประมงอําเภอสามเงา 

 

สํานักงานประมงจังหวัดนครนายก 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครนายก 
2. สํานักงานประมงอําเภอปากพลี 

3. สํานักงานประมงอําเภอองครักษ์ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครปฐม 
2. สํานักงานประมงอําเภอกําแพงแสน 
3. สํานักงานประมงอําเภอดอนตูม 

4. สํานักงานประมงอําเภอนครชัยศรี 
5. สํานักงานประมงอําเภอบางเลน 
6. สํานักงานประมงอําเภอสามพราน 

 

สํานักงานประมงจังหวัดนครพนม 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครพนม 
2. สํานักงานประมงอําเภอท่าอุเทน 
3. สํานักงานประมงอําเภอธาตุพนม 
4. สํานักงานประมงอําเภอนาแก 
5. สํานักงานประมงอําเภอนาหว้า 

6. สํานักงานประมงอําเภอบ้านแพง 
7. สํานักงานประมงอําเภอปลาปาก 
8. สํานักงานประมงอําเภอโพนสวรรค ์
9. สํานักงานประมงอําเภอศรีสงคราม 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา 

1. สํานักงานประมงอําเภอครบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอชุมพวง 
3. สํานักงานประมงอําเภอด่านขุนทด 
4. สํานักงานประมงอําเภอโนนไทย 
5. สํานักงานประมงอําเภอโนนสูง 
6. สํานักงานประมงอําเภอบัวใหญ ่

7. สํานักงานประมงอําเภอบ้านเหลื่อม 
8. สํานักงานประมงอําเภอปักธงชัย 
9. สํานักงานประมงอําเภอปากช่อง 
10. สํานักงานประมงอําเภอพิมาย 
11. สํานักงานประมงอําเภอห้วยแถลง 
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สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

     1.  สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 2.  สํานักงานประมงอําเภอขนอม 
 3.  สํานักงานประมงอําเภอทุ่งใหญ ่
 4.  สํานักงานประมงอําเภอฉวาง 
 5.  สํานักงานประมงอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 6.  สํานักงานประมงอําเภอชะอวด 
 7.  สํานักงานประมงอําเภอช้างกลาง 
 8.  สํานักงานประมงอําเภอเชียรใหญ่  
 9.  สํานักงานประมงอําเภอท่าศาลา 

10.  สํานักงานประมงอําเภอทุ่งสง 
11.   สํานักงานประมงอําเภอนาบอน 
12.   สํานักงานประมงอําเภอปากพนัง 
13.   สํานักงานประมงอําเภอพระพรหม 
14.   สํานักงานประมงอําเภอร่อนพิบูลย์ 
15.   สํานักงานประมงอําเภอลานสกา 
16.   สํานักงานประมงอําเภอสิชล 
17.   สํานักงานประมงอําเภอหัวไทร 

 

 

สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค ์

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครสวรรค ์
2. สํานักงานประมงอําเภอเก้าเลี้ยว 
3. สํานักงานประมงอําเภอโกรกพระ 
4. สํานักงานประมงอําเภอชุมแสง 
5. สํานักงานประมงอําเภอท่าตะโก 

6. สํานักงานประมงอําเภอบรรพตพิสัย 
7. สํานักงานประมงอําเภอพยุหะคีรี 
8. สํานักงานประมงอําเภอลาดยาว 
9. สํานักงานประมงอําเภอหนองบัว 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดนนทบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอไทรน้อย 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางกรวย 

3. สํานักงานประมงอําเภอบางบัวทอง 
4. สํานักงานประมงอําเภอบางใหญ ่

 

สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองนราธิวาส 
2. สํานักงานประมงอําเภอเจาะไอร้อง 
3. สํานักงานประมงอําเภอตากใบ 
4. สํานักงานประมงอําเภอบาเจาะ 
5. สํานักงานประมงอําเภอยี่งอ 

6. สํานักงานประมงอําเภอระแงะ 
7. สํานักงานประมงอําเภอรือเสาะ 
8. สํานักงานประมงอําเภอแว้ง 
9. สํานักงานประมงอําเภอสุไหงปาดี 
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สํานักงานประมงจังหวัดน่าน 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองน่าน 
2. สํานักงานประมงอําเภอท่าวังผา 
3. สํานักงานประมงอําเภอทุ่งช้าง 
4. สํานักงานประมงอําเภอนาน้อย 

5. สํานักงานประมงอําเภอปัว 
6. สํานักงานประมงอําเภอแม่จริม 
7. สํานักงานประมงอําเภอเวียงสา 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดบงึกาฬ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองบึงกาฬ 
2. สํานักงานประมงอําเภอเซกา 
3. สํานักงานประมงอําเภอโซ่พิสัย 

4. สํานักงานประมงอําเภอบึงโขงหลง 
5. สํานักงานประมงอําเภอบุ่งคล้า 
6. สํานักงานประมงอําเภอศรีวิไล 

 

สํานักงานประมงจังหวัดบรุีรมัย์ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระสัง 
3. สํานักงานประมงอําเภอนางรอง 
4. สํานักงานประมงอําเภอบ้านกรวด 

5. สํานักงานประมงอําเภอละหานทราย 
6. สํานักงานประมงอําเภอลําปลายมาศ 
7. สํานักงานประมงอําเภอสตึก 
8. สํานักงานประมงอําเภอหนองก่ี 

 

สํานักงานประมงจังหวัดปทมุธาน ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองปทุมธานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอคลองหลวง 
3. สํานักงานประมงอําเภอลาดหลุมแก้ว 

4. สํานักงานประมงอําเภอลําลูกกา 
5. สํานักงานประมงอําเภอหนองเสือ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
2. สํานักงานประมงอําเภอกุยบุรี 
3. สํานักงานประมงอําเภอทับสะแก 
4. สํานักงานประมงอําเภอบางสะพาน 

5. สํานักงานประมงอําเภอบางสะพานน้อย 
6. สํานักงานประมงอําเภอปราณบุรี 
7. สํานักงานประมงอําเภอสามร้อยยอด 
8. สํานักงานประมงอําเภอหัวหิน 

 

สํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุร ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองปราจีนบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอกบินทร์บุรี 
3. สํานักงานประมงอําเภอบ้านสร้าง 

4. สํานักงานประมงอําเภอประจันตคาม 
5. สํานักงานประมงอําเภอศรีมหาโพธิ 
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สํานักงานประมงจังหวัดปตัตาน ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองปัตตานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอกะพ้อ 
3. สํานักงานประมงอําเภอโคกโพธ์ิ 
4. สํานักงานประมงอําเภอทุ่งยางแดง 
5. สํานักงานประมงอําเภอปะนาเระ 

6. สํานักงานประมงอําเภอมายอ 
7. สํานักงานประมงอําเภอไม้แก่น 
8. สํานักงานประมงอําเภอยะหริ่ง 
9. สํานักงานประมงอําเภอสายบุรี 
10. สํานักงานประมงอําเภอหนองจิก 

 

สํานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. สํานักงานประมงอําเภอบางซ้าย 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางไทร 
3. สํานักงานประมงอําเภอบางปะอิน 
4. สํานักงานประมงอําเภอผักไห่ 
5. สํานักงานประมงอําเภอภาชี 

6. สํานักงานประมงอําเภอมหาราช 
7. สํานักงานประมงอําเภอลาดบัวหลวง 
8. สํานักงานประมงอําเภอวังน้อย 
9. สํานักงานประมงอําเภอเสนา 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองพะเยา 
2. สํานักงานประมงอําเภอจุน 
3. สํานักงานประมงอําเภอเชียงคํา 

4. สํานักงานประมงอําเภอเชียงม่วน 
5. สํานักงานประมงอําเภอดอกคําใต้ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดพงังา 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองพังงา 
2. สํานักงานประมงอําเภอกะปง 
3. สํานักงานประมงอําเภอเกาะยาว 
4. สํานักงานประมงอําเภอคุระบุรี 

5. สํานักงานประมงอําเภอตะกั่วทุ่ง 
6. สํานักงานประมงอําเภอตะกั่วป่า 
7. สํานักงานประมงอําเภอทับปุด 
8. สํานักงานประมงอําเภอท้ายเหมือง 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดพทัลุง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองพัทลุง 
2. สํานักงานประมงอําเภอเขาชัยสน 
3. สํานักงานประมงอําเภอควนขนุน 

4. สํานักงานประมงอําเภอบางแก้ว 
5. สํานักงานประมงอําเภอปากพะยูน 
6. สํานักงานประมงอําเภอป่าบอน 
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สํานักงานประมงจังหวัดพจิิตร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองพิจิตร 
2. สํานักงานประมงอําเภอตะพานหิน 
3. สํานักงานประมงอําเภอบางมูลนาก 
 

4. สํานักงานประมงอําเภอโพทะเล 
5. สํานักงานประมงอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
6. สํานักงานประมงอําเภอสามง่าม 

 

สํานักงานประมงจังหวัดพษิณุโลก 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองพิษณุโลก 
2. สํานักงานประมงอําเภอชาติตระการ 
3. สํานักงานประมงอําเภอนครไทย 
4. สํานักงานประมงอําเภอเนินมะปราง 
5. สํานักงานประมงอําเภอบางกระทุ่ม 

6. สํานักงานประมงอําเภอบางระกํา 
7. สํานักงานประมงอําเภอพรหมพิราม 
8. สํานักงานประมงอําเภอวังทอง 
9. สํานักงานประมงอําเภอวัดโบสถ ์

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุร ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองเพชรบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอแก่งกระจาน 
3. สํานักงานประมงอําเภอเขาย้อย 

4. สํานักงานประมงอําเภอชะอํา 
5. สํานักงานประมงอําเภอท่ายาง 
6. สํานักงานประมงอําเภอบ้านแหลม 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
2. สํานักงานประมงอําเภอชนแดน 
3. สํานักงานประมงอําเภอวิเชียรบุรี 
4. สํานักงานประมงอําเภอศรีเทพ 

5. สํานักงานประมงอําเภอหนองไผ่ 
6. สํานักงานประมงอําเภอหล่มเก่า 
7. สํานักงานประมงอําเภอหล่มสัก 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดแพร่ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองแพร่ 
2. สํานักงานประมงอําเภอร้องกวาง 
3. สํานักงานประมงอําเภอลอง 

4. สํานักงานประมงอําเภอวังช้ิน 
5. สํานักงานประมงอําเภอสอง 
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สํานักงานประมงจังหวัดภเูกต็ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองภูเก็ต 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระทู้ 

3. สํานักงานประมงอําเภอถลาง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองมหาสารคาม 
2. สํานักงานประมงอําเภอโกสุมพิสัย 
3. สํานักงานประมงอําเภอเชียงยืน 
4. สํานักงานประมงอําเภอนาเชือก 

5. สํานักงานประมงอําเภอบรบือ 
6. สํานักงานประมงอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
7. สํานักงานประมงอําเภอวาปีปทุม 

 

สํานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองมุกดาหาร 
2. สํานักงานประมงอําเภอคําชะอี 
3. สํานักงานประมงอําเภอดงหลวง 

4. สํานักงานประมงอําเภอดอนตาล 
5. สํานักงานประมงอําเภอนิคมคําสร้อย 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
2. สํานักงานประมงอําเภอขุนยวม 
3. สํานักงานประมงอําเภอปาย 

4. สํานักงานประมงอําเภอแม่สะเรียง 
5. สํานักงานประมงอําเภอสบเมย 

 

สํานักงานประมงจังหวัดยโสธร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองยโสธร 
2. สํานักงานประมงอําเภอกุดชุม 
3. สํานักงานประมงอําเภอคําเขื่อนแก้ว 

4. สํานักงานประมงอําเภอไทยเจริญ 
5. สํานักงานประมงอําเภอมหาชนะชัย 
6. สํานักงานประมงอําเภอเลิงนกทา 

 

สํานักงานประมงจังหวัดยะลา 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองยะลา 
2. สํานักงานประมงอําเภอบันนังสตา 
3. สํานักงานประมงอําเภอเบตง 

4. สํานักงานประมงอําเภอยะหา 
5. สํานักงานประมงอําเภอรามัน 
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สํานักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
2. สํานักงานประมงอําเภอเกษตรวิสัย 
3. สํานักงานประมงอําเภอจตุพักตรพิมาน 
4. สํานักงานประมงอําเภอเชียงขวัญ 
5. สํานักงานประมงอําเภอธวัชบุรี 

6. สํานักงานประมงอําเภอพนมไพร 
7. สํานักงานประมงอําเภอโพนทอง 
8. สํานักงานประมงอําเภอสุวรรณภูมิ 
9. สํานักงานประมงอําเภอเสลภูมิ 
10. สํานักงานประมงอําเภออาจสามารถ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดระนอง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองระนอง 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระบุรี 
3. สํานักงานประมงอําเภอกะเปอร์ 

4. สํานักงานประมงอําเภอละอุ่น 
5. สํานักงานประมงอําเภอสุขสําราญ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดระยอง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองระยอง 
2. สํานักงานประมงอําเภอแกลง 

3. สํานักงานประมงอําเภอบ้านฉาง 
4. สํานักงานประมงอําเภอวังจันทร์ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดราชบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองราชบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางแพ 
3. สํานักงานประมงอําเภอบ้านโป่ง 

4. สํานักงานประมงอําเภอโพธาราม 
5. สํานักงานประมงอําเภอสวนผ้ึง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดลพบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองลพบุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอโคกสําโรง 
3. สํานักงานประมงอําเภอชัยบาดาล 

4. สํานักงานประมงอําเภอท่าวุ้ง 
5. สํานักงานประมงอําเภอบ้านหมี่ 
6. สํานักงานประมงอําเภอลําสนธิ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองลําปาง 
2. สํานักงานประมงอําเภอเกาะคา 
3. สํานักงานประมงอําเภองาว 
4. สํานักงานประมงอําเภอแจ้ห่ม 

5. สํานักงานประมงอําเภอเถิน 
6. สํานักงานประมงอําเภอแม่ทะ 
7. สํานักงานประมงอําเภอแม่เมาะ 
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สํานักงานประมงจังหวัดลําพนู 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองลําพูน 
2. สํานักงานประมงอําเภอป่าซาง 

3. สํานักงานประมงอําเภอลี้ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดเลย 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองเลย 
2. สํานักงานประมงอําเภอด่านซ้าย 
3. สํานักงานประมงอําเภอภูกระดึง 

4. สํานักงานประมงอําเภอท่าลี่ 
5. สํานักงานประมงอําเภอภูหลวง 
6. สํานักงานประมงอําเภอวังสะพุง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดศรสีะเกษ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองศรีสะเกษ 
2. สํานักงานประมงอําเภอกันทรลักษ์ 
3. สํานักงานประมงอําเภอกันทรารมย์ 
4. สํานักงานประมงอําเภอขุขันธ์ 

5. สํานักงานประมงอําเภอปรางค์กู่ 
6. สํานักงานประมงอําเภอภูสิงห์ 
7. สํานักงานประมงอําเภอราษีไศล 
8. สํานักงานประมงอําเภออุทุมพรพิสัย 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสกลนคร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสกลนคร 
2. สํานักงานประมงอําเภอบ้านม่วง 
3. สํานักงานประมงอําเภอพรรณนานิคม 
4. สํานักงานประมงอําเภอพังโคน 

5. สํานักงานประมงอําเภอวานรนิวาส 
6. สํานักงานประมงอําเภอสว่างแดนดิน 
7. สํานักงานประมงอําเภออากาศอํานวย 
 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสงขลา 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระแสสินธ์ุ 
3. สํานักงานประมงอําเภอควนเนียง 
4. สํานักงานประมงอําเภอจะนะ 
5. สํานักงานประมงอําเภอเทพา 
6. สํานักงานประมงอําเภอนาทวี 
7. สํานักงานประมงอําเภอระโนด 

8. สํานักงานประมงอําเภอรัตภูมิ 
9. สํานักงานประมงอําเภอสทิงพระ 
10. สํานักงานประมงอําเภอสะเดา 
11. สํานักงานประมงอําเภอสะบ้าย้อย 
12. สํานักงานประมงอําเภอสิงหนคร 
13. สํานักงานประมงอําเภอหาดใหญ ่
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สํานักงานประมงจังหวัดสตลู 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสตูล 
2. สํานักงานประมงอําเภอควนกาหลง 
3. สํานักงานประมงอําเภอท่าแพ 

4. สํานักงานประมงอําเภอทุ่งหว้า 
5. สํานักงานประมงอําเภอมะนัง 
6. สํานักงานประมงอําเภอละงู 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรปราการ 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางบ่อ 
3. สํานักงานประมงอําเภอบางพลี 

4. สํานักงานประมงอําเภอบางเสาธง 
5. สํานักงานประมงอําเภอพระสมุทรเจดีย์ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
2. สํานักงานประมงอําเภอบางคนฑี 

3. สํานักงานประมงอําเภออัมพวา 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
2. สํานักงานประมงอําเภอกระทุ่มแบน 

3. สํานักงานประมงอําเภอบ้านแพ้ว 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสระแก้ว 

1. สํานักงานประมงอําเภอเขาฉกรรจ์ 
2. สํานักงานประมงอําเภอตาพระยา 
3. สํานักงานประมงอําเภอวังนํ้าเย็น 

4. สํานักงานประมงอําเภอวัฒนานคร 
5. สํานักงานประมงอําเภออรัญประเทศ 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดสระบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอแก่งคอย 
2. สํานักงานประมงอําเภอบ้านหมอ 
3. สํานักงานประมงอําเภอพระพุทธบาท 

4. สํานักงานประมงอําเภอหนองแค 
5. สํานักงานประมงอําเภอหนองโดน 
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สํานักงานประมงจังหวัดสิงหบ์รุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสิงห์บุรี 
2. สํานักงานประมงอําเภอค่ายบางระจัน 
3. สํานักงานประมงอําเภอบางระจัน 

4. สํานักงานประมงอําเภอพรหมบุรี 
5. สํานักงานประมงอําเภออินทร์บุรี 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุโขทัย 
2. สํานักงานประมงอําเภอกงไกรลาศ 
3. สํานักงานประมงอําเภอคีรีมาศ 
4. สํานักงานประมงอําเภอศรีนคร 

5. สํานักงานประมงอําเภอศรีสัชนาลัย 
6. สํานักงานประมงอําเภอศรีสําโรง 
7. สํานักงานประมงอําเภอสวรรคโลก 

 

สํานักงานประมงจังหวัดสพุรรณบรุ ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุพรรณบุร ี
2. สํานักงานประมงอําเภอดอนเจดีย์ 
3. สํานักงานประมงอําเภอด่านช้าง 
4. สํานักงานประมงอําเภอเดิมบางนางบวช 
5. สํานักงานประมงอําเภอบางปลาม้า 

6. สํานักงานประมงอําเภอศรีประจันต์ 
7. สํานักงานประมงอําเภอสองพ่ีน้อง 
8. สํานักงานประมงอําเภอสามชุก 
9. สํานักงานประมงอําเภออู่ทอง 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอกาญจนดิษฐ ์
3. สํานักงานประมงอําเภอเกาะพะงัน 
4. สํานักงานประมงอําเภอเกาะสมุย 
5. สํานักงานประมงอําเภอไชยา 
6. สํานักงานประมงอําเภอดอนสัก 
7. สํานักงานประมงอําเภอท่าฉาง 
8. สํานักงานประมงอําเภอท่าชนะ 

9. สํานักงานประมงอําเภอบ้านตาขุน 
10. สํานักงานประมงอําเภอบ้านนาเดิม 
11. สํานักงานประมงอําเภอบ้านนาสาร 
12. สํานักงานประมงอําเภอพระแสง 
13. สํานักงานประมงอําเภอพุนพิน 
14. สํานักงานประมงอําเภอวิภาวดี 
15. สํานักงานประมงอําเภอเวียงสระ 
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สํานักงานประมงจังหวัดสุรนิทร ์

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุรินทร ์
2. สํานักงานประมงอําเภอกาบเชิง 
3. สํานักงานประมงอําเภอชุมพลบุรี 
4. สํานักงานประมงอําเภอท่าตูม 
5. สํานักงานประมงอําเภอปราสาท 

6. สํานักงานประมงอําเภอรัตนบุรี 
7. สํานักงานประมงอําเภอศีขรภูมิ 
8. สํานักงานประมงอําเภอสังขะ 
9. สํานักงานประมงอําเภอสําโรงทาบ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองหนองคาย 
2. สํานักงานประมงอําเภอท่าบ่อ 
3. สํานักงานประมงอําเภอโพนพิสัย 

4. สํานักงานประมงอําเภอรัตนวาปี 
5. สํานักงานประมงอําเภอศรีเชียงใหม ่

 

สํานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลําภ ู

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
2. สํานักงานประมงอําเภอนากลาง 
3. สํานักงานประมงอําเภอโนนสัง 

4. สํานักงานประมงอําเภอศรีบุญเรือง 
5. สํานักงานประมงอําเภอสุวรรณคูหา 
 

สํานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอ่างทอง 
2. สํานักงานประมงอําเภอป่าโมก 

3. สํานักงานประมงอําเภอโพธ์ิทอง 
4. สํานักงานประมงอําเภอวิเศษชัยชาญ 

 

สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจรญิ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
2. สํานักงานประมงอําเภอชานุมาน 
3. สํานักงานประมงอําเภอพนา 

4. สํานักงานประมงอําเภอลืออํานาจ 
5. สํานักงานประมงอําเภอเสนางคนิคม 
6. สํานักงานประมงอําเภอหัวตะพาน 

 

สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธาน ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุดรธานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอกุดจับ 
3. สํานักงานประมงอําเภอกุมภวาปี 
4. สํานักงานประมงอําเภอไชยวาน 
5. สํานักงานประมงอําเภอน้ําโสม 
6. สํานักงานประมงอําเภอโนนสะอาด 

7. สํานักงานประมงอําเภอบ้านดุง 
8. สํานักงานประมงอําเภอบ้านผือ 
9. สํานักงานประมงอําเภอเพ็ญ 
10. สํานักงานประมงอําเภอศรีธาตุ 
11. สํานักงานประมงอําเภอสร้างคอม 
12. สํานักงานประมงอําเภอหนองหาน 
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สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดติถ์ 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
2. สํานักงานประมงอําเภอตรอน 
3. สํานักงานประมงอําเภอท่าปลา 

4. สํานักงานประมงอําเภอบ้านโคก 
5. สํานักงานประมงอําเภอพิชัย 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัดอุทยัธาน ี

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุทัยธานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอทัพทัน 
3. สํานักงานประมงอําเภอบ้านไร่ 

4. สํานักงานประมงอําเภอลานสัก 
5. สํานักงานประมงอําเภอหนองฉาง 

 

สํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 

1. สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
2. สํานักงานประมงอําเภอเขื่องใน 
3. สํานักงานประมงอําเภอดอนมดแดง 
4. สํานักงานประมงอําเภอเดชอุดม 
5. สํานักงานประมงอําเภอตระการพืชผล 
6. สํานักงานประมงอําเภอนาจะหลวย 
7. สํานักงานประมงอําเภอน้ํายืน 

8. สํานักงานประมงอําเภอบุณฑริก 
9. สํานักงานประมงอําเภอพิบูลมังสาหาร 
10. สํานักงานประมงอําเภอโพธ์ิไทร 
11. สํานักงานประมงอําเภอม่วงสามสิบ 
12. สํานักงานประมงอําเภอวารินชําราบ 
13. สํานักงานประมงอําเภอสว่างวีระวงศ์ 
14. สํานักงานประมงอําเภอสิรินธร 

 
 



กรมประมง 
   
วิสัยทัศน ์

มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นําและสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ 
ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับ 

มาตรฐานของไทยและสากล 
3. กํากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําเพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความ

หลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงและประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและ

ถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบรวมทั้งปรับปรุง 

โครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศมีประสิทธิภาพด้านผลผลิตและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
และเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

2. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงต่อการดํารงชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3.เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคและตลาด 

ต่างประเทศ โดยให้ความสําคัญต้ังแต่บ่อเลี้ยง ที่จับสัตว์น้ําทุกประเภท โรงงานแปรรูปทุกประเภท ตลอด
ห่วงโซ่การผลิตและแปรรูป 

4. เพื่อให้การใช้และการผลิตทดแทนของทรัพยากรสัตว์น้ํามีความสมดุลและสร้างความยั่งยืนใน
การใช้ทั้งเพื่อบริโภคและการสร้างรายได้แก่ประเทศ รวมทั้งการหาแหล่งทําการประมงนอกน่านน้ําทดแทน
แหล่งภายในประเทศ 

5. เพื่อให้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในทุกสาขาทางด้านการประมงรวมทั้ง
เป็นการพึ่งพาและคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เองเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

6. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการสะสมองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะอย่างเต็มที่เพื่อนําไปใช้
ในการพัฒนาการประมงอย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความเช่ียวชาญในแต่ละบุคคล 

 
เป้าหมาย 

1. ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2559 จะมีผลผลิตจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 982,631 ตัน และผลผลิตสัตว์น้ําจืด 607,000 ตัน รวมผลผลิตสัตว์น้ํา 
1,589,631 ตัน 

2. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 75 
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3. แหล่งเลี้ยงหอยเข้าสู่ระบบการควบคุมแหล่งรับรองหอย 2 ฝาเพื่อการส่งออก เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
30 เรือประมงอวนลากและอวนล้อมได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย ร้อยละ 50 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกประเภทได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย ร้อยละ 10 
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ําทุกประเภทที่ขอใบรับรองสุขอนามัย ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP และหรือ 
HACCP ร้อยละ 100 สถานแปรรูปเบื้องต้น สะพานปลาท่าเทียบเรือ ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจ GMP 
และ HACCP ร้อยละ 100 และผลิตภัณฑ์ประมงได้รับการยอมรับโดยมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์อย่างน้อย   
ร้อยละ 90 

4. ผลผลิตของทรัพยากรประมงน้ําจืดอยู่ในระดับ 0.20-0.25 ล้านตัน ผลผลิตของทรัพยากรประมง
ทะเลในเขตน่านน้ําไทยอยู่ในระดับ 1.7-2.0 ล้านตัน ส่วนผลผลิตจากการประมงนอกน่านน้ําอยู่ในระดับ 
0.7-1.0 ล้านตัน และมีชุมชนชาวประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ร้อยละ 20 ของ
ชุมชนทั้งหมด 

5. ผลงานวิจัยที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินการจริงอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
ผลงานวิจัยที่ดําเนินการทั้งหมดและสามารถถ่ายทอดผลงานดังกล่าวให้แก่เกษตรกรได้อย่างน้อย ร้อยละ 20 

6. บุคลากรของกรมประมงได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) อย่างน้อยร้อยละ 80  
และมีความพึงพอใจต่อองค์การอย่างน้อยร้อยละ 90 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ในการดําเนินงานของกรมประมงต้องดําเนินการตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ดังกล่าวข้างต้นนั้น กรมประมงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําให้ย่ังยืนและคงความหลากหลาย 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและองค์กร 
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กรอบอัตรากําลังในภาพรวมของกรมประมง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
หน่วยงาน 

 
รวม 

 
ข้าราชการ
(ตําแหน่ง)

 
ลูกจ้างประจํา

(อัตรา) 

 

พนักงาน 
ราชการ 
(อัตรา) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงิน 

งบประมาณ
เงินนอก 

งบประมาณ
(อัตรา) (อัตรา) 

1 ส่วนกลาง 330 19 - 311   
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 12 6 - 6   
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9 4 - 5   
4 สํานักงานเลขานกุารกรม 265 82 20 86 77  
5 กองกฎหมาย 26 19 1 6   
6 กองการเจ้าหน้าท่ี 87 43 2 42   
7 กองคลัง 77 47 4 22  4 
8 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปจัจัยการผลิต 202 111 11 80   
9 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ

กิจกรรมพิเศษ 
285 18 1 266   

10 กองตรวจการประมง 687 171 250 266   
11 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 330 64 9 257   
12 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 83 46 8 29   
13 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนด

มาตรการ 
36 24 - 12   

14 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ
ประมง 

159 143 - 16   

15 กองประมงต่างประเทศ 46 31 1 14   
16 กองแผนงาน 64 24 10 30   
17 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า

ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
24 19 - 5   

18 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 1,487 269 223 875  120 
19 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 941 191 72 624  54 
20 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สัตว์น้ํา 
100 31 12 57   

21 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 839 256 136 445  2 
22 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 813 156 189 415  53 
23 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 243 56 29 123  35 
24 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 86 37 7 42   
25 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 82 36 5 41   
26 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 59 32 2 25   
27 สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 14 1 11   
28 สํานักงานประมงจังหวัด 1,961 1150 99 712   
 รวม 9,359 3,099 1,092 4,823  77 268 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

 
 



หนาที่ 1

สูง ต้น สูง ต้น ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ทพ อว ชง ปช/ชง

1 นักบริหาร 1 3 4
2 ผู้อํานวยการ 7 5 12
3 ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  (วิชาการเงินและบัญชี) 1 1

ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  (วิชาการประมง) 4 3 7
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) 40 37 77
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) 2 2
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) 1 1

4 ผู้ตรวจราชการกรม 7 7
5 นักจัดการงานทั่วไป 69 69
6 นักทรัพยากรบุคคล 9 19 28
7 นิติกร 5 16 21
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 18 23
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1 17 19
10 นักวิชาการพัสดุ 1 2 3
11 นักวิชาการสถิติ 1 1 11 13
12 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 4 5
13 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 9 11
14 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 4 5
15 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 2 11 48 12 73
16 เศรษฐกร 1 7 7 15
17 นักเดินเรือ 4 4

ทั่วไปลําดับ
ที่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน อํานวยการ

ภาพรวมกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือน จําแนกตามชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง
กรมประมง

วิชาการ
รวม

บริหาร
ประเภทตําแหน่ง/ระดับตําแหน่ง



หนาที่ 2

สูง ต้น สูง ต้น ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ทพ อว ชง ปช/ชง
ทั่วไปลําดับ

ที่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน อํานวยการ วิชาการ
รวม

บริหาร
ประเภทตําแหน่ง/ระดับตําแหน่ง

18 นักประชาสัมพันธ์ 3 3
19 นักวิชาการเผยแพร่ 2 12 14
20 นักวิชาการประมง 1 16 78 620 341 1,056
21 นายช่างกลเรือ 16 16
22 นักวิชาการช่างศิลป์ 1 1
23 วิศวกรเครื่องกล 1 1 2
24 วิศวกรโยธา 2 2
25 บรรณารักษ์ 2 2
26 เจ้าพนักงานธุรการ 11 268 279
27 เจ้าพนักงานพัสดุ 6 6
28 เจ้าพนักงานสถิติ 5 5
29 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 48 49
30 เจ้าพนักงานเดินเรือ 18 18
31 เจ้าพนักงานสื่อสาร 23 23
32 เจ้าพนักงานประมง 403 740 1,143
33 นายช่างศิลป์ 5 5
34 นายช่างเครื่องกล 1 25 26
35 นายช่างไฟฟ้า 1 10 11
36 นายช่างภาพ 3 3
37 นายช่างโยธา 1 29 30
38 นายช่างโลหะ 1 1
39 นายช่างออกแบบเรือ 1 2 3
40 เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 1



หนาที่ 3

สูง ต้น สูง ต้น ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ทพ อว ชง ปช/ชง
ทั่วไปลําดับ

ที่ ชื่อตําแหน่งในสายงาน อํานวยการ วิชาการ
รวม

บริหาร
ประเภทตําแหน่ง/ระดับตําแหน่ง

รวม  1 3 61 46 1 19 125 - 671 - 569 - 419 - 1,184 3,099



        กรมประมง         3,099
อธิบดี

โครงสรา้งกรมประมงตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2559

รองอธิบดี              3
อธบด  

ผู้เชี่ยวชาญ            8  
กลุ่มตรวจสอบภายใน        6

ผู้ตรวจราชการกรม   7 กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร    4

กล่มวิจัยและพัฒนาการ กล่มพัฒนาอตสาหกรรมประมงกล่มบริหารจดัการทรัพยากรกลุ่มนโยบายและการบรหิาร

สํานักงานเลขานุการกรม

กลุมวจยและพฒนาการ
เพาะเลี้ยง

กองวิจัยและพัฒนาการ    
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

กลุมพฒนาอุตสาหกรรมประมง
และตรวจสอบยอ้นกลับ

กลุมบรหารจดการทรพยากร
ประมง

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
อุตสาหกรรมสตัว์น้ํา

กองวิจยัและพัฒนา            
ประมงทะเล

82
269 256 31

กองการเจ้าหนา้ที่          

กองคลัง                     

กองกฎหมาย                เพา เลยงสตวนาจด

กองวิจัยและพัฒนาการ   
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

กองวิจัยและพัฒนา

ุ

กองตรวจสอบคุณภาพสนิค้า   
ประมง

กองวิจยัและพัฒนา            
ประมงน้ําจืด

กองตรวจการประมง

19

43

47

191 156

171

64

กองประมงต่างประเทศ    

กองแผนงาน                

กองนโยบาย ล ยทธศาสตร์
กองวิจัยและพัฒนา        
อาหารสัตว์น้าํ

กองวจยและพฒนา        
พันธุกรรมสัตว์น้ํา กองพัฒนาระบบการรับรอง     

มาตรฐานสนิค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสบืคน้ 

กองตรวจการประมง        

กองบริหารจัดการทรัพยากร   
และกําหนดมาตรการ

24

31 36

56
171

24
19

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร

กองนโยบายและยุทธศาสตร 
พัฒนาการประมง กองวิจัยและพัฒนา        

สุขภาพสัตว์น้าํ

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา    
และปัจจัยการผลิต

กองบริหารจัดการเรอืประมง     
ล การทําปร มง

46

32
37

111

143

สํานักงานประมงพื้นที่กรงุเทพฯ 
สํานักงานประมงจังหวัด      

สํานักงานประมงอําเภอ       

เหมือนเดิม
ปรับชื่อหน่วยงาน
หน่วยงานใหม่

และการทาประมงกองโครงการอันเนื่องมาจาก       
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 592

558

18

14



แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมประมง 

กรมประมง 

กลุมตรวจสอบภายใน 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบรหิาร การเงิน และการบัญชี

ของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการภายในกรม  

(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ

ภายในกรม 

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงาน

กลางตาง ๆ และหนวยงานภายในกรม 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 



กรมประมง 

สํานักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลดานการประมง

และกิจกรรมของกรม 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของกรม ตลอดจนเฝา

ระวังและแจงเตือนภัย 

(๕) ดําเนินการดูแลอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภคของ

กรม 

(๖) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา รวมท้ังสํารวจออกแบบ ควบคุม

สิ่งกอสราง และตรวจสอบ 

งานดานวิศวกรรมของกรม 

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานหองสมุดของกรม 

(๘) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดของ

กรม 

(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

ขอ ๗ กองกฎหมาย มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมายวาดวยการประมง กฎหมายวาดวยสิทธิการประมง

ในเขตการประมงไทย กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายวาดวยการ

สงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๒) ศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกับการประมงท้ังในประเทศและ 

ระหวางประเทศ 

(๓) ปรับปรุง แกไข และยกรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับกฎหมายของกรมใหสอดคลองกับสภาวการณและกฎหมายของประเทศและ

ระหวางประเทศรวมท้ังวินิจฉัยและเผยแพร ความรูดานกฎหมายเก่ียวกับการประมง และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพงและอาญา 

งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานฝายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขต

กรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการประมง 

(๖) ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานดานกฎหมาย ขอกําหนด สนธิสัญญา 

หรือขอตกลงระหวางประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกรม 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย 



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห จัดทําระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสรางวินัย พัฒนาระบบคุณธรรม และ

คุณภาพชีวิต 

ของบุคลากรของกรม 

(๓) ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสรางองคกรแหงการเรยีนรู 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการดานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ

และการพัสดุของกรม 

(๒) ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบงานคลังของกรม 

(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย 

กองการเจาหนาท่ี  กองคลัง  



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยดานการคาสตัวนํ้าและปจจัยการผลิตท่ีใช

ทางการประมง 

(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต 

ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเก่ียวกับการนําเขา สงออก และนําผานซึ่งสัตวนํ้า

หรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า และปจจัยการผลิตท่ีใชทางการประมงตามกฎหมายวา

ดวยการประมงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๓) ควบคุม ปองกัน และปราบปรามการคาสัตวนํ้าและปจจัยการผลิตท่ีใช

ทางการประมงใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(๔) ควบคุมและกํากับดูแลการเขาเทียบทาของเรือประมงตางประเทศตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(๕) ดําเนินการตามอนุสญัญาวาดวยการคาระหวางประเทศ รวมท้ังอนุสัญญา

และขอตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัยวางแผน กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลตาม

แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ รวมท้ังโครงการพิเศษอ่ืน ๆ 

(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผน กํากับดูแล ติดตามและประเมินผล 

กําหนดแนวทางและดําเนินการตามแผนภัยพิบัติดานการประมง สนับสนุน

ชวยเหลือเกษตรกร ชาวประมงและผูประกอบการประมง 

(๓) ประสานงานภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและตางประเทศในภารกิจท่ี

เก่ียวของกับโครงการพระราชดําร ิรวมท้ังอํานวยการ บริหารงาน และติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน 

(๔) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนําดาน

แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ

กิจกรรมพิเศษ 



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ควบคุม ตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามการทําการประมงในนานนํ้า

ภายในและทะเลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(๒) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและองคกรตาง ๆ ในการบริหารจัดการการประมงในนานนํ้าภายใน

และทะเล 

(๓) สนับสนุนและสงเสริมเครือขายในการบรหิารจัดการการประมงเพ่ือความ

ยั่งยืนของทรัพยากรสัตวนํ้า 

(๔) วางแผนและดําเนินการเชิงลึกในการปองกันการทําการประมงท่ีไมชอบ

ดวยกฎหมาย 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองตรวจการประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(๑) ศึกษา คนควา และวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสุขอนามัยและความปลอดภัยของ

อาหารในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ และพัฒนาวิธีการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพสินคาประมงใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(๒) ควบคุม ตรวจสอบ และกํากับดูแลสุขอนามยัของสถานประกอบการ และ

ความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดทําหลักฐานเพ่ือ

การสืบคนสินคาประมงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมง มาตรฐานสากล 

และขอกําหนดของประเทศคูคา 

(๓) ควบคุม ตรวจสอบ และกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา

ประมงดวยกระบวนการทางจุลินทรีย เคมี และกายภาพใหเปนไปตามกฎหมาย

และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

(๔) ควบคุม ตรวจสอบ และกํากับดูแลท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและท่ีจบัสัตวนํ้า 

รวมท้ังคุณภาพของสัตวนํ้า 

(๕) ใหบริการหองปฏิบัติการอางอิงดานการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาประมง

แกกรมและผูประกอบการผลิตสนิคาประมง รวมท้ังกํากับดูแลหองปฏิบัติการ

ของผูประกอบการผลิตสนิคาประมง 

(๖) จัดทําและรักษาระบบการตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

(๗) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนําดานการ

ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาประมง  

(๘) เจรจาและประสานงานดานเทคนิควิชาการเก่ียวกับระบบคุณภาพความ

ปลอดภัยและหลักฐานเพ่ือการสบืคนกับประเทศคูคา 

(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําแผนแมบทและแผนยุทธศาสตรดานการ

ประมง 

(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัยสถานการณดานการประมงท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ 

(๓) ศึกษา วิเคราะห วิจัย รวมท้ังเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ 

ทางดานเศรษฐกิจการประมงท้ังในประเทศและระหวางประเทศ ตลอดจน

มาตรการเก่ียวกับระบบการประมงในเชิงภูมิสังคม 

(๔) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบการจัดทําและประมวลผลขอมูลสถิติท่ี

เก่ียวกับการประมง 

(๕) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาการประมงใหเกิด

การเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้าอยางยั่งยืนและสอดคลองกับพันธกรณรีะหวางประเทศ 

(๖) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนบริหารจัดการการประมง และรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนดังกลาว 

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมง

แหงชาติ 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต

เก่ียวกับการทําการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในท่ีจับสัตวนํ้าท่ีเปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดิน การมีสัตวนํ้าไวในครอบครอง รวมท้ังรับจดทะเบียนทาเทียบเรือประมง 

และเรือขนถายสัตวนํ้าหรอืเรอืเก็บรักษาสัตวนํ้าตามกฎหมายวาดวยการประมงและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๒) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลผูทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในท่ีจับสัตว

นํ้าท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดนิเพ่ือกําหนดมาตรการบรหิารจัดการทรัพยากร

สัตวนํ้า 

(๓) ควบคุมและตรวจสอบโรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับสัตวนํ้ามิใหมีการฝาฝน

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 

(๔) ตรวจสอบและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการควบคุมแรงงานบน

เรือประมงใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับกฎเกณฑระหวางประเทศ 

(๕) ประสานงาน ใหคําปรึกษา รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงใน

การทําการประมงแกคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

 (๖) ใหบริการทางวิชาการ สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมขององคกรชุมชน

ประมงทองถ่ินในการบริหารจดัการทรพัยากรสัตวนํ้า 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 

กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง

เรือประมงไทยในการทําการประมงท้ังในและนอกนานนํ้าไทย 

(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบสืบคนท่ีมาของสัตวนํ้าท่ีไดมาจาก

การทําการประมงของเรือประมงไทย ณ ทาเทียบเรือประมง 

(๓) เฝาระวัง ติดตาม วิเคราะหพฤติกรรมของเรือประมงไทยผานระบบ

ติดตามเรือ 

(๔) ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการเขาออกของเรือประมงไทย 

(๕) ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของทาเทียบเรือและแพปลาท่ีจด

ทะเบียนกับกรมประมง 

(๖) ควบคุม ตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลสมุดบันทึกการทําการ

ประมงหนังสือกํากับการซื้อขายสตัวนํ้า หนังสือกํากับการขนถายสตัวนํ้า 

รวมท้ังขอมูลของสัตวนํ้าท่ีนําข้ึนทาเทียบเรือประมง 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย บริหารจัดการ และพัฒนาการทําการประมงนอก

นานนํ้าไทย 

(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศดาน

วิชาการดานการประมงอ่ืน ๆ ดานพันธกรณีในระดับทวิภาคี พหุภาคี และ

องคการระหวางประเทศ 

(๓) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธของกรม 

(๔) จัดทําแผนการเจรจาความรวมมือกับตางประเทศและกําหนดทาทีของ

ประเทศไทยในการประชุมหรือในกรอบเจรจาท่ีเก่ียวของกับการประมง 

รวมท้ังเสนอขอคิดเห็นตอนโยบาย ขอตกลง ขอเสนอโครงการหรือกิจกรรม 

และแนวปฏิบัติท่ีกําหนด 

(๕) ใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูดานการประมงตางประเทศ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองประมงตางประเทศ 



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําแผนปฏิบัติการและคาํของบประมาณ

รายจายประจาํปของกรม  รวมท้ังจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและ

บริหารงบประมาณของกรม 

(๒) ศึกษา วิเคราะห ติดตาม รายงานผล และประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานประจําป 

(๓) ศึกษา วิเคราะห ติดตาม รายงานผล และประเมินผลการใชจาย

งบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ 

(๔) อํานวยการและบริหารจดัการงานวิจัยในภาพรวมของกรม 

(๕) ประสานงานราชการและประมวลผลการปฏิบัติราชการของราชการ

บริหารสวนภูมิภาคของกรม 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย 

กองแผนงาน 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และกําหนดระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินคาประมง 

ตั้งแตท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ท่ีจับสัตวนํ้า แหลงแปรรูปสัตวนํ้า ใหเปนไปตามมาตรฐานของประเทศ

มาตรฐานสากล มาตรฐานและขอกําหนดของประเทศคูคา 

(๒) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และกําหนดระบบมาตรฐานดานสุขอนามัยในการจับสัตวนํ้า 

การดูแลรักษาสัตวนํ้า การแปรรูปสัตวนํ้า การเก็บรักษาผลิตภัณฑสัตวนํ้า การขนสงหรือขนถายสัตวนํ้า

และผลิตภัณฑสัตวนํ้า ใหเปนไปตามมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล มาตรฐานและขอกําหนด

ของประเทศคูคา 

(๓) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคาประมง 

ใหเปนไปตามมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล มาตรฐานและขอกําหนดของประเทศคูคา 

(๔) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ รวมท้ังกํากับ ดูแล 

หองปฏิบัติการของกรม 

(๕) ศึกษา คนควา วิจัย และออกแบบกระบวนการจัดทําหลักฐานเพ่ือการสืบคนสินคาประมง 

ใหมีประสิทธิภาพ 

(๖) ใหการรับรองและกํากับดูแลระบบคุณภาพการผลิตสินคาประมงตลอดสายการผลิต 

(๗) เจรจาและประสานงานกับประเทศคูคาเก่ียวกับการรับรองระบบการผลิตและมาตรฐาน 

สินคาประมง การจัดทําขอตกลง และการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับสุขอนามัยสินคาประมง 

(๘) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ รวมท้ังประสานงานและเขารวมประชุมกับหนวยงาน 

ท้ังในและตางประเทศท่ีเก่ียวกับระบบคุณภาพการผลิตสินคาประมง การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

สินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคนสินคาประมง 

(๙) ใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูดานระบบคุณภาพการผลติสินคาประมง 

และมาตรฐานสินคาประมง 

(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย 

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน 



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด พันธุไมนํ้า

จืดและการจัดการฟารม 

(๒) ศึกษา คนควา และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุสัตวนํ้าจืดและพันธุไมนํ้าจดื 

(๓) ศึกษา วิจัย และสงเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจดื 

และพันธุไมนํ้าจืด 

(๔) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจดืและพันธุไมนํ้าจืดใน

ฟารมโดยมุงเนนการมีสวนรวมของเกษตรกร 

(๕) ดําเนินการผลิตและขยายพันธุสัตวนํ้าจืดและพันธุไมนํ้าจืด 

(๖) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังกระบวนการผลติสัตวนํ้าจืด 

และพันธุไมนํ้าจืดเพ่ือการเพาะเลี้ยง ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือ

มาตรฐานสากล 

(๗) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนําดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดและพันธุไมนํ้าจืด 

(๘) ใหบริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและนํ้า รวมท้ังกําหนดมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดและพันธุไมนํ้าจดื 

(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(๑) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง สัตวทะเล 

สาหรายทะเล และการจัดการฟารม 

(๒) ศึกษา คนควา วิจัย และฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้าและสิ่งแวดลอมในท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

(๓) ศึกษา คนควา และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุสัตวนํ้าชายฝง สัตวทะเลและสาหราย

ทะเล 

(๔) ศึกษา คนควา และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้าชายฝง สัตวทะเล 

และสาหรายทะเล รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับสถานแสดงพันธุสัตวนํ้าชายฝง สัตวทะเล และ

สาหรายทะเล 

(๕) ศึกษา วิจัย และสงเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง สัตวทะเล

และสาหรายทะเล 

(๖) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง สัตวทะเล สาหรายทะเล 

ในฟารม โดยมุงเนนการมีสวนรวมของเกษตรกร 

(๗) ผลิตและขยายพันธุสัตวนํ้าชายฝง สัตวทะเล และสาหรายทะเล 

(๘) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังกระบวนการผลติสัตวนํ้าชายฝง สัตวทะเล

และสาหรายทะเลเพ่ือการเพาะเลี้ยง ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือมาตรฐานสากล 

(๙) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนําดานการเพาะเลี้ยง 

สัตวนํ้าชายฝง สัตวทะเล และสาหรายทะเล 

(๑๐) ใหบริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและนํ้า รวมท้ังกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้า 

ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง สัตวทะเล และสาหรายทะเล 

(๑๑) กํากับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานนํ้าเค็มเพ่ือการเพาะเลีย้ง

สัตวนํ้าชายฝง 

(๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาการดูแลรักษาสัตวนํ้าตั้งแตหลังการจับไปจนถึง

ผูบริโภคใหมีคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัย รวมท้ังการศึกษาสารชีวพิษใน

สัตวนํ้า 

(๒) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้า 

เทคโนโลยีการบรรจุและพัฒนาผลิตภัณฑ 

(๓) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาการใชประโยชนจากสัตวนํ้าและสิ่งท่ีเหลือจาก 

อุตสาหกรรมสัตวนํ้าเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

(๔) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ วิธีการ และกระบวนการท่ีใช 

ในอุตสาหกรรมสัตวนํ้า รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการในกระบวนการผลิตใหได

วิธีการท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน 

(๕) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ

สัตวนํ้า รวมท้ังติดตามและเฝาระวังอันตรายจากการบริโภคสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ

สัตวนํ้า 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการดูแลรกัษาสัตวนํ้า การแปรรูปสัตว

นํ้าและอุตสาหกรรมสัตวนํ้าใหไดมาตรฐาน 

(๗) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนําดาน

เทคโนโลยีหลังการจับสัตวนํ้า 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

((๑) ศึกษา คนควา และวิจัยเก่ียวกับศักยภาพของแหลงประมงทะเลในนานนํ้าไทย 

พ้ืนท่ีทับซอนและนานนํ้าสากล ในดานทรัพยากรสัตวนํ้าและปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ

กับการประมงตลอดจนรวมสํารวจวิจัยในนานนํ้าตางประเทศ 

(๒) ศึกษา ทดลอง พัฒนารูปแบบการจัดสรางแหลงอาศยัสัตวทะเล และติดตามผลการ

จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล รวมถึงการติดตามผลการปลอยพันธุสัตวทะเลชนิดท่ี

เหมาะสมในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(๓) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับเครื่องมือทําการประมงและวิธีการ

ทําการประมงทะเลใหมีเครือ่งมือทําการประมงท่ีมีประสิทธิภาพในการจบัสัตวนํ้า ไม

ทําลายพันธุสัตวนํ้าและสอดคลองกับการทําการประมงแบบมีความรบัผิดชอบ 

(๔) ศึกษา คนควา และวิจัยชีวประวัติ ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวทะเลและ

พืชทะเล และดําเนินการเก่ียวกับสถานแสดงพันธุสัตวทะเลและพืชทะเล 

(๕) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และฟนฟูแหลงประมงทะเลใหมีความอุดมสมบูรณ 

(๖) สงเสริมการมีสวนรวมของชาวประมงในการบริหารจดัการการประมงและเสรมิสราง

ความเขมแข็งใหแกชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง 

(๗) ดําเนินการประเมินปรมิาณทรัพยากรสัตวนํ้าสูงสุดท่ีสามารถนํามาใชประโยชนได 

ตลอดจนวิเคราะหและประเมินผลมาตรการในการบรหิารจัดการการประมง 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนใหมีผูสังเกตการณบนเรอืประมงท่ีไดมาตรฐานสากล และ

ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผูสังเกตการณบนเรอืประมง 

(๙) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังการทําการประมงและแหลงทําการประมงทะเล 

(๑๐) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนําดานการประมง

ทะเล เครื่องมือทําการประมง และวิธีการทําการประมงทะเล 

(๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

กองวิจยัและพัฒนาประมงทะเล 



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมและเทคโนโลยท่ีี

เก่ียวของในสัตวนํ้าและพันธุไมนํ้า 

(๒) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงพันธุสัตวนํ้าและพันธุไมนํ้าใหมี

คุณภาพดีท้ังในเชิงพันธุกรรมและลักษณะท่ีแสดงออก 

(๓) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาพันธุสัตวนํ้าและพันธุไมนํ้าจากธรรมชาติให

เปนพันธุเพาะเลี้ยงเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงพันธุ 

(๔) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรกัษาเช้ือพันธุ รวมท้ังเก็บ

รวบรวมเช้ือพันธุสัตวนํ้าและพันธุไมนํ้าท้ังพันธุดั้งเดิม พันธุปรับปรุง และพันธุใหม 

(๕) วิจัยและทดสอบพันธุสัตวนํ้าและพันธุไมนํ้าท่ีผานการพัฒนาปรบัปรุงพันธุ ท้ัง

ในหนวยงานและในฟารมโดยมุงเนนการมีสวนรวมของเกษตรกร 

(๖) ผลิตและขยายพันธุสัตวนํ้าและพันธุไมนํ้าท่ีผานการพัฒนาปรบัปรุงพันธุ 

(๗) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังกระบวนการผลติสัตวนํ้าให

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรอืมาตรฐานสากล 

(๘) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนําดาน

พันธุกรรมสัตวน้ําและพันธุไมนํ้า 

(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา คนควา และวิจัยชีววิทยาแหลงนํ้าจืด ทรัพยากรชีวภาพ และความ

หลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้าจืด 

(๒) ศึกษา คนควา วิจัย และฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้าและระบบนิเวศในแหลง

นํ้าจืด 

(๓) ประเมินระบบนิเวศแหลงนํ้าจืด สภาวะการทําการประมง เศรษฐกิจ และ

สังคมชาวประมง พัฒนารูปแบบการบริหารจดัการการประมงและการใช

ประโยชนทรัพยากรสัตวนํ้าอยางยั่งยืน 

(๔) รวบรวมชนิดพันธุและศึกษาวิวัฒนาการของทรัพยากรสัตวนํ้าจืดตาม

ระบบอนุกรมวิธาน และจัดเก็บเปนตัวอยางเปรียบเทียบและตรวจสอบอางอิง

ตามระบบพิพิธภัณฑมาตรฐาน 

(๕) รวบรวมและจัดแสดงชนิดพันธุสัตวนํ้าจืดและพันธุไมนํ้าจืดในสถานแสดง

พันธุสัตวนํ้าจืด 

(๖) พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาแหลงนํ้าจืดใหเหมาะสมตอการเพ่ิม

ผลผลิตสัตวนํ้า 

(๗) สงเสริมการมีสวนรวมและเสรมิสรางความเขมแข็งใหแกชาวประมงใน

การบริหารจัดการการประมงนํ้าจืด 

(๘) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดความรู และใหคําปรึกษาแนะนําดานการ

ประมงนํ้าจืด 

(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา คนควา และวิจัยดานโรคและสุขภาพสัตวนํ้า รวมถึงภูมิคุมกันวิทยา

และเทคโนโลยีชีวภาพ 

(๒) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคสัตวนํ้า การ

ปองกันการรักษาโรค และระบาดวิทยา 

(๓) ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล และพัฒนาระบบเฝาระวังโรคระบาดสัตว

นํ้า รายงานการระบาดของโรค รวมถึงการติดตอเจรจาประสานงานกับองคกร

ตาง ๆ ท้ังภายในและตางประเทศ 

(๔) ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล และพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า สุขอนามัยฟารม

และสถานประกอบการสงออกสัตวนํ้า เพ่ือการรับรองการสงออกตาม

ขอกําหนดของประเทศคูคา 

(๕) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนําดาน

โรคและสุขภาพสัตวนํ้า 

(๖) ใหบริการหองปฏิบัติอางอิงดานการตรวจวิเคราะหโรคสัตวนํ้าแกหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัวนํ้า ตลอดจนดาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(๒) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และกําหนดมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตวนํ้าตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๓) ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลสุขอนามัยและมาตรฐานของโรงงานผลิต

อาหารสัตวนํ้า ติดตามเฝาระวังการใชยาและเคมีภัณฑ วัตถุดิบ รวมท้ัง

จุลินทรียท่ีใชในอาหารสัตวนํ้าใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐานท่ีกําหนด 

หรือมาตรฐานสากล 

(๔) ดําเนินการออกใบอนุญาต ข้ึนทะเบียนอาหารสัตว ออกใบรับรองระบบ

ประกันคุณภาพอาหารสัตว หรือใบรับรองอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับอาหารสตัว ใน

สวนท่ีเก่ียวกับอาหารสัตวนํ้าตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร

สัตวและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๕) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนําดาน

อาหารสัตวนํ้า 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา 



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารรวมถึงสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรม 

(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการ

ประมงและระบบประมวลผล 

(๓) เปนศูนยกลางเครือขายขอมูลสารสนเทศดานการประมง ตลอดจนการ

เช่ือมโยงเครือขายระบบตาง ๆ 

(๔) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการใชงานระบบเครอืขาย

อินเทอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงานและบุคลากรของกรม

ประมงใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด 

(๕) ใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศดานการประมง 

(๖) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนําดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินเทคโนโลยีดานการประมงทุกสาขาเพ่ือสนับสนุน

ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงท่ีเหมาะสม กํากับดูแลใหการประกอบธุรกิจและการ

ประกอบอาชีพการประมงเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลง และมาตรฐานท่ี

เก่ียวของ 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการทําการประมงใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๓) จัดทํายุทธศาสตรการประมง แผนพัฒนาดานการประมง และฐานขอมูลดานการ

ประมงรวมท้ังประชาสัมพันธและเผยแพรงานดานการประมง 

(๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาดานการประมง 

(๕) ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง รวมท้ังสงเสริม 

กระบวนการผลิตใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 

(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

(๗) เรงรัดและจัดเก็บเงินคาอากรเครื่องมือทําการประมงและคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประมง 

(๘) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงในพ้ืนท่ี 

รับผิดชอบ 

(๙) สนับสนุนใหมีการรวมกลุมและจดัใหมีการข้ึนทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถ่ิน 

(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 



กรมประมง 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินเทคโนโลยีดานการประมงทุกสาขาเพ่ือสนับสนุนให

เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงท่ีเหมาะสม กํากับดูแลใหการประกอบธุรกิจและการ

ประกอบอาชีพการประมงเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการทําการประมงใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๓) จัดทํายุทธศาสตรการประมง แผนพัฒนาดานการประมง และฐานขอมูลดานการ

ประมง รวมท้ังประชาสัมพันธและเผยแพรงานดานการประมง 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานฝายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานฝายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในสวนภูมิภาค

ตามกฎหมายวาดวยการประมง 

(๖) สนับสนุนใหมีการรวมกลุมและจดัใหมีการข้ึนทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถ่ิน 

(๗) ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการ

พัฒนาดานการประมง 

(๘) ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง รวมท้ังสงเสริม 

กระบวนการผลิตใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 

(๙) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียน 

ทาเทียบเรือประมงและเรอืขนถายสัตวนํ้าหรอืเรอืเก็บรกัษาสตัวนํ้าตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(๑๐) เรงรัดและจัดเก็บเงินคาอากรเครือ่งมือทําการประมงและคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประมง 

(๑๑) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ 

(๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงท่ีเหมาะสม 

กํากับดูแลใหการประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการทําการประมงให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๓) จัดทําแผนพัฒนาดานการประมงและฐานขอมลูดานการประมง รวมท้ัง

ประชาสัมพันธและเผยแพรงานดานการประมง 

(๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

ดําเนินการพัฒนาดานการประมง 

(๕) ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง รวมท้ัง

สงเสริมกระบวนการผลิตใหถูกสขุลักษณะตามมาตรฐาน 

(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

(๗) เรงรัดและจัดเก็บเงินคาอากรเครื่องมือทําการประมงและคาธรรมเนียม

เก่ียวกับการประมง 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานประมงอําเภอ 



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง

กรมประมง

กลุ่มตรวจสอบภายใน   ----
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร   ----

สํานักงานเลขานุการกรม

-ฝ่ายสารบรรณ
-กลุ่มช่วยอํานายการ

กองกฎหมาย

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

กองการเจ้าหนา้ที่

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากาํลัง

กองคลัง

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มพัฒนาระบบงานคลังุ

-กลุ่มซ่อมบํารุงอาคารและสถานที่
-กลุ่มห้องสมุด
-กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง
-กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

่ โ โ ีโ ั ์

ุ
-กลุ่มคดีทั่วไป
-กลุ่มคดีปกครอง
-กลุ่มนิติกรรมและสัญญา
-กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

ุ
-กลุ่มวินัย
-กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
-กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบ

่ ั ิ ิ ิ โ ์

ุ
-กลุ่มบัญชี
-กลุ่มการเงิน
-กลุ่มบริหารงบประมาณ
-กลุ่มตรวจสอบ

่ ิ ั-กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และ      
สื่อสิ่งพิมพ์ 
-กลุ่มวิศวกรรมประมง

-กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
-กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล
-กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-กลุ่มบริหารพัสดุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน  2559



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง

กรมประมง

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา        
และปัจจัยการผลิต

กองโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กองตรวจการประมงและปจจยการผลต

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มควบคุมการนําเขา้ส่งออกสัตว์น้ํา   
และปัจจัยการผลิต

่ ื ิ ้

พระราชดารและกจกรรมพเศษ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มวิจัยและพัฒนา
-กลุ่มโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่
ั่ ไ

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง
-กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์

-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืด

ใ ้ ์ ี-กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมง
ต่างประเทศ
-กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ํา
-ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 
(เชียงราย)

ทัวไป
-กลุ่มโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่
เฉพาะ
-กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ
-กล่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

ประมง
-กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการ
ประมง
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคเหนือ (พิษณโลก)

ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต 1 (ระยอง)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต 2 (สงขลา)(เชยงราย)

-ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร)
-ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 3 
(สงขลา)

กลุมชวยเหลอเกษตรกรและชาวประมง ภาคเหนอ (พษณุโลก)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคตะวันตก (กาญจนบุร)ี

เขต 2 (สงขลา)
-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต 3 (กระบี่)



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง

กรมประมง

กองตรวจสอบคุณภาพสนิค้าประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง

กองบริหารจัดการทรัพยากร      
และกําหนดมาตรการ

กองบริหารจัดการเรอืประมง    
และการทําการประมง

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มรับรองคุณภาพสินคา้ประมง
-กลุ่มตรวจประเมินระบบคุณภาพแหล่ง
แปรรป

พฒนาการประมง
-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มเศรษฐกิจการประมง
-กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่งชาติ

และกาหนดมาตรการ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มกําหนดมาตรการดา้นการประมง
-กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทาํการประมง
-กล่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

และการทาการประมง

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบ
ติดตามเรือ 

่ ื ํแปรรูป
-กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
-กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
-กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์
-ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ประมงแหงชาต
-กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินคา้ประมงระหว่าง
ประเทศ
-กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
-กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การ

-กลุมทะเบยนการเพาะเลยงสตวนา
-กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง
-กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ําตามอนสุัญญา

-กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทําการ
ประมงในทะเล
-กลุ่มควบคุมการทําประมงในแหล่งน้ําจืด
-กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ําหน้าท่าเทียบเรือ
-ศนย์ควบคมการแจ้งเขา้-ออก เรือประมงู

ประมงสมุทรสาคร
-ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมงสุราษฎร์ธานี
-ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ประมง
ศูนยควบคุมการแจงเขา ออก เรอประมง
เขต 1 (สมุทรสาคร)
-ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออก เรือประมง
เขต 2 (สงขลา)
-ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออก เรือประมง

ประมงสงขลา 
ู

เขต 3 (ภูเก็ต)



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง

กรมประมง

กองประมงต่างประเทศ กองแผนงาน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ั ์ ้ํ ื

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
-กลุ่มการทาํประมงนอกนา่นน้าํ

่ ่ ื ิ ี

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
-กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ

่ ิ ์ ิ

สัตว์นําจืด

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 4 (อุดรธานี)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มวิชาการ
-กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

-กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
-กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กร
ระหว่างประเทศ

-กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล
-กลุ่มประสานงานราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค
-กลุ่มบริหารงานวิจัย

ู
เขต 5 (ยโสธร)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 6 (ขอนแก่น)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

ี

ุ
-กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชุมชน
-กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ควบคุม
-กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง  
ั ์ ้ํ ื เขต 7 (ชลบุรี)

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 9 (ชัยนาท)

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สนิค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสบืคน้

สัตว์นําจืด
-กลุ่มวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 1 (เชียงใหม่)
-ศนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 9 (ชยนาท)

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด     
เขต 10 (กาญจนบุรี)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด    
เขต 11 (ตรัง)

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
-กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต
-กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต

่

ศูนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาจด
เขต 2 (เชียงราย)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 3 (พิจิตร)

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด    
เขต 12 (สงขลา)

-กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
แหล่งแปรรูป



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง
กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสตัว์น้ํา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ฝ่ายบริหารทั่วไป-ฝายบรหารทวไป
-กลุ่มวิชาการ
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล
-กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ําชายฝั่ง
-กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง      

-ฝายบรหารทวไป
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาศกัยภาพการผลิต
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการวัตถุดิบ
สัตว์น้ํา
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

-ฝายบรหารทวไป
-กลุ่มวิชาการ
-กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
-กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
-กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

-ฝายบรหารทวไป
-กลุ่มวิชาการ 
-กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 
และนิเวศแหล่งน้ําจืด
-กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้าํจืดุ

สัตว์น้ําชายฝั่ง
-กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม
-ศูนย์ศึกษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

้ ้ ่

ุ
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
-กลุ่มวิจัยการประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

ุ
-กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
-กลุ่มสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
-กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการ
ประมงทะเลลึก

่

ุ
-กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สัตว์น้ําจืด
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์   
สัตว์น้ําจืด

้-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  
เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  
เขต 2 (สมุทรสาคร)
ศนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

-กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
-กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอา่วไทยฝั่ง
ตะวันออก (ระยอง)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนบน (สมุทรปราการ)
ศนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 1 
(พะเยา)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 2 
(นครสวรรค์)
ศนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 3-ศูนยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาชายฝง  

เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  
เขต 4 (กระบี่)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  

-ศูนยวจยและพฒนาประมงอาวไทย
ตอนกลาง (ชุมพร)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนล่าง (สงขลา)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน

-ศูนยวจยและพฒนาประมงนาจดเขต 3 
(สกลนคร)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 4 
(อุบลราชธานี)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 5           ู

เขต 5 (ภูเก็ต)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  
เขต 6 (สงขลา)

ู
ตอนบน (ภูเก็ต)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนล่าง (สตูล)

ู
(สุราษฎร์ธานี)
-กลุ่มบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมง



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง
กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสตัวน้ํา

กองวิจัยและพัฒนา        

สขุภาพสัตวน้ํา

กองวิจัยและพัฒนา         

อาหารสัตวน้ํา

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์
กล่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธ์

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคสัตว์น้ํา

่ ิ ั

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ํา
-กลุ่มตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพ
อตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ํา

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
-กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
-กล่มบริหารจัดการระบบเครือขา่ย-กลุมวจยและพฒนาธนาคารเชอพนธุ

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําปทุมธานี
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร

-กลุ่มวิจัยการควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพยาและเคมีภัณฑ์
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและ
รับรองสุขภาพสัตว์น้ําเพื่อการส่งออก
-ศนย์วิจัยสขภาพสัตว์น้ําสงขลา

อุตสาหกรรมการผลตอาหารสตวนา
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสัตว์น้ํา
-กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์น้ํา
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร 

-กลุมบรหารจดการระบบเครอขาย     
และความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์         
ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ู ุ ุ
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา
นครศรีธรรมราช

ศูนยวจยสุขภาพสตวนาสงขลา ู
สัตว์น้ําชลบุรี



     แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมประมง

กรมประมง

ํ ั ื้ ี่ ํ ั ั ัสํานักงานประมงพืนที
กรุงเทพมหานคร

-ฝ่ายบริหารทั่วไป
ี

สํานักงานประมงจังหวัด 
รวม 76 แห่ง

-กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
่ ั ่ ิ ี-กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

-กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
-สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 1
-สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 2
สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 3

-กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
-กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
-สํานักงานประมงอําเภอ รวม 527 แห่ง

-สานกงานประมงเขตพนท 3



รายการแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมประมง 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ราชการบริหารส่วนกลาง 

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่ออธิบดี 
  

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

(1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของกรม 
(2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

 

2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

(1) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรภำยในกรม 
(2) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรภำยในกรม 
(3) ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำง ต่ำง ๆ และหน่วยงำน

ภำยในกรม 
(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

 

3 ส านักงานเลขานุการกรม 
 

     (1) ปฏิบัติงำนสำรบรรณของกรม 
(2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำรและงำนเลขำนุกำรของกรม 
(3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูลด้ำนกำรประมงและกิจกรรมของกรม 
(4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมของกรม ตลอดจนเฝ้ำระวังและ แจ้งเตือนภัย 
(5) ด ำเนินกำรดูแลอำคำรสถำนที่ ยำนพำหนะ และระบบสำธำรณูปโภคของกรม 
(6) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำ รวมทั้งส ำรวจออกแบบ ควบคุมสิ่งก่อสร้ำงและตรวจสอบงำนด้ำน

วิศวกรรมของกรม 
(7) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนห้องสมุดของกรม 
(8) ด ำเนินกำรอ่ืนใดที่มิได้ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดของกรม  
(9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 การแบ่งงานภายในส านักงานเลขานุการกรม แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม ดังนี้ 

 1. ฝ่ายสารบรรณ 
 

    (1) ปฏิบัติงำนงำนธุรกำร งำนสำรบรรณของกรม ร่ำงโต้ตอบหนังสือรำชกำร กำรรับ – ส่ง จัดเก็บหนังสือ
เอกสำรต่ำงๆ งำนธุรกำรทั่วไปที่ไม่ได้ก ำหนดเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ 
    (2) วิเครำะห์ กลั่นกรอง สรุป และน ำเสนองำนด้ำนสำรบรรณ 
    (3) ปฏิบัติงำนบริหำรทั่วไปของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
    (4) ปฏิบัติงำนด้ำนงำนแผนงำน งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ และงำนบุคลำกร 
    (5) อ ำนวยกำร และจัดกำรงำนประชุม 
    (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มช่วยอ านวยการ 
 

    (1) ศึกษำ วิเครำะห์ กลั่นกรอง ติดตำม สรุปผล และรำยงำนเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
แผนงำนและโครงกำรของผู้บริหำร และปฏิบัติงำนเลขำนุกำรผู้บริหำร 
    (2) บริหำรจัดกำรศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกรมประมง (Call Center) 
    (3) ติดต่อ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอก เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและ
กรมประมง 
    (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มซ่อมบ ารุงอาคารและสถานที่     (1) วำงแผน ก ำกับ ดูแล และด ำเนินงำนด้ำนระบบสำธำรณูปโภค ระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบ
กำรจรำจร ตลอดจนงำนอำคำรสถำนที่และภูมิทัศน์ ระบบเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม และ
ภำยนอกอำคำร 
    (2) ควบคุม ดูแล งำนยำนพำหนะของกรม 
    (3) ให้บริกำรติดตั้ง และซ่อมบ ำรุงระบบสำธำรณูปโภคของอำคำรภำยในกรม 
    (4) ให้บริกำรติตตั้ง และซ่อมบ ำรุงระบบเครื่องเสียง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภำยในห้องประชุมของ  
กรมประมง 
    (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 4. กลุ่มห้องสมุด 

 
(1) บริหำรห้องสมุดกรมประมง  
(2) จัดหำหนังสือแลกเปลี่ยนเอกสำรวิชำกำรกับห้องสมุดของหน่วยงำนอ่ืนทั้งภำครัฐและเอกชน  
(3) บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรค้นหำเอกสำรทำงกำรประมง  
(4) จัดท ำฐำนข้อมูลเอกสำรทำงกำรประมง ให้บริกำรสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีทันสมัย  
(5) ให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือกำรจัดตั้งและปรับปรุงห้องสมุดกรมประมงในส่วนภูมิภำค 

 

 5. กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม      
กรมประมง  
 

(1) วำงแผน ควบคุม แนะน ำก ำหนดวิธีกำรและพัฒนำงำนทำงด้ำนกำรสื่อสำร และโทรคมนำคมของกรม 
(2) ถ่ำยทอดค ำสั่ง ข้อมูลข่ำวสำร และภำรกิจที่ส ำคัญของผู้บริหำรจำกส่วนกลำงไปสู่ส่วนภูมิภำคให้กับ

หน่วยงำนของกรมทุกแห่งทั่วประเทศ 
(3) รวบรวม สรุป และประมวลผลกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมเสนอผู้บริหำร 
(4) วำงแผน ควบคุม ก ำกับ ดูแล แนะน ำ รวบรวม สรุปผลและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำร

สื่อสำรของหน่วยงำนในควำมผิดชอบ  
(5) ท ำหน้ำที่ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้ำระวัง ติดตำม และรับแจ้งเหตุภัยพิบัติและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

สภำวะวิกฤตต่ำง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้ำที่เป็นศูนย์ประสำนข้อมูลข่ำวสำรของกรมที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ และ
เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภำวะวิกฤตต่ำง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งในภำวะปกติและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  
ภำยในกรมประมง และประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 6. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบข้อมูล ติดตำมสถำนกำรณ์ และข่ำวสำรด้ำนกำรประมง 
     (2) ศึกษำ วิเครำะห์วิธีกำร ช่องทำงในกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของกรมไปสู่
กลุ่มเป้ำหมำยและสำธำรณชน 
     (๓) ศึกษำ วิเคระห์ และวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     (4) บริหำรจัดกำรศูนย์ถ่ำยทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีข่ำวสำรกรม 
     (5) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ 
     (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 7. กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
 

    (1) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประมงเพ่ือใช้ในกำรเผยแพร่ในทุกรูปแบบ 
    (2) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ด้ำนกำรผลิต และกำรให้บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศกำร และสื่อดิจิทัล 
    (3) บริกำรผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศกำร สื่อดิจิทัล และงำนด้ำนกรำฟิก 
    (4) สนับสนุนในกำรผลิตสื่อให้กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเพ่ือใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้
ในด้ำนกำรประมง 
    (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 8. กลุ่มวิศวกรรมประมง 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำด้ำนวิศวกรรม เพ่ือสนับสนุนภำรกิจทำงกำรประมง 
(2) ตรวจสอบ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิศวกรรมประมง ให้เป็นไปตำมข้อระเบียบ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
     (3) จัดท ำแผนงำน ส ำรวจพื้นที่ออกแบบ ประมำณรำคำ ควบคุมงำนก่อสร้ำง และปรับปรุงแหล่งน้ ำ 
     (4) ให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในกรม  
     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 

 

4 กองกฎหมาย  
 

     (๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง กฎหมำยว่ำด้วยสิทธิกำรประมงในเขตกำร
ประมงไทย กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ และ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (๒) ศึกษำ วิเครำะห์ และเปรียบเทียบกฎหมำยเก่ียวกับกำรประมงท้ังในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
     (๓) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมำยของกรมให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์และกฎหมำยของประเทศ และระหว่ำงประเทศ รวมทั้งวินิจฉัย 
และเผยแพร่ ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเก่ียวกับกำรประมง และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
     (๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรม และสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงแพ่ง และอำญำ งำนคดี
ปกครอง และงำนคดีอ่ืนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของกรม 
     (๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหำนคร        
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง 
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     (๖) ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำย ข้อก ำหนดสนธิสัญญำ หรือข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกรม 
     (๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 การแบ่งงานภายในกองกฎหมาย แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำรทั่วไป
ของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มกฎหมายและระเบียบ 
 

     (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วินิจฉัย เผยแพร่ควำมรู้ และให้ควำมเห็นด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรประมง 
และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
     (2) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมำยของกรมให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ และกฎหมำยของประเทศ และระหว่ำงประเทศ 
     (3) เสนอแนะและด ำเนินกำรพัฒนำกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มคดีทั่วไป 
 

     (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีแพ่ง คดีอำญำและคดีสิ่งแวดล้อม  
     (2) รวบรวมข้อมูล พยำนหลักฐำน และสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินคดีแพ่ง คดีอำญำ ตำมที่
ได้รับมอบหมำยหรือรับเรื่องให้ด ำเนินคดีซึ่งกรมประมงเป็นโจทก์หรือจ ำเลยหรือเป็นคู่ควำมในคดี  ให้ควำมเห็น
ในกำรด ำเนินคดีต่อพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร  
     (3) เบิกควำมเป็นพยำนในศำล ท ำควำมเห็นในกำรด ำเนินคดีต่อพนักงำนอัยกำรในแต่ละชั้นศำล  
     (4) ประสำนงำนกับพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร ศำล เจ้ำพนักงำนบังคับคดี เจ้ำพนักงำนพิทักษ์
ทรัพย์ และเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง บังคับคดีตำมค ำพิพำกษำของศำล  
     (5) ด ำเนินกำรเพ่ือแก้ต่ำงคดีอำญำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยซึ่ง
เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของกรม  
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     (6) ประสำนและติดตำมผลกำรด ำเนินคดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของกรม 
     (7) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
     (8) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหำนครตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง 
     (9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 4. กลุ่มคดีปกครอง 
 

     (1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีปกครอง ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมำยที่เกี่ยวกับคดีปกครอง 
ตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือรับเรื่องให้ด ำเนินคดีปกครองซึ่งกรมประมงเป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี ท ำหน้ำที่
เป็นผู้แทนคดีปกครองของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ติดต่อประสำนงำนกับศำลปกครอง 
พนักงำนอัยกำรและพนักงำนคดีปกครองเพ่ือด ำเนินคดีปกครอง  
     (2) ด ำเนินกำรมำตรกำรทำงปกครอง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
     (3) ด ำเนินกำรบังคับทำงปกครอง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
     (4) ประสำนและติดตำมผลกำรด ำเนินคดีปกครอง มำตรกำรทำงปกครอง และกำรบังคับทำงปกครอง 
     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 

 5. กลุ่มนิติกรรมและสัญญา 
 

     (1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วินิจฉัยและตอบปัญหำ           
ข้อกฎหมำยในกำรท ำนิติกรรมสัญญำ  
     (2) จัดท ำนิติกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรมอบหมำย กำรมอบอ ำนำจและกำรปฏิบัติรำชกำรของกรม  
     (3) พิจำรณำเกี่ยวกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ ำและกำรอนุญำตให้ใช้ที่ดินเพ่ือสำธำรณูปโภคและ
กิจกำรอื่น  
     (4) จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ กำรเวนคืน กำรขอรับจดทะเบียนตำมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ  
     (5) ร่ำง ตรวจสอบ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำนิติกรรมและสัญญำ  
     (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 6. กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ 
 

     (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วินิจฉัย และเปรียบเทียบกฎหมำยเกี่ยวกับกำรประมงทั้งในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ  
     (2) ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำย ข้อก ำหนด สนธิสัญญำ หรือข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกรม 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
     (3) เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับอนุสัญญำระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ วิเครำะห์ผลดี – ผลเสีย และด ำเนินกำรเข้ำ
เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศ  
     (4) ติดตำมผลกำรให้ควำมช่วยเหลือชำวประมงไทยที่ถูกจับ ประสบภัย หรือตกทุกข์ได้ยำกในต่ำงประเทศ  
     (5) ติดตำมเร่งรัดและเรียกเก็บหนี้สินอันเกิดจำกกำรละเมิดน่ำนน้ ำต่ำงประเทศ  
     (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

5 กองการเจ้าหน้าที่ 
 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำระบบงำนและบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของกรม 
(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงวินัย พัฒนำระบบคุณธรรม และคุณภำพชีวิตของบุคลำกรของกรม 
(๓) ด ำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
(๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 การแบ่งงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำรทั่วไป
ของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
     (3) ควบคุม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกับระเบียบกำรลำของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร   
ในกรณีต่ำง ๆ 
     (4) รับผิดชอบงำนกำรจัดประชุม อ.ก.พ. กรม งำนรวบรวมข้อมูล สถิติกำรลำของบุคลำกรกรมประมง     
งำนตรวจสอบและออกเลขท่ีค ำสั่งกรมประมง 
     (5) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง 
 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนระบบงำน อัตรำก ำลัง และยุทธศำสตร์บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
(2) พัฒนำปรับปรุงระบบงำน กำรแบ่งงำนภำยในและอัตรำก ำลังเพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติภำรกิจ  

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(3) ก ำหนดและปรับปรุงต ำแหน่งข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ 
(4) จัดท ำมำตรฐำนส ำหรับกำรประเมินบุคคลและผลงำน 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
(5) ด ำเนินกำรตรวจสอบปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศกรอบต ำแหน่งข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 

และลูกจ้ำงประจ ำ 
(6) ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำระบบงำนและบริหำรอัตรำก ำลัง 
(7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 3. กลุ่มวินัย 
 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ และวำงแผนเพ่ือเสริมสร้ำงวินัย ให้ควำมรู้ พัฒนำ และก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกัน   
มิให้บุคลำกรกระท ำผิดวินัย 

(2) พิจำรณำด ำเนินกำรทำงด้ำนวินัย กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข ์
(3) ด ำเนินกำรในกำรแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมประมง 
(4) ด ำเนินกำรขอเงินทดแทนบ ำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษ (กรณีเจ้ำหน้ำที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียชีวิต 

เนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือในขณะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร) 
(5) ให้ควำมเห็น ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และเสนอแนะทำงด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
(6) ท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมกรม 
(7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 4. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน และด ำเนินกำรสรรหำ และเลือกสรรบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
(2) ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน และด ำเนินกำรบรรจุ แต่งตั้ง ปรับระดับชั้นงำน ย้ำย โอน รักษำรำชกำรแทน 

รักษำกำรในต ำแหน่ง ให้ไปช่วยรำชกำร มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ บรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร และกำรออก     
จำกรำชกำร 

(3) ด ำเนินกำรตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลกำรแต่งตั้งบุคลำกรในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงของ
กรมบัญชีกลำงให้เป็นปัจจุบัน 

(4) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 5. กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จ
ความชอบ 
 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง และพัฒนำฐำนข้อมูลบุคคลของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
รำชกำรในโปรแกรมระบบสำรสนเทศกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลระดับกรมให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
(๒) ด ำเนินกำรจัดท ำ ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเก็บรักษำทะเบียนประวัติ (กพ 7) 
(๓) วิเครำะห์ ตรวจสอบ และประมวลผลเกี่ยวกับงำนบ ำเหน็จควำมชอบกำรเลื่อนเงินเดือน กำรเลื่ อนขั้น

ค่ำจ้ำง  กำรเลื่อนค่ำตอบแทน และให้ได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ ปรับเงินเดือนตำมคุณวุฒิ และเงินอ่ืนๆ ตำม
กฎหมำยของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 

(๔) ด ำเนินกำรตรวจสอบ และปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรภำครัฐในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและระบบเบิกจ่ำย
ตรงสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของกรมบัญชีกลำง  

(๕) จัดท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐข้ำรำชกำรบ ำนำญและลูกจ้ำงประจ ำบ ำเหน็จบ ำนำญ บัตรเหรียญ
พิทักษ์เสรีชน เหรียญรำชกำรชำยแดน และบัตรพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง 

(๖) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และให้บริกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนประวัติบ ำเหน็จควำมชอบกำร
ออกหนังสือรับรองกำรรับรำชกำร และเงินเดือนของบุคลำกร 

(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 6. กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบกำรจัดสวัสดิกำรส ำหรับบุคลำกรตำมระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร  พ.ศ. 2547 และกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(2) ด ำเนินกิจกรรมเจ้ำหน้ำที่สัมพันธ์ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร   

พลเรือน พ.ศ. 2551 หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่  
(3) ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร และเสริมสร้ำงควำมเสมอภำคหญิงชำยของกรม 
(4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
(5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับขั้นตอนกำรเกษียณอำยุรำชกำร 
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 7. กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล 
 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคล เพ่ือจัดท ำแผนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

(2) ศึกษำ วิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร และส่งเสริมจริยธรรม รวมทั้งวำงแผนด ำเนินกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

(3) ศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม และประเมินผลส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร  
(4) ศึกษำ วิเครำะห์ กำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม  

 



10 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
(5) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำร

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ทั้งในระดับกรมและระดับกอง 
(6) พิจำรณำและด ำเนินกำรขออนุมัติฝึกอบรม สัมมนำ ลำศึกษำของบุคลำกรกรม และขอรับทุนรัฐบำล

ภำยใน และต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรขออนุมัติจัดฝึกอบรมสัมมนำของบุคลำกรภำยนอก 
(7) จัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล  
(8) พัฒนำและปรับปรุงฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
(9) รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรกำรฝึกอบรม/สัมมนำ เพ่ือประชำสัมพันธ์ และให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำ

บุคลำกร 
(10)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 8. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1) ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดเนื้อหำของหลักสูตร รูปแบบ วิธีกำร และเทคนิคกำรพัฒนำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

(2) พัฒนำบุคลำกรของกรมให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน 
(3) ด ำเนินกำรส่งเสริมปลูกฝัง เผยแพร่รักษำและคุ้มครองจริยธรรม ยกย่องข้ำรำชกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

6 กองคลัง 
 

    (1) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรงบประมำณ และกำรพัสดุของกรม 
    (2) ศึกษำ พัฒนำ และจัดวำงระบบงำนคลังของกรม 
    (3) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

 

 การแบ่งงานภายในกองคลัง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแล และบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำรทั่วไป
ของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
(3) จัดท ำกำรเงิน บัญชี พัสดุของฌำปนกิจสงเครำะห์กรม 
(4) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 2. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 

 
     (1)  ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำ และพัฒนำระบบงำนคลัง 
     (2) ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน/กระบวนงำน 
ด้ำนกำรคลังของกรม  
     (3) พัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง  
     (4) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง 
     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มบัญชี 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำยเกี่ยวกับหลักกำรบัญชีภำครัฐ 
     (2) ศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวม จัดท ำต้นทุนผลผลิตของกรม 
     (3) ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของกรม  
     (4) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตำมข้อมูลทำงกำรบัญชี และจัดท ำรำยงำนกำรเงิน  เงินงบประมำณ  เงินนอก
งบประมำณ เงินกู ้และเงินช่วยเหลือของกรม 
     (5) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตำมข้อมูลทำงบัญชี และจัดท ำรำยงำนกำรเงินของเงินกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน 
     (6) รวบรวม ดูแลกำรเก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรบัญชี  
     (7) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี 
     (8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 4. กลุ่มการเงิน 
 

    (1) ศึกษำ วิเครำะห์กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินของกรม 
    (2) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 
เงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร  เงินประกันสังคม สวัสดิกำรผู้ประกันตน และเงินอ่ืน ๆที่จ่ำยในลักษณะ
เดียวกัน 
    (3) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับ – จ่ำย และกำรน ำส่งเงินเงินงบประมำณ 
เงินนอกงบประมำณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนๆ  
    (4) ก ำกับดูแล กำรบริหำรเงินทดรองรำชกำรของกรม 
    (5) ก ำกับ ดูแล กำรรับ – จ่ำย บัญชีเงินสวัสดิกำรของกรม 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
    (6) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย  
    (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 5. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

    (1) ศึกษำ วิเครำะห์งบประมำณ และจัดท ำแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ 
    (2) รวบรวม ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินงบกลำง เงินกู้ และเงิน
ช่วยเหลือ 
    (3) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตำมกำรจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง โอนขำยบิล เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ เงินงบกลำง เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ 
    (4) กันเงิน และขยำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ีเงินงบประมำณ เงินงบกลำง 
    (5) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตำมกำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำนส่วนกลำงของกรมเงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ เงินงบกลำง เงินกู้และเงินช่วยเหลือ 
     (6) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณและเบิกจ่ำย 
     (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 6. กลุ่มตรวจสอบ 
 

    (1) ศึกษำ วิเครำะห์ กฎหมำยข้อก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง 
    (2) ศึกษำวิเครำะห์ และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เก่ียวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน 
    (3) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนใบส ำคัญกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินกู้เงิน
ช่วยเหลือ และเงินสวัสดิกำรต่ำงๆ  
    (4) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน 
    (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 7. กลุ่มบริหารพัสดุ 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ และวำงระบบกำรบริหำรงำนพัสดุของกรม 
    (2) ศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เก่ียวข้องกับกำรพัสดุ 
     (3) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเครำะห์ ติดตำมกำรจัดท ำสัญญำ กำรบริหำรสัญญำของกรมและตรวจสอบข้อมูล
ใบสั่งซื้อ/จ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS  
     (4) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเครำะห์ ติดตำมกำรบริหำรสินทรัพย์ของกรม 
     (5) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเครำะห์ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรใช้ที่รำชพัสดุของกรม 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
     (6) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำด้ำนพัสดุ 
     (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

7 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัย 
การผลิต 
 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรค้ำสัตว์น้ ำและปัจจัยกำรผลิตที่ใช้ทำงกำรประมง 
(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และด ำเนินกำรออกใบอนุญำต หนังสืออนุญำต ใบรับรองหรือหนังสือรับรอง

เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ ส่งออก และน ำผ่ำนซึ่งสัตว์น้ ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และปัจจัยกำรผลิตที่ใช้ทำงกำรประมง
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) ควบคุม ป้องกัน และปรำบปรำมกำรค้ำสัตว์น้ ำและปัจจัยกำรผลิตที่ใช้ทำงกำรประมงให้เป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

(๔) ควบคุมและก ำกับดูแลกำรเข้ำเทียบท่ำของเรือประมงต่ำงประเทศตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ รวมทั้งอนุสัญญำและข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 การแบ่งงานภายในกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 3 ศูนยเ์ขต ดังนี้ 
 ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำน และงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๒. กลุ่มควบคุมการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า
และปัจจัยการผลิต 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผนติดตำม และด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำ น ำออก น ำผ่ำน
รำชอำณำจักร ซึ่งสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และปัจจัยกำรผลิต 
     (2) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำกระบวนกำรอนุญำต ตรวจสอบควบคุมกำรน ำเข้ำ น ำออก หรือ      
น ำผ่ำนรำชอำณำจักร สัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และปัจจัยกำรผลิต เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่
ก ำหนดไว้ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
     (3) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และด ำเนินกำรออกใบอนุญำต หนังสืออนุญำต ใบรับรองหรือหนังสือรับรอง
เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ ส่งออก และน ำผ่ำนซึ่งสัตว์น้ ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและปัจจัยกำรผลิตที่ใช้ทำงกำรประมง
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมงและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
     (4) วิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรน ำเข้ำสัตว์น้ ำ เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมป้องกันผลกระทบจำกกำร
น ำเข้ำ น ำออก หรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักร สัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและปัจจัยกำรผลิต 
     (5) ประสำนและให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรควบคุมกำรน ำเข้ำ น ำออก หรือน ำ
ผ่ำนรำชอำณำจักร สัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และปัจจัยกำรผลิต กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในกรมประมง
และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
     (6) ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำร
น ำเข้ำ ส่งออก หรือน ำผ่ำนสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและปัจจัยกำรผลิต เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

(7) ปฏิบัติกำรร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 ๓. กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้า

ประมงต่างประเทศ 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และแผนกำรท ำงำนที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบเรือ
และสินค้ำประมง เพ่ือให้มั่นใจว่ำเรือและสินค้ำประมงไม่เกี่ยวข้องกับ กำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร
รำยงำน และไร้กำรควบคุม 
     (2) ประสำนงำน และร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือให้กำรควบคุม ตรวจสอบเรือ
และสินค้ำประมง เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรสำกลที่ถูกก ำหนด 
     (3) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจสอบเรือต่ำงประเทศที่บรรทุกสินค้ำประมง รวมถึง สินค้ำ
ประมงบนเรือที่ประสงค์น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำเรือ กระบวนกำรตรวจสอบ
ย้อนกลับ และข้อก ำหนดขององค์กรระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้อง จัดท ำรำยงำนและข้อมูลตำมข้อก ำหนดไปยัง
หน่วยงำนภำยในประเทศ รัฐเจ้ำของธง รัฐเจ้ำของชำยฝั่ง องค์กรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
     (4) ตรวจติดตำมวิเครำะห์ สรุป และด ำเนินกำรเกี่ยวกับมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำและกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมแนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำย เพื่อป้องกันกำรกระท ำผิดให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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(5) ปฏิบัติกำรร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 ๔. กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ า 
 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และวำงแผนแนวทำง และวิธีกำรปฏิบัติในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำสัตว์
น้ ำและปัจจัยกำรผลิตภำยในประเทศที่ผิดกฎหมำยตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 
พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2525 พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 
พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 รวมทั้งกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 

(2) ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมเคลื่อนย้ำยสัตว์น้ ำและปัจจัยกำรผลิต รวมทั้ง
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงจำกกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์น้ ำ ซำกสัตว์น้ ำ และสินค้ำประมง และประสำนให้ค ำแนะน ำกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในกรมประมงและหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(3) ก ำกับ ควบคุม งำนด้ำนสถำนกักกันสัตว์น้ ำและสถำนที่พักซำกสัตว์น้ ำ และงำนด่ำนตรวจสัตว์น้ ำ
ภำยในประเทศ เพ่ือกำรควบคุมโรคระบำดสัตว์น้ ำตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ.๒558 ประกำศ 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

(4) สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของด่ำนตรวจสัตว์น้ ำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำสัตว์น้ ำและปัจจัยกำร
ผลิตและทำงกำรควบคุมเคลื่อนย้ำยสัตว์น้ ำและปัจจัยกำรผลิต 

(5) ประสำนกับหน่วยงำนทั้งไทยและต่ำงประเทศ ต่อกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ ป้องกัน
และปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับภำรกิจ 

(6) ปฏิบัติกำรร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า  
เขต 3 ศูนย ์ 
 

     (1) ควบคุม ก ำกับ ดูแล วำงแผน และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของด่ำนตรวจสัตว์น้ ำในสังกัด 
(2) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และป้องกันปรำบปรำม ควบคุมตรวจสอบกำรน ำเข้ำ น ำออก น ำผ่ำนสัตว์น้ ำและ

ปัจจัยกำรผลิต ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
(3) ด ำเนินกำรให้บริกำรออกใบอนุญำต และหนังสือรับรองน ำเข้ำ น ำออก น ำผ่ำนสัตว์น้ ำและปัจจัยกำรผลิต 

และป้องกันกำรกระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 
2558 พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.2535 พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 
2525 พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำใน

 



16 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
รำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522 และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(4) ควบคุม ตรวจสอบ และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำ กักกันหรืออำยัดสินค้ำสัตว์น้ ำและปัจจัย
กำรผลิต ตำมควำมรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ และตำมมำตรฐำนภำยในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ 

(5) ท ำหน้ำที่เป็นจุดให้บริกำร และให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรใช้ระบบเชื่อมโยงค ำขอกลำงและระบบ
สนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ตที่ด่ำนกักสัตว์น้ ำในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(6) ให้บริกำรออกหนังสือรับรองสุขภำพซำกสัตว์น้ ำ (Health Certificate) ประกอบ กำรส่งออกซำกสัตว์
น้ ำไปยังต่ำงประเทศตำมที่ได้รับมอบหมำย 

(7) ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำ  และงำน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ 

(๘) ปฏิบัติกำรร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ด่านตรวจสัตว์น้ า  

 
(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และป้องกันปรำบปรำม ควบคุมตรวจสอบกำรน ำเข้ำ น ำออก น ำผ่ำนสัตว์น้ ำและ

ปัจจัยกำรผลิต ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
(๒) ด ำเนินกำรให้บริกำรออกใบอนุญำตและหนังสือรับรองน ำเข้ำ น ำออก น ำผ่ำนสัตว์น้ ำและปัจจัยกำรผลิต 

และป้องกันกำรกระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 
2558 พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.2535พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 
2525 พระรำช บัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522 และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) ควบคุม ตรวจสอบและด ำเนินกำรมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำ กักกันหรืออำยัดสินค้ำสัตว์น้ ำและปัจจัยกำร
ผลิต ตำมควำมรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ และตำมมำตรฐำนภำยในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ 

(๔) ท ำหน้ำที่เป็นจุดให้บริกำร และให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรใช้ระบบเชื่อมโยงค ำขอกลำงและระบบ
สนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ตที่ด่ำนกักสัตว์น้ ำในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
(๕) ให้บริกำรออกหนังสือรับรองสุขภำพซำกสัตว์น้ ำ (Health Certificate) ประกอบ กำรส่งออกซำกสัตว์

น้ ำไปยังต่ำงประเทศตำมที่ได้รับมอบหมำย 
(6) ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำและงำน

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับภำรกิจ 
(๗) ปฏิบัติกำรร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย

โดยแบ่งเป็น ๓ ศูนย์ภูมิภำค ดังต่อไปนี้ 
 5. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า

เขต 1 (เชียงราย) 
 

รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.1  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดเชียงใหม่ 
5.2  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดตำก 
5.3  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดหนองคำย  
5.4  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดมุกดำหำร 
5.5  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
5.6  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดนครพนม 
5.7  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดสุรินทร์ 

 

 6. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า
เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
 

รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ภำคกลำง  ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก 
6.1  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
6.2  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำลำดกระบัง 
6.3  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
6.4  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดสระแก้ว 
6.5  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดชลบุรี 
6.6  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดจันทบุรี 
6.7  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดตรำด 
6.8  ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดสมุทรสำคร 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
6.9 ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดกำญจนบุรี 
6.10 ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 7. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า
เขต 3 (สงขลา) 

รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ 
7.1   ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ 
7.2   ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำสะเดำ 
7.3   ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำปำดังเบซำร์ 
7.4   ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดภูเก็ต 
7.5   ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดนรำธิวำส 
7.6   ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดสตูล 
7.7   ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดระนอง 

 

8 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และกิจกรรมพิเศษ 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผน ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพกำรประมงโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ รวมทั้งโครงกำรพิเศษอ่ืน ๆ 
     (2) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผน ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผล ก ำหนดแนวทำงและกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนภัยพิบัติด้ำนกำรประมง สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ชำวประมง และผู้ประกอบกำรประมง 
     (3) ประสำนงำนภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศในภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชด ำริ 
รวมทั้งอ ำนวยกำร บริหำรงำนและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
     (4) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพกำรประมง 
     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 การแบ่งงานภายในกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี     

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
 

     (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย รูปแบบ แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรประมง ส ำหรับโครงกำร
พระรำชด ำริ รวมทั้งโครงกำรพิเศษอ่ืน ๆ 
     (2) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรผลิตด้ำนกำรประมงท่ีเหมำะสมจำกงำนวิจัย
ประยุกต์ 
     (3) วำงแผน ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพโครงกำรพระรำชด ำริ รวมทั้ง
โครงกำรพิเศษอ่ืน ๆ 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มโครงการพระราชด าริในเขตพื้นที่
ทัว่ไป 
 

     (1) วำงแผน ก ำกับ ดูแล ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมพระรำชด ำริในเขตพ้ืนที่ทั่วไป   
ให้สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 
     (2) ส่งเสริมพัฒนำอำชีพ/ธุรกิจประมงและสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
     (3) จัดท ำ แผนงำน งำนงบประมำณของงำนและโครงกำรตำมพระรำชด ำริในเขตพ้ืนที่ทั่วไป ให้สอดคล้อง
กับแผนกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพประมง 
     (4) จัดท ำแผนติดตำม ศึกษำ วิเครำะห์วิจัยเชิงประยุกต์เพ่ือพัฒนำรูปแบบโครงกำร/กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับพ้ืนที่และกลุ่มเป้ำหมำย 

(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 4. กลุ่มโครงการพระราชด าริในเขตพื้นที่
เฉพาะ 
 

     (1) วำงแผน ก ำกับ ดูแล ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมพระรำชด ำริในเขตพ้ืนที่เฉพำะ 
ให้สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยตำมพระรำชด ำริ 
     (2) ส่งเสริมพัฒนำอำชีพ/ธุรกิจประมงและสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
     (3) จัดท ำแผนงำน งบประมำณ และโครงกำรตำมพระรำชด ำริในเขตพ้ืนที่เฉพำะให้สอดคล้องกับแผนกำร
ส่งเสริมพัฒนำอำชีพประมง 
     (4) จัดท ำแผนติดตำม ศึกษำ วิเครำะห์วิจัยเชิงประยุกต์เพ่ือพัฒนำรูปแบบโครงกำร/กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับพ้ืนที่และกลุ่มเป้ำหมำย 
     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 5. กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ      (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และทดสอบแนวทำง และวิธีกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสมกับโครงกำรและกิจกรรม

พิเศษที่ได้รับมอบหมำยตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล โครงกำรเฉพำะกิจ โครงกำรในพ้ืนที่พิเศษ และกิจกรรม
บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 
     (2) จัดท ำแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติงำนโครงกำรพิเศษและกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ  
     (3) ด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษและกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ให้สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงกำร 
     (4) ประสำนแผน และให้ค ำปรึกษำแนะน ำหน่วยงำนของกรมประมง ด ำเนินกำร  หำแนวทำงป้องกันและ
แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรปฏิบัติงำนรำยงำนผล ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำ
ปรับปรุงให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 6. กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
ชาวประมง 
 

     (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือก ำหนดรูปแบบและข้ันตอนกำรปฏิบัติในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ชำวประมง และผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบ 
     (2) จัดท ำแผนงำน งบประมำณ วำงแผนกำรปฏิบัติในกำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
ชำวประมง และผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบ 
     (3) ให้ค ำแนะน ำ ควบคุม ติดตำม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลกำรให้ควำมช่วยเหลือรวมทั้งประสำนกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

9 กองตรวจการประมง 
 

(๑) ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำมกำรท ำประมงในน่ำนน้ ำภำยในและทะเลให้เป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

(๒) เสริมสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่ำง ๆ ในกำร
บริหำรจัดกำรกำรประมงในน่ำนน้ ำภำยในและทะเล 

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกำรประมงเพ่ือควำมยั่งยืนของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 
(๔) วำงแผนและด ำเนินกำรเชิงลึกในกำรป้องกันกำรท ำกำรประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 การแบ่งงานภายในกองตรวจการประมง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม  8 ศูนย์ ดังนี้ 

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      
งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน   
การประมง 
 

     (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรปฏิบัติเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กร
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในกำร อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 
     (2) จัดท ำโครงกำร แผนงำน กิจกรรม เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรท้องถิ่น  
ที่เก่ียวข้องในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 
     (3) ติดตำม รวบรวม และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ  
     (4) ประเมินผล กำรด ำเนินกำรโครงกำร กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กร
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรสัตว์น้ ำและจัดท ำข้อเสนอแนะ 
     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๓. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์
ประมง 
 

     (๑) จัดท ำแผนพัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และเรือตรวจกำรณ์ให้มีประสิทธิภำพ 
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในน่ำนน้ ำภำยใน ทะเลชำยฝั่ง และทะเลนอกชำยฝั่งถึงเขต
เศรษฐกิจจ ำเพำะ ทั้งระยะสั้น และระยะยำว 
     (๒) ด ำเนินกำรพัฒนำ ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์และเรือตรวจกำรณ์ให้เป็นไปตำมแผนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     (๓) ติดตำมประเมินผล และสรุปกำรปฏิบัติงำน พร้อมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่อ 
กองตรวจกำรประมง 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 ๔. กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจ

การประมง 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ กฏหมำย มำตรกำร นโยบำย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท ำกำร
ประมง เพื่อก ำหนดแผนกำร และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจกำรณ์ประมงทั้งในพ้ืนที่น้ ำจืด และทะเล 
เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำย มำตรกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และบริหำรจัดกำรท ำกำรประมงอย่ำงยั่งยืน 
     (2) จัดท ำโครงกำร แผนงำน ทั้งระยะสั้น และระยะยำวด้ำนกำรตรวจกำรณ์ประมง กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และทะเล 
     (3) ติดตำมประเมินผล และสรุปผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนงำนโครงกำรและกิจกรรม เสนอต่อกองตรวจ
กำรประมง  
     (4) บูรณำกำรและประสำนงำนกับองค์กรและหน่วยงำนต่ำง ๆ องค์กร ที่เก่ียวข้องในกำรตรวจกำรณ์ประมง 
     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 5. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
น้ าจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) 
 

     (1) ปฏิบัติงำนควบคุม ป้องกัน ปรำบปรำม จับกุม ผู้กระท ำผิดกฎหมำย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ควำมช่วยเหลือชำวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณำกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำน   
ที่เก่ียวข้อง โดยมีพ้ืนที่จับสัตว์น้ ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพ้ืนที ่15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก 
สุโขทัย พิจิตร ล ำปำง พะเยำ เชียงรำย เชียงใหม่ ล ำพูน ตำก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ น่ำน นครสวรรค์ และ
ก ำแพงเพชร 
     (2) รวบรวม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจกำรประมง 
     (3) ดูแล รักษำ และช่อมบ ำรุง อำวุธที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย     

 

 6. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
น้ าจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) 
 

     (1) ปฏิบัติงำนควบคุม ป้องกัน ปรำบปรำม จับกุม ผู้กระท ำผิดกฎหมำย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ควำมช่วยเหลือชำวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณำกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำน   
ที่เก่ียวข้องโดยมีพ้ืนที่จับสัตว์น้ ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ 19 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ อ่ำงทอง สิงห์บุรี ปทุมธำนี นนทบุรี สมุทรปรำกำร กรุงเทพฯ  สระบุรี ลพบุรี ระยอง 
นครนำยก ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี จันทบุรี ตรำด สระแก้ว  ชัยนำท และอุทัยธำนี 
     (2) รวบรวม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจกำรประมง 
     (3)  ดูแล รักษำ และช่อมบ ำรุง อำวุธที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 



23 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 7. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง

น้ าจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) 
 

     (1) ปฏิบัติงำนควบคุม ป้องกัน ปรำบปรำม จับกุม ผู้กระท ำผิดกฎหมำย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ควำมช่วยเหลือชำวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณำกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องโดยมีพ้ืนที่จับสัตว์น้ ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำญจนบุรี 
รำชบุรี สมุทรสงครำม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสำคร 
     (2) รวบรวม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจกำรประมง 
     (3) ดูแล รักษำ และช่อมบ ำรุง อำวุธที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 8. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
น้ าจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(นครราชสีมา) 
 

     (1) ปฏิบัติงำนควบคุม ป้องกัน ปรำบปรำม จับกุม ผู้กระท ำผิดกฎหมำย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ควำมช่วยเหลือชำวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณำกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องโดยมีพ้ืนที่จับสัตว์น้ ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ชัยภูมิ กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม สกลนคร นครพนม มุกดำหำร หนองคำย อุดรธำนี  ขอนแก่น 
หนองบัวล ำภู เลย อุบลรำชธำนี อ ำนำจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ บุรีรัมย์สุรินทร์ และสระแก้ว 
     (2) รวบรวม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจกำรประมง 
     (3) ดูแล รักษำ และช่อมบ ำรุง อำวุธที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 9. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
น้ าจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) 

     (1) ปฏิบัติงำนควบคุม ป้องกัน ปรำบปรำม จับกุม ผู้กระท ำผิดกฎหมำย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ควำมช่วยเหลือชำวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณำกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำน   
ที่เก่ียวข้องโดยมีพ้ืนที่จับสัตว์น้ ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ 14 จังหวัด ประกอบด้วย                
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงำ กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมรำช สตูล สงขลำ ยะลำ ปัตตำนี 
และนรำธิวำส 
     (2) รวบรวม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจกำรประมง 
     (3) ดูแล รักษำ และช่อมบ ำรุง อำวุธที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 10. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง

ทะเลเขต ๑ (ระยอง) 
 

     (1) ปฏิบัติงำนควบคุม ป้องกัน ปรำบปรำม จับกุม ผู้กระท ำผิดกฎหมำย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ควำมช่วยเหลือชำวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณำกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง โดยมีพ้ืนที่จับสัตว์น้ ำ ทั้งทะเลชำยฝั่ง และทะเลนอกชำยฝั่งที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ 12 
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ตรำด จันทบุรี ชลบุรี สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ กรุงเทพฯ สมุทรสำคร 
สมุทรสงครำม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร  
     (2) รวบรวม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจกำรประมง 
     (3) ดูแล รักษำ และช่อมบ ำรุง อำวุธที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 11. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลเขต ๒ (สงขลา) 
 

     (1) ปฏิบัติงำนควบคุม ป้องกัน ปรำบปรำม จับกุม ผู้กระท ำผิดกฎหมำย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ควำมช่วยเหลือชำวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณำกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำน   
ที่เก่ียวข้อง โดยมีพ้ืนที่จับสัตว์น้ ำทั้งทะเลชำยฝั่ง และทะเลนอกชำยฝั่งที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด 
ประกอบด้วย  จังหวัดสงขลำ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช  พัทลุง ปัตตำนี และนรำธิวำส 
     (2) รวบรวม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจกำรประมง 
     (3) ดูแล รักษำ และช่อมบ ำรุง อำวุธที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 12. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลเขต ๓ (กระบ่ี) 
 

     (1) ปฏิบัติงำนควบคุม ป้องกัน ปรำบปรำม จับกุม ผู้กระท ำผิดกฎหมำย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ควำมช่วยเหลือชำวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณำกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำน   
ที่เก่ียวข้อง โดยมีพ้ืนที่จับสัตว์น้ ำ ทั้งทะเลชำยฝั่งและทะเลนอกชำยฝั่งที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ระนอง พังงำ ภูเก็ต ตรัง และสตูล 
     (2) รวบรวม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจกำรประมง 
     (3) ดูแล รักษำ และช่อมบ ำรุง อำวุธที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกรมประมง 
     (4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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10 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 

 
(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยของอำหำรในกระบวนกำรผลิต

ของสถำนประกอบกำร และพัฒนำวิธีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำประมงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลสุขอนำมัยของสถำนประกอบกำร และควำมปลอดภัยของอำหำรใน

กระบวนกำรผลิต ตลอดจนกำรจัดท ำหลักฐำนเพ่ือกำรสืบค้นสินค้ำประมงให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประมง มำตรฐำนสำกล และข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 

(๓) ควบคุม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลคุณภำพและควำมปลอดภัยของสินค้ำประมงด้วยกระบวนกำรทำง
จุลินทรีย์ เคมี และกำยภำพให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ควบคุม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและที่จับสัตว์น้ ำ รวมทั้งคุณภำพของสัตว์น้ ำ 
(๕) ให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิงด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำประมงแก่กรมและผู้ประกอบกำร

ผลิตสินค้ำประมง รวมทั้งก ำกับดูแลห้องปฏิบัติกำรของผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำประมง 
(๖) จัดท ำและรักษำระบบกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
(๗) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรตรวจสอบและกำรควบคุม

คุณภำพและควำมปลอดภัยของสินค้ำประมง 
(๘) เจรจำและประสำนงำนด้ำนเทคนิควิชำกำรเกี่ยวกับระบบคุณภำพควำมปลอดภัยและหลักฐำนเพ่ือกำร

สืบค้นกับประเทศคู่ค้ำ 
(๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 การแบ่งงานภายในกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม 3 ศูนย์ ดังนี้ 
 1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแล และบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำน และงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

     (1) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำระบบกำรตรวจรับรองแหล่งผลิต แหล่งจับ โรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำ สถำนแปรรูป
สัตว์น้ ำเบื้องต้น สถำนบรรจุ ตลอดจนตรวจสอบกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์น้ ำจำกแหล่งผลิต แหล่งจับ ไปยังสถำน
ประกอบกำรผลิตสินค้ำประมง 
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     (2) พัฒนำ และปรับปรุงฐำนข้อมูลทะเบียนและเอกสำรรับรองแหล่งผลิต แหล่งจับ โรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำ 
สถำนแปรรูปสัตว์น้ ำเบื้องต้น สถำนบรรจุ แหล่งขนถ่ำย ห้องเย็น สะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือ  ตลำดกลำง แพปลำ 
เรือห้องเย็น และเรือโรงงำนที่ได้มำตรฐำนของกรม และประเทศผู้น ำเข้ำแต่ละประเทศ 
     (3) ให้กำรรับรองคุณภำพสินค้ำประมง ตำมมำตรฐำนสำกลหรือมำตรฐำนที่ประเทศคู่ค้ำก ำหนด  
     (4) ควบคุมคุณภำพ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับรอง (Certification) สินค้ำประมง 
     (5) ประสำน และเชื่อมโยงข้อมูลกำรรับรองระหว่ำงหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
     (6) รวมรวม และจัดท ำเง่ือนไข ข้อก ำหนด คู่มือปฏิบัติส ำหรับกำรรับรองสินค้ำประมงส่งออกของประเทศผู้
น ำเข้ำแต่ละประเทศ ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรส่งออกสินค้ำประมงของผู้ประกอบกำรให้
เป็นไปตำมเง่ือนไขข้อก ำหนดของกรมและประเทศผู้น ำเข้ำแต่ละประเทศ 
     (7) ตรวจ ติดตำม และตรวจทวนสอบประสิทธิภำพกำรจัดท ำระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับของโรงงำนแปร
รูปสินค้ำประมง เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดด้ำนกำรท ำกำรประมง 
     (8) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำกระบวนกำรสุ่มตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่เหมำะสมตำมมำตรฐำนสำกล 
ตลอดจน ควบคุม ก ำกับดูแล กระบวนกำรสุ่มตัวอย่ำงให้ได้คุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 
     (9) วิเครำะห์ประมวลผลข้อมูลกำรรับรอง ตลอดจนจัดท ำกำรน ำเข้ำและส่งออกสัตว์น้ ำและสินค้ำประมง  
     (10) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรแก้ไขปัญหำใน
กำรส่งออก 
    (11) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 3. กลุ่มตรวจประเมินระบบคุณภาพ
แหล่งแปรรูป 
 

(1) ศึกษำ วิจัย หลักกำร และกำรประยุกต์ใช้ระบบคุณภำพต่ำงๆ ได้แก่ HACCP, ISO, GMP, Code of 
Practices เพ่ือพัฒนำระบบกำรตรวจแหล่งผลิต แหล่งจับ กำรแปรรูปสัตว์น้ ำ กำรบรรจุ กำรสืบค้น ให้สินค้ำ
ประมงผลิตอย่ำงถูกสุขอนำมัย และปลอดภัยต่อกำรบริโภคตำมมำตรฐำนสำกล และข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ  

(2) พัฒนำระบบกำรทวนสอบระบบคุณภำพ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
(3) จัดท ำระบบ เงื่อนไข คู่มือปฏิบัติส ำหรับกำรพัฒนำ และกำรตรวจสอบระบบคุณภำพกระบวนกำรผลิต 
(4) ตรวจติดตำม และตรวจทวนสอบประสิทธิภำพกำรจัดกำรสุขอนำมัยกำรผลิต ระบบจัดกำรควำม

ปลอดภัยอำหำร และกำรสืบค้นของโรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำ สถำนแปรรูปสัตว์น้ ำเบื้องต้นสถำนบรรจุ ห้องเย็น 
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เรือขนถ่ำย แพปลำ ตลำดกลำง สะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือ และเรือโรงงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและ
ข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 

(๕) ประมวล วิเครำะห์ สำเหตุและแก้ไขปัญหำสินค้ำประมงไม่ได้มำตรฐำน และกำรถูกปฏิเสธกำรน ำเข้ำ
สินค้ำประมงจำกต่ำงประเทศ  

(6) ก ำกับดูแลให้ผู้ผลิต และผู้รับจ้ำงเหมำช่วงด้ำนกำรตรวจสอบสุขอนำมัย และระบบคุณภำพ ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์มำตรฐำนของกรม และประเทศผู้น ำเข้ำ รวมทั้งข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

(7) ให้ค ำแนะน ำปรึกษำทำงวิชำกำรในกำรจัดระบบคุณภำพ และเผยแพร่ส่งเสริมกำรใช้ระบบคุณภำพใน
กำรผลิตสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 

(8) รวบรวม วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลด้ำนสุขอนำมัย และระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำร
ของผู้ผลิต เพ่ือจัดท ำมำตรกำรเฉพำะส ำหรับกำรควบคุมคุณภำพกระบวนกำรผลิต 

(9) ให้ข้อมูล และประสำนงำนด้ำนเทคนิควิชำกำรเกี่ยวกับระบบคุณภำพควำมปลอดภัยและหลักฐำนกำร
สืบค้นกับประเทศคู่ค้ำ 

(10) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 4.  กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 

 
    (1) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบคุณภำพ และควำมปลอดภัยของสัตว์น้ ำ และสินค้ำประมง ตั้งแต่หลังกำรจับจนถึง
ผลิตภัณฑ์สุดท้ำย และสินค้ำน ำเข้ำ ด้วยกระบวนกำรตรวจวิเครำะห์ทำงเคมี 
    (2) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบสัตว์น้ ำภำยใต้แผนกำรควบคุมของกรม  
    (3) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำวิธีวิเครำะห์ทำงเคมีเพ่ือให้ได้วิธีที่มีประสิทธิภำพ และแม่นย ำสูงในระดับ
มำตรฐำนสำกล 
    (4) เป็นห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิง (Reference Laboratory) ด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์ทำงเคมีของกรม  
ตลอดจนพัฒนำและรักษำระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
    (5) ตรวจสอบประเมินควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรของกรม ห้องปฏิบัติกำรภำยนอกกรมที่รับถ่ำยโอน
ภำรกิจ (Outsource) และห้องปฏิบัติกำรผู้ประกอบกำรผลิตและส่งออกสินค้ำประมง 
    (6) วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลด้ำนคุณภำพสินค้ำประมง เพื่อจัดท ำมำตรกำรเฉพำะส ำหรับกำรควบคุม
คุณภำพสินค้ำ  
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    (7) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำทำงวิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์ 
    (8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 5. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 
 

    (1) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบคุณภำพ และควำมปลอดภัยของสัตว์น้ ำและสินค้ำประมง ตั้งแต่หลังกำรจับจนถึง
ผลิตภัณฑ์สุดท้ำย และสินค้ำน ำเข้ำ ด้วยกระบวนกำรตรวจวิเครำะห์ทำงกำยภำพ 
    (2) ศึกษำ วิจัย พัฒนำวิธีวิเครำะห์ทำงกำยภำพเพ่ือให้ได้วิธีที่มีประสิทธิภำพและแม่นย ำสูงในระดับ
มำตรฐำนสำกล 
    (3) เป็นห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิง (Reference Laboratory) ด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์ทำงกำยภำพของกรม 
ตลอดจนพัฒนำ และรักษำระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
    (4) วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลด้ำนคุณภำพสินค้ำประมง เพื่อจัดท ำมำตรกำรเฉพำะส ำหรับกำรควบคุม
คุณภำพสินค้ำ  
    (5) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์ 
    (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 6. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ 
 

    (1) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบคุณภำพ และควำมปลอดภัยของสัตว์น้ ำ และสินค้ำประมง ตั้งแต่หลังกำรจับจนถึง
ผลิตภัณฑ์สุดท้ำย และสินค้ำน ำเข้ำ ด้วยกระบวนกำรตรวจวิเครำะห์ทำงจุลินทรีย์ 
    (2) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบสัตว์น้ ำภำยใต้แผนกำรควบคุมแหล่งเลี้ยงหอยสองฝำเพ่ือประเมินคุณภำพ
และควำมปลอดภัย  
    (3) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำวิธีวิเครำะห์ทำงจุลินทรีย์เพ่ือให้ได้วิธีที่มีประสิทธิภำพ และแม่นย ำสูงในระดับ
มำตรฐำนสำกล 
    (4) เป็นห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิง (Reference Laboratory) ด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์ทำงจุลินทรีย์ของกรม 
ตลอดจนพัฒนำ และรักษำระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
    (5) ตรวจสอบประเมินควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรของกรม ห้องปฏิบัติกำรภำยนอกกรมที่รับถ่ำยโอน
ภำรกิจ (Outsource) และห้องปฏิบัติกำรผู้ประกอบกำรผลิตและส่งออกสินค้ำประมง 
    (6) วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลด้ำนคุณภำพสินค้ำประมง เพื่อจัดท ำมำตรกำรเฉพำะส ำหรับกำรควบคุม
คุณภำพสินค้ำ  
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    (7) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์ 
    (8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง จ านวน 3 ศูนย์ 
(สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และสงขลา) 

(1) ศึกษำ วิจัย หลักกำร และกำรประยุกต์ใช้ระบบคุณภำพต่ำง ๆ ได้แก่ HACCP, ISO, GMP, Code of 
Practices  เพ่ือพัฒนำระบบกำรตรวจแหล่งผลิต  แหล่งจับกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ กำรบรรจุ กำรสืบค้น ให้สินค้ำ
ประมงผลิตอย่ำงถูกสุขอนำมัยและปลอดภัยต่อกำรบริโภคตำมมำตรฐำนสำกลและข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 

(2) ศึกษำ วิจัยพัฒนำระบบกำรตรวจรับรองแหล่งผลิต แหล่งจับ โรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำ สถำนแปรรูปสัตว์
น้ ำเบื้องต้น สถำนบรรจุ ตลอดจนตรวจสอบกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์น้ ำจำกแหล่งผลิต แหล่งจับ ไปยังสถำน
ประกอบกำรผลิตสินค้ำประมง 

(3) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำวิธีวิเครำะห์ทำงจุลินทรีย์ เคมี และกำยภำพเพ่ือให้ได้วิธีที่มีประสิทธิภำพและ
แม่นย ำสูงในระดับมำตรฐำนสำกล 

(4) ตรวจติดตำม และตรวจทวนสอบประสิทธิภำพกำรจัดกำรสุขอนำมัยกำรผลิต ระบบจัดกำรควำม
ปลอดภัยอำหำร และกำรสืบค้นของโรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำ สถำนแปรรูปสัตว์น้ ำเบื้องต้น สถำนบรรจุ ห้องเย็น 
เรือขนถ่ำย แพปลำ ตลำดกลำง สะพำนปลำท่ำเทียบเรือ และเรือโรงงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและ
ข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 

(5) ประมวล วิเครำะห์ สืบหำสำเหตุและแก้ไขปัญหำสินค้ำประมงไม่ได้มำตรฐำน และกำรถูกปฏิเสธกำร
น ำเข้ำสินค้ำประมงจำกต่ำงประเทศ   

(6) ควบคุมคุณภำพ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับรอง (Certification) สินค้ำประมง ตำม
มำตรฐำนสำกลหรือมำตรฐำนที่ประเทศคู่ค้ำก ำหนด 

(7) ตรวจติดตำม และตรวจทวนสอบประสิทธิภำพกำรตรวจสอบย้อนกลับของโรงงำนแปรรูปสินค้ำประมง 
เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดด้ำนกำรท ำกำรประมง     

(8) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำกระบวนกำรสุ่มตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่เหมำะสมตำมมำตรฐำนสำกล 
ตลอดจน ควบคุม ก ำกับดูแล กระบวนกำรสุ่มตัวอย่ำงให้ได้คุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 

(9) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบคุณภำพ และควำมปลอดภัยของสัตว์น้ ำและสินค้ำประมง ตั้งแต่หลังกำรจับจนถึง
ผลิตภัณฑ์สุดท้ำยและสินค้ำน ำเข้ำ ด้วยกระบวนกำรตรวจวิเครำะห์ทำงจุลินทรีย์ เคมี และกำยภำพ 
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(10) ตรวจสอบประเมินควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรของกรม ห้องปฏิบัติกำรภำยนอกกรมที่รับถ่ำยโอน

ภำรกิจ (Outsource) และห้องปฏิบัติกำรผู้ประกอบกำรผลิตและส่งออกสินค้ำประมง 
(11) พัฒนำ และรักษำระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำร ระบบกำรตรวจสอบสุขอนำมัยสถำนประกอบกำร 

ระบบกำรรับรอง (Certification) สินค้ำประมงของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลหรือมำตรฐำนที่ประเทศ
คู่ค้ำก ำหนด 

(12) รวบรวม วิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลด้ำนคุณภำพ สุขอนำมัย กำรจัดกำรควำมปลอดภัย และกำร
รับรอง เพ่ือจัดท ำมำตรกำรเฉพำะส ำหรับกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำประมง 

(13) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนระบบคุณภำพ ควำมปลอดภัยของสินค้ำ
ประมง ด้ำนกำรสุ่มตัวอย่ำงด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์และกำรแก้ไขปัญหำในกำรส่งออกแก่หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกกรม และผู้ประกอบกำรผลิต และส่งออกสินค้ำประมง 

(14) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ทั้งนี ้ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมง แต่ละศูนย์ก ำหนดจังหวัดรับผิดชอบดังนี้ 

 7. ศนูย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงสมุทรสาคร 

     รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสำคร สมุทรสงครำม นครปฐม รำชบุรี เพชรบุรี กำญจนบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 8. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงสุราษฎร์ธานี          

    รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงำ ภูเก็ต และนครศรีธรรมรำช  

 9. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงสงขลา  

    รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ ตรัง สตูล พัทลุง ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส 
 

 

9 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ประมง 
 

     (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และจัดท ำแผนแม่บทและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรประมง 
     (๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยสถำนกำรณ์ด้ำนกำรประมงทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
     (๓) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย รวมทั้งเสนอแนะนโยบำย แผน และมำตรกำรต่ำง ๆ ทำงด้ำนเศรษฐกิจกำร
ประมงทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ ตลอดจนมำตรกำรเก่ียวกับระบบกำรประมงในเชิงภูมิสังคม 
     (๔) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบกำรจัดท ำและประมวลผลข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวกับกำรประมง 
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     (๕) ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำกำรประมงให้เกิดกำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำ
อย่ำงยั่งยืน และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ  
      (๖) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรกำรประมง และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนดังกล่ำว 
     (๗) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรประมงแห่งชำติ 
     (๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 การแบ่งงานภายในกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี     

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแล และบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ด้ำนเศรษฐกิจกำรประมง 
(2) ศึกษำ วิเครำะห์ สถำนกำรณ์กำรประมง ทั้งด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรตลำด และกำรค้ำ เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลในกำรวำงแผน กำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะด้ำนเศรษฐกิจกำรประมง 
(3) ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจำกนโยบำยและมำตรกำรภำครัฐ 
(4) จัดท ำฐำนข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจกำรประมง 
(5) ให้บริกำร แนะน ำ และสนับสนุนงำนวิชำกำรด้ำนนโยบำย และเศรษฐกิจกำรประมง 
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย 
ประมงแห่งชาติ 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมแนวทำงด้ำนวิชำกำรและยุทธศำสตร์กำรประมงของประเทศ        
เพ่ือจัดท ำนโยบำย แผนแม่บท และแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรประมงรวมถึงแปลงนโยบำยประมงไปสู่กำรปฏิบัติ 

(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรประมงแห่งชำติ 
(๓) รวบรวมข้อเสนอของคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัด เพื่อวิเครำะห์ และสรุปเสนอคณะกรรมกำร 

นโยบำยกำรประมงแห่งชำติ 
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(๔) ด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรรองรับนโยบำยประมง และแผนบริหำรจัดกำรกำรประมง 

รวมถึงแผนพัฒนำกำรประมงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     (๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 4. กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมง
ระหว่างประเทศ  
 

(1) ศึกษำ วิจัยกำรคำสินคำประมงระหวำงประเทศ ตลำดตำงประเทศ สถำนกำรณควำมเคลื่อนไหวของ  
สินคำและผลิตภัณฑประมงระหวำงประเทศ 

(2) ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำยกำรค้ำ กฎระเบียบ และมำตรกำรของประเทศคู่ค้ำและคู่แข่ง นโยบำย และ
มำตรกำรในเวทีกำรค้ำโลก กำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรค้ำของไทย 

(3) พิจำรณำให้ควำมเห็น ท่ำท ีหรือมีส่วนร่วมในกำรเจรจำกฎระเบียบ มำตรกำรทำงภำษี มำตรกำรทำง
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรเปิดเสรีกำรค้ำสินค้ำและบริกำร และกำรลงทุนด้ำนประมง 

(4) สนับสนุนกำรแก้ปัญหำ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกำรค้ำสินค้ำประมงของไทยในต่ำงประเทศที่เกิด
จำกแนวทำงปฏิบัติหรือมำตรกำรทำงกำรค้ำที่ก ำหนดขึ้นโดยองค์กรระหว่ำงประเทศ/ต่ำงประเทศ/ข้อตกลง
ทำงกำรค้ำสินค้ำประมง 

(5) ประมวลข้อมูลและข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรค้ำสินค้ำประมงระหว่ำงประเทศเพ่ือให้บริกำรแก่ภำคธุรกิจและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(6) จัดท ำฐำนข้อมูลกำรค้ำสินค้ำประมงของประเทศคู่ค้ำท่ีส ำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น สหภำพยุโรป 
ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลของประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ 

(7) ประสำนงำนควำมร่วมมือกับองค์กรด้ำนกำรตลำดและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อำทิ INFOFISH 
(8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 5. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการ
ประมง 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผน และก ำหนดระเบียบวิธีทำงสถิติในกำรจัดท ำข้อมูลสถิติ       
กำรประมง 

(2) ให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกียวข้องในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติกำรประมง รวมถึง
กำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรแก่ผู้สนใจ 

(3) ตรวจสอบข้อมูลสถิติกำรประมง บรรณำธิกร  บันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และสรุปผล จัดท ำ
รำยงำน และพิมพ์เผยแพร่ 
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(4) พยำกรณ์ข้อมูลสถิติกำรประมง 
(5) พัฒนำระบบกำรจัดท ำข้อมูลสถิติกำรประมง 
(6) ศึกษำ วิจัยงำนที่เกีย่วข้องกับกำรประมง โดยน ำหลักวิธีทำงสถิติมำประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ควำมรู้อ่ืน ๆ 

ที่มีควำมเก่ียวข้องกัน 
(7) ให้บริกำร/กำรเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงกำรบูรณำกำรกำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงำน

ในภำครัฐ 
(8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 6. กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การ
ประมง 
 

(๑)  ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร และพัฒนำกำรประมงให้เกิดกำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำ
อย่ำงยั่งยืน และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ  

(๒)  ก ำกับ ดูแล และผลักดันแผนกำรบริหำร และแผนกำรพัฒนำประมงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
(๓)  ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนงำนตำมแผนต่ำง ๆ 
(๔)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

10 กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนด
มาตรการ 
 

      (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และด ำเนินกำรออกใบอนุญำตหรือหนังสืออนุญำตเกี่ยวกับกำรท ำกำรประมง 
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่จับสัตว์น้ ำที่เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน กำรมีสัตว์น้ ำไว้ในครอบครอง รวมทั้งรับ
จดทะเบียนท่ำเทียบเรือประมง และเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำหรือเรือเก็บรักษำสัตว์น้ ำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง
และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 (2) ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมลูผู้ท ำกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่จับสัตว์น้ ำที่เป็นสำธำรณสมบัติ
ของแผ่นดินเพื่อก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 

 (3) ควบคุมและตรวจสอบโรงงำนที่ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสัตว์น้ ำมิให้มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 

 (4) ตรวจสอบและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรควบคุมแรงงำนบนเรือประมงให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่ำงประเทศ 

 (5) ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในกำรท ำกำรประมงแก่
คณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัด 
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 (6) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ส่งเสริม และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในกำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 
     (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 การแบ่งงานภายในกองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแล และบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มก าหนดมาตรการด้านการประมง 
 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสภำวะกำรท ำประมง และผู้ประกอบกำรประมง และผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่จับ
สัตว์น้ ำที่เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินเพื่อก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 

(๒) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองสัตว์น้ ำให้ถูกต้องเหมำะสมตำมหลักวิชำกำร 
และสอดคล้องกับข้อก ำหนดเงื่อนไขในกฎหมำย ข้อตกลง และสนธิสัญญำต่ำง ๆ 

(๓) อนุญำตให้ท ำกำรประมงเพ่ือทดลองในทำงวิชำกำรในที่จับสัตว์น้ ำประเภทต่ำง ๆ  
(4) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ และผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือให้

กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ ที่ก ำหนด 
(5) ประสำนงำนให้ค ำปรึกษำ รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในกำรท ำกำรประมง     

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ แก่คณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัด 
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๓. กลุ่มทะเบียนและอนุญาตท าการ
ประมง 
 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดแนวทำงในกำรออกใบอนุญำตหรือหนังสืออนุญำตเกี่ยวกับกำรท ำกำรประมง
ของเรือประมงท้ังใน และนอกน่ำนน้ ำไทย รวมทั้งรับจดทะเบียนท่ำเทียบเรือประมง เรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำหรือเรือ
เก็บรักษำสัตว์น้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมงและกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรออกใบอนุญำตให้ด ำเนินกิจกำรแพปลำ ใบอนุญำตให้ขำยทอดตลำด

สินค้ำสัตว์น้ ำตำมพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(3) ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดรูปแบบและจัดท ำบัตรส ำหรับใช้แทนใบอนุญำต  
(4) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำแนวทำง หลักเกณฑ์ กำรจัดท ำเครื่องหมำยประจ ำเรือประมง 
(5) รวบรวมข้อมูลกำรอนุญำต ออกใบอนุญำต จดทะเบียน และน ำเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยกำรประมง

แห่งชำติทุกเดือนหรือตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
(6) จัดท ำและปรับปรุงฐำนข้อมูลเรือประมงที่ได้รับอนุญำตท ำกำรประมง รวมถึงประวัติกำรใช้เรือประมง 

กำรใช้ กำรพักใช้ และกำรเพิกถอนใบอนุญำตท ำกำรประมงให้เป็นปัจจุบัน 
(7) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในภำรกิจที่เกี่ยวข้อง 
(8) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำด้ำนกำรขึ้นทะเบียน และกำรขออนุญำตท ำกำรประมง 
(9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 4. กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรออกใบอนุญำตหรือหนังสืออนุญำตเกี่ยวกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำม 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อก ำหนดมำตรกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้มีควำมยั่งยืน 
(3) รวบรวมข้อมูลกำรอนุญำต ออกใบอนุญำต จดทะเบียน และน ำเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยกำรประมง

แห่งชำติทุกเดือนหรือตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
(4) ก ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
(5) จัดท ำและปรับปรุงฐำนข้อมูลผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ เพ่ือกำรควบคุม ตรวจสอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้

เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
(6) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในภำรกิจที่เกี่ยวข้อง 
(7) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำด้ำนกำรขึ้นทะเบียนและกำรขออนุญำตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 5. กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง 

 
(1) ศึกษำ วิเครำะห์กำรใช้แรงงำนในเรือประมง กิจกำรประมงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน 

และกฎหมำยว่ำด้วยกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
(2) ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ควรจะด ำเนินกำรภำยใต้มำตรำ 83 ของ    

พระรำชก ำหนดกำรประมง 
(3) ควบคุม และตรวจสอบโรงงำนที่ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสัตว์น้ ำมิให้มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยกำร

คุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
(4) ตรวจสอบ และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรควบคุมแรงงำนบนเรือให้เป็นไปตำม

กฎหมำย และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่ำงประเทศ 
(5) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และผู้ประกอบกิจกำร 
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 6. กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ า          
ตามอนุสัญญา 
 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยข้อมูลด้ำนกำรค้ำสัตว์น้ ำหำยำก และใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำร
ควบคุม และตรวจสอบกำรค้ำภำยในประเทศ กำรน ำเข้ำ ส่งออก ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง 
พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) ควบคุม ตรวจสอบ ออกใบอนุญำต หนังสืออนุญำต ใบรับรองต่ำง ๆ ตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขภำยใต้
กฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยใน และต่ำงประเทศ ในกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับกฎหมำย
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำและอนุสัญญำ 

(4) ปฏิบัติงำนตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ชนิดสัตว์ป่ำ และพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้ง
อนุสัญญำ และข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

13 กองบริหารจัดการเรือประมง          
และการท าการประมง 
 

     (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำระบบติดตำม ควบคุม และเฝ้ำระวังเรือประมงไทยในกำรท ำกำรประมง        
ทั้งในและนอกน่ำนน้ ำไทย 
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     (๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบสืบค้นที่มำของสัตว์น้ ำที่ได้จำกกำรท ำกำรประมงของเรือประมง
ไทย ณ ท่ำเทียบเรือประมง 
     (๓) เฝ้ำระวัง ติดตำม วิเครำะห์พฤติกรรมของเรือประมงไทยผ่ำนระบบติดตำมเรือ 
     (๔) ควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรเข้ำออกของเรือประมงไทย 
     (๕) ควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของท่ำเทียบเรือและแพปลำที่จดทะเบียนกับกรมประมง 
     (๖) ศึกษำ ตรวจสอบ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลสมุดบันทึกกำรท ำกำรประมง หนังสือก ำกับกำรซื้อขำย
สัตว์น้ ำ หนังสือก ำกับกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ รวมทั้งข้อมูลของสัตว์น้ ำที่น ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 
     (๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 การแบ่งงานภายในกองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม 3 ศูนย์ ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี     

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแล และบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำน และงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๒. กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบ
ติดตามเรือ 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำกระบวนกำรติดตำมควบคุม เฝ้ำระวังกำรท ำกำรประมงของเรือประมง
ไทย ที่ท ำกำรประมงท้ังในน่ำนน้ ำไทย และนอกน่ำนน้ ำไทย 
     (2) วิเครำะห์พฤติกรรมกำรท ำกำรประมงของเรือประมงไทยที่ท ำกำรประมงทั้งในน่ำนน้ ำไทยและ          
นอกน่ำนน้ ำไทย 
     (3) ด ำเนินกำรบังคับตำมกฎหมำยกรณีตรวจพบพฤติกรรมกำรท ำกำรประมงของเรือประมงไทยที่ครบ
องค์ประกอบควำมผิด 
     (4) ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรติดตั้ง และแนวทำงในกำรปฏิบัติระบบติดตำมเรือประมงไทย 
     (5) ปรับปรุงฐำนข้อมูลระบบติดตำมเรือประมงไทยให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
     (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๓. กลุ่มควบคุมเรือประมงและการท า
การประมงในทะเล 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำกระบวนกำรตรวจสอบ ควบคุมกำรเข้ำออกท่ำเทียบเรือของ
เรือประมงไทย 
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      (2) ก ำหนดมำตรกำร และแนวทำงในกำรด ำเนินกำรแจ้งเข้ำ-ออกท่ำเทียบเรือของเรือประมงไทย 

     (3) ก ำกับ ดูแลกำรตรวจสอบกำรเข้ำออกท่ำเทียบเรือของเรือประมงไทย 
     (4) ประสำนงำนกับศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออกเรือประมง 
     (5) ปรับปรุงฐำนข้อมูลกำรแจ้งเข้ำ-ออกเรือประมงให้เป็นปัจจุบัน 
     (6) จัดท ำแผนกำรตรวจสอบเรือประมง 
     (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 4. กลุ่มควบคุมการท าประมง 
ในแหล่งน้ าจืด 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำกระบวนกำรควบคุมกำรท ำประมงในที่จับสัตว์น้ ำที่เป็นสำธำรณสมบัติ
ของแผ่นดิน 
     (2) ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรควบคุมกำรท ำประมงในแหล่งน้ ำจืด 
     (3) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 5. กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ าหน้าท่าเทียบ
เรือ 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำกระบวนกำรควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ ำขึ้นท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือประมง 
     (2) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบสืบค้นที่มำของสัตว์น้ ำ ที่ได้มำจำกกำรท ำกำรประมง          
ของเรือประมงไทย ณ ท่ำเทียบเรือประมง 
     (3) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำกระบวนกำรตรวจสอบกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ ณ ท่ำเทียบเรือประมง 
     (4) ก ำหนดมำตรกำร และแนวทำงกำรรำยงำนกำรจับสัตว์น้ ำของเรือประมงไทย 
     (5) ก ำกับ ดูแลกำรด ำเนินกำรของท่ำเทียบเรือ และแพปลำ ที่จดทะเบียนกับกรม 
     (6) ประมวล วิเครำะห์ข้อมูลกำรจับสัตว์น้ ำ หนังสือก ำกับกำรซื้อ ขำยสัตว์น้ ำ หนังสือก ำกับกำรขนถ่ำย     
สัตว์น้ ำ ตลอดจนชนิดและปริมำณสัตว์น้ ำที่น ำผ่ำนท่ำเทียบเรือประมง 
     (7) พัฒนำ และปรับปรุงฐำนข้อมูลกำรรำยงำนกำรเทียบท่ำและกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำของท่ำเทียบเรือให้เป็น
ปัจจุบัน 
     (๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
เขต 3 ศูนย์ 
 

     (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกระบวนกำร และระบบกำรควบคุม/ตรวจสอบ กำรเข้ำออกท่ำเทียบเรือ และ
ระบบเครือข่ำยเชื่อมโยงกำรปฏิบัติงำนภำยในเขต และระหว่ำงเขต ตำมขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ศรชล. 
     (2) ติดตำม และเฝ้ำระวังเรือประมงโดยใช้ระบบติดตำมเรือประมง 
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     (3) บริกำรรับค ำขอแจ้งเข้ำ แจ้งออกท่ำเทียบเรือของเรือประมงไทยที่ท ำกำรประมงในน่ำนน้ ำไทยและ   
นอกน่ำนน้ ำไทย 
     (4) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน และเรือประมง เพ่ือให้กำรเข้ำออกท่ำเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไป
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
     (5) อนุญำตให้เรือประมงออกท ำกำรประมง 
     (6) ตรวจสอบ ก ำกับกำรด ำเนินงำนของท่ำเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรม 
     (7) ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสมุดบันทึกกำรท ำกำรประมง หนังสือก ำกับกำรซื้อขำย    
สัตว์น้ ำ หนังสือก ำกับกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ รวมทั้งจ ำนวนของสัตว์น้ ำ ที่น ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง โดยส่งรำยงำน
ตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่ประกำศก ำหนด 
     (8) ให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำร และโทรคมนำคมในกำรแจ้งเตือนภัย เฝ้ำระวัง ติดตำมและรับแจ้งเหตุให้
เกษตรกร ผู้ประกอบอำชีพด้ำนกำรประมง องค์กรภำครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในสภำวะปกติ 
และสภำวะวิกฤตต่ำง ๆ 
     (9) ด ำเนินกำรสนับสนุนข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรด้ำนกำรประมง ข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำร ข่ำวกำรแจ้งภัยพิบัติต่ำง ๆ ข่ำวกำรพยำกรณ์อำกำศ 
     (10) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
โดยแบ่งศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออกเรือประมงเป็น ๓ เขต 

 6. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร) 

     รับผิดชอบครอบคลุมเขตพ้ืนที่  12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ตรำด จันทบุรี  ชลบุรี 
สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ กรุงเทพฯ สมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร 

 

 7. ศนูย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๒ (สงขลา) 

     รับผิดชอบครอบคลุมเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลำ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช  
พัทลุง ปัตตำนี และนรำธิวำส 

 

 8. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต) 

     รับผิดชอบครอบคลุมเขตพ้ืนที ่6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ระนอง พังงำ ภูเก็ต ตรัง และสตูล  

14 กองประมงต่างประเทศ (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย บริหำรจัดกำร และพัฒนำกำรท ำกำรประมงนอกน่ำนน้ ำไทย  
(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และด ำเนินงำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรประมงอ่ืน ๆ 

ด้ำนพันธกรณีในระดับทวิภำคี พหุภำคี และองค์กำรระหว่ำงประเทศ  
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(๓) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวิเทศสัมพันธ์ของกรม 
(๔) จัดท ำแผนกำรเจรจำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและก ำหนดท่ำทีของประเทศไทย ในกำรประชุมหรือ

ในกรอบเจรจำที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบำย ข้อตกลง ข้อเสนอโครงกำรหรือ
กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่ก ำหนด 

(๕) ให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรประมงต่ำงประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 การแบ่งงานภายในกองประมงต่างประเทศ แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ  งำนกำรเงินและบัญชี      

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
(3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำวของกรม  

     (๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์  
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และด ำนินกำรเกี่ยวกับงำนวิเทศสัมพันธ์ 
     (2) ด ำเนินกำรอ ำนวยกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ งำนด้ำนพิธีกำรต่ำงประเทศ ต้อนรับคณะต่ำงประเทศ 
     (3) สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกใหขำรำชกำรที่ได้รับทุนฝึกอบรม ดูงำน ประชุม/สัมมนำ และกำร
เดินทำงไปรำชกำรตำงประเทศ 
     (4) ด ำเนินกำรขออนุมัติแผนกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ตลอดจนเสนอขอเพ่ิม/เปลี่ยนแปลง
แผนกำรเดินทำงฯ ต่อส ำนักงบประมำณ 
     (5) ร่ำงโต้ตอบ แปลเอกสำร งำนเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำษำต่ำงประเทศ 
     (6) ประสำนงำนกำรส่งเสริมภำพลักษณ์สินค้ำสัตว์น้ ำ และผลิตภัณฑ์ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิต และคุณภำพ
สินค้ำประมง รวมทั้งประสำนกำรให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงตอบโต้ประเด็นกำรประมงที่ไทยถูกโจมตีจำกสื่อหรือคู่ค้ำ
ต่ำงประเทศ 
     (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 



41 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 3. กลุ่มการท าประมงนอกน่านน้ า      (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเกี่ยวกับโอกำสและแนวทำงกำรท ำกำรประมงในน่ำนน้ ำต่ำงประเทศ

และในทะเลหลวง และเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งมำตรกำรและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 (2) ด ำเนินกำรจัดเตรียมท่ำทีและประเด็นเจรจำ กำรสนับสนุนและสร้ำงโอกำสกำรท ำประมงนอกน่ำนน้ ำ

ไทย ทั้งในรัฐชำยฝั่งและทะเลหลวง 
 (3) ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร/กฎระเบียบขององค์กำรบริหำรจัดกำรประมง

ระดับภูมิภำค (RFMOs) ทั้งในฐำนะท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิกหรือไม่เป็นสมำชิกแต่ให้ควำมร่วมมือ หรือ
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

 (4) ด ำเนินกำรผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือด้ำนประมงนอกน่ำนน้ ำระหว่ำงไทยกับประเทศต่ำง ๆ ที่มี
ศักยภำพและเปิดโอกำสให้มีควำมร่วมมือ ตลอดจนบริหำรและด ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือที่เก่ียวข้อง 

 (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ทีไ่ด้รับมอบหมำย 

 

 4. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ก ำหนดแนวทำง และจัดท ำแผนในกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ไทยกับต่ำงประเทศด้ำนกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรประมง ด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรลงทุนด้ำนกำรประมงไทย 
     (2) วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ำแผนกำรเจรจำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทั้งในกรอบ
ทวิภำคีหรือควำมคิดเห็นต่อนโยบำย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงกำร กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่ก ำหนด 
     (3) จัดท ำหรือประสำนในกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดด้ำน
กฎหมำยและไม่ขัดต่อมำตรกำรด้ำนควำมมั่นคงของประเทศไทย 
     (4) ประสำนหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกรมประมง เพื่อผลักดันกำรขอรับควำมร่วมมือและช่วยเหลือ
ด้ำนวิชำกำร และเศรษฐกิจกำรค้ำกับประเทศคู่เจรจำ 
     (5) บริหำรและประสำนกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรมภำยใต้ควำมร่วมมือตำมข้อผูกพันกับต่ำงประเทศใน
ระดับทวิภำคี 
     (6) เผยแพร่ควำมรู้ และควำมเข้ำใจ โอกำส และประโยชน์ทำงกำรค้ำและกำรลงทุน ที่เกิดจำกกำรด ำเนิน
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศระดับทวิภำคี หรือพันธกรณีท่ีจะมีขึ้นในอนำคตที่เก่ียวข้องกับกำรประมง 
     (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 5. กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี          

และองค์กรระหว่างประเทศ 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือภำยใต้กรอบวิชำกำรประมง
ระหว่ำงประเทศไทยกับต่ำงประเทศในระดับพหุพำคี และองค์กรระหว่ำงประเทศ รวมถึง NGOs ต่ำงประเทศ   
ที่ส ำคัญและเกี่ยวข้อง  
     (2) วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท ำแผนกำรเจรจำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทั้งในกรอบ
พหุภำคีและองค์กรระหว่ำงประเทศ หรือควำมคิดเห็นต่อนโยบำย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงกำร กิจกรรม และ
แนวปฏิบัติที่ก ำหนด 
     (3) จัดท ำหรือประสำนในกำรจัดท ำข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่ำงประเทศให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดด้ำน
กฎหมำย และไม่ขัดต่อมำตรกำรด้ำนควำมม่ันคงของประเทศไทย 
     (4) ประสำนหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกรม เพื่อผลักดันกำรขอรับควำมร่วมมือและช่วยเหลือด้ำน
วิชำกำรประมงในกรอบพหุภำคีหรือกับองค์กรระหว่ำงประเทศ 
     (5) บริหำรและประสำนกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรมภำยใต้ควำมร่วมมือพหุภำคีและองค์กรระหว่ำง
ประเทศตำมข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบหรือมำตรกำรระหว่ำงประเทศท่ีถูกก ำหนดขึ้น 
     (6) ด ำเนินกำรประสำนรำชกำรกับต่ำงประเทศภำยใต้ควำมร่วมมือพหุภำคีและองค์กรระหว่ำงประเทศ 
     (7) เผยแพร่ควำมรู้ และควำมเข้ำใจ โอกำส และประโยชน์ทำงกำรค้ำและกำรลงทุน ที่เกิดจำกกำรด ำเนิน
ควำมร่วมมือพหุภำคีและองค์กำรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนำคตที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประมง 
     (8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

15 กองแผนงาน      (๑)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกรม 
รวมทั้งจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและบริหำรงบประมำณของกรม 
     (๒)  ศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม รำยงำนผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
     (๓)  ศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม รำยงำนผล และประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
     (๔)  อ ำนวยกำรและบริหำรจัดกำรงำนวิจัยในภำพรวมของกรม 
     (๕)  ประสำนงำนรำชกำรและประมวลผลกำรปฏิบัติรำชกำรของรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคของกรม 
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     (๖)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 การแบ่งงานภายในกองแผนงาน แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำน และงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
 

(1)  ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของกรม 

(2)  ศึกษำ วิเครำะห์ แผนงำน/งำน/โครงกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกรม 
(3)  ศึกษำ วิเครำะห์ และพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้แก่หน่วยงำนของกรม             

ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค 
(4)  ศึกษำ วิเครำะห์ ปัญหำ อุปสรรค และเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุงแผนงำนและงบประมำณ      

ของกรม 
(5)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ  
 

    (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และน ำเสนอแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกรม 
    (2)  ติดตำม ตรวจสอบ เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และเสนอแนะแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณเหลือจ่ำยเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินงำนของกรม 
    (3) กระตุ้น ติดตำม เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำย     
ที่ก ำหนดตำมนโยบำยของรัฐบำล 
    (4) จัดท ำสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตลอดจนวิเครำะห์ปัญหำ และสำเหตุที่ท ำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไม่เป็นไปตำมแผน/เป้ำหมำย และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
    (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 4. กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล 

 
    (1) ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์ และประเมินผลงำน/โครงกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของกรม และโครงกำร
เร่งด่วนตำมนโยบำยของรัฐบำล 
    (2) ด ำเนินกำรประเมินผลตำมระบบบริหำรงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    (3) ติดตำม ตรวจสอบ และเร่งรัดกำรด ำเนินงำน ตลอดจนวิเครำะห์ปัญหำ และสำเหตุที่ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และเสนอแนะแนวทำงแก้ไข 
    (4) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจและหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน     
ได้น ำไปใช้ประโยชน์ 
    (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 5. กลุ่มประสานงานราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 

(2) ศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกรม รวมทั้ง
รำยงำนและประเมินผลกำรตรวจรำชกำร 
     (3) ประสำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ด้ำนแผนงำน 
งบประมำณ งำนบุคคล งำนพัสดุ รวมทั้งประสำนงำนกับส่วนรำชกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     (4) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
     (5) สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจรำชกำรกรมในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจและติดตำมแผนงำน 
งำน/โครงกำร ผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนสอบสวน สืบสวนข้อร้องเรียนข้ำรำชกำรและบุคลำกร
สังกัดกรมให้เกิดประสิทธิผลพัฒนำระบบงำนและบุคลำกรของส ำนักงำนประมงจังหวัดให้เกิดประสิทธิภำพ 
     (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 6. กลุ่มบริหารงานวิจัย 
 

     (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ พัฒนำ ปรับปรุงระบบแผนงำนวิจัยกำรประมงในสำขำต่ำงๆ เพ่ือก ำหนดกรอบ
นโยบำยและทิศทำงกำรวิจัยด้ำนกำรประมง 
     (2) จัดท ำแผนงำน/ชุดโครงกำรงำนวิจัยด้ำนกำรประมงในภำพรวมของกรม  
     (3) ก ำกับดูแล และบริหำรงำนวิจัยด้ำนกำรประมงอย่ำงเป็นระบบ 
     (4) รวบรวม และจัดท ำฐำนข้อมูลงำนวิจัยในสำขำต่ำงๆ ของกรม  
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     (5) ประสำนงำน และด ำเนินกำรร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงำนทั้งในประเทศและ ต่ำงประเทศด้ำนควำม
ช่วยเหลือ และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรประมง 
     (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

16 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการ
สืบค้น 
 

 (๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และก ำหนดระบบมำตรฐำนคุณภำพกำรผลิตสินค้ำประมงตั้งแต่            
ที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่จับสัตว์น้ ำ แหล่งแปรรูปสัตว์น้ ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของประเทศ มำตรฐำนสำกล 
มำตรฐำนและข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 

(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และก ำหนดระบบมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในกำรจับสัตว์น้ ำ กำรดูแลรักษำ
สัตว์น้ ำ กำรแปรรูปสัตว์น้ ำ กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ กำรขนส่งหรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของประเทศ มำตรฐำนสำกล มำตรฐำนและข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 

(๓) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำระบบตรวจสอบรับรองมำตรฐำนสินค้ำประมงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ของประเทศ มำตรฐำนสำกล มำตรฐำนและข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 

(๔) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำระบบคุณภำพของห้องปฏิบัติกำร รวมทั้งก ำกับ ดูแลห้องปฏิบัติกำร   
ของกรม 

(๕) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และออกแบบกระบวนกำรจัดท ำหลักฐำนเพ่ือกำรสืบค้นสินค้ำประมงให้มี
ประสิทธิภำพ 

(๖) ให้กำรรับรองและก ำกับดูแลระบบคุณภำพกำรผลิตสินค้ำประมงตลอดสำยกำรผลิต 
(๗) เจรจำและประสำนงำนกับประเทศคู่ค้ำเกี่ยวกับกำรรับรองระบบกำรผลิตและมำตรฐำนสินค้ำประมง 

กำรจัดท ำข้อตกลง และกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับสุขอนำมัยสินค้ำประมง 
(๘) ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ รวมทั้งประสำนงำนและเข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำน ทั้งในและ

ต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวกับระบบคุณภำพกำรผลิตสินค้ำประมง กำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนสินค้ำประมงและ
หลักฐำนเพื่อกำรสืบค้นสินค้ำประมง 

(๙) ให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนระบบคุณภำพกำรผลิตสินค้ำประมงและมำตรฐำนสินค้ำ
ประมง 

(๑๐) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 



46 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 การแบ่งงานภายในกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 (๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ 
 

     (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และออกแบบกระบวนกำรจัดท ำหลักฐำนเพื่อกำรสืบค้นสินค้ำประมง 
     (2) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิเครำะห์กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดกระบวนกำรจัดท ำ
หลักฐำนเพื่อกำรสืบค้น  
     (3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และออกแบบกระบวนกำรเรียกคืนสินค้ำ และจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำร
พัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนภำยในประเทศ มำตรฐำนสำกล มำตรฐำนและข้อก ำหนด
ของประเทศคู่ค้ำ 
     (4) ก ำหนดและปรับปรุงโครงสร้ำง และมำตรกำรเพ่ือกำรสืบค้นสินค้ำประมงตลอดสำยกำรผลิต ให้สอดรับ
กับระบบกำรสืบค้นที่เป็นสำกล 
     (5) บริหำรกำรควบคุม และก ำกับดูแล กำรสืบค้นสินค้ำประมงตลอดสำยกำรผลิต 
     (6) พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสำยกำรผลิตสินค้ำประมง เพ่ือให้สะดวกใน         
กำรบริหำรจัดกำรและเข้ำถึง 
     (7) จัดท ำข้อมูลประกอบกำรเจรจำประสำนงำนกับประเทศคู่ค้ำ และกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำ
ประมง 
     (8) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำและข้อคิดเห็น ประสำนงำนและเข้ำร่วมประชุม     
กับหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศด้ำนกำรสืบค้นข้อมูล 
     (9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และก ำหนดระบบกำรรับรองกำรผลิตและผลผลิตสัตว์น้ ำตำมมำตรฐำน
ภำยในประเทศและมำตรฐำนสำกล 

(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิเครำะห์กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดระบบมำตรฐำน
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แหล่งผลิตสัตว์น้ ำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล มำตรฐำนประเทศคู่ค้ำและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดท ำ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรตรวจรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพแหล่งผลิตสัตว์น้ ำ 

(๓) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำและข้อคิดเห็น ประสำนงำนและเข้ำร่วมประชุมกับ
หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศด้ำนระบบมำตรฐำนแหล่งผลิตสินค้ำประมง 

(๔) จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรรับรองมำตรฐำนแหล่งผลิตสินค้ำประมง 
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๔. กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และออกแบบกระบวนกำรรับรองมำตรฐำนแห่งผลิต 
(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และด ำเนินกำรตรวจสอบ ก ำกับดูแล รวมทั้งประเมินขีดควำมสำมำรถ

ห้องปฏิบัติกำรของกรมประมง 
(3) ให้กำรรับรองระบบคุณภำพแหล่งผลิตสัตว์น้ ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของประเทศ มำตรฐำนสำกล 

มำตรฐำนและข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 
(4) ติดตำม และทวนสอบประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำวัตถุดิบจำกแหล่งผลิตสินค้ำประมง ร่วมกับ

หน่วยงำนปฏิบัติที่เก่ียวข้องกรณีมีข้อร้องเรียน หรือสินค้ำถูกปฏิเสธจำกประเทศปลำยทำง 
(5) จัดท ำข้อมูลประกอบกำรเจรจำประสำนงำนกับประเทศคู่ค้ำ  และกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำร

รับรองมำตรฐำนแหล่งผลิตสัตว์น้ ำ  
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๕.  กลุ่มพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานแหล่งแปรรูป 
 

     (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และก ำหนดมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยในกำรจับสัตว์น้ ำ ดูแลรักษำสัตว์น้ ำ 
กำรแปรรูปสัตว์น้ ำ กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ กำรขนส่งหรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ         
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของประเทศ มำตรฐำนสำกล มำตรฐำนและข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 
     (2) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิเครำะห์กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนำระบบกำรตรวจ
รับรองมำตรฐำนสุขอนำมัยในกำรจับสัตว์น้ ำ ดูแลรักษำสัตว์น้ ำ   กำรแปรรูปสัตว์น้ ำ กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์   
สัตว์น้ ำ กำรขนส่งหรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของประเทศ มำตรฐำนสำกล 
มำตรฐำนและข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 
     (3) ให้กำรรับรองระบบคุณภำพสุขอนำมัยในกำรจับสัตว์น้ ำ ดูแลรักษำสัตว์น้ ำ กำรแปรรูปสัตว์น้ ำ กำรเก็บ
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รักษำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ กำรขนส่งหรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของประเทศ 
มำตรฐำนสำกล มำตรฐำนและข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 
     (4) ติดตำม และทวนสอบประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำสินค้ำประมง ร่วมกับหน่วยงำนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กรณีมีข้อร้องเรียน หรือสินค้ำถูกปฏิเสธจำกประเทศปลำยทำง  
     (5) จัดท ำข้อมูลประกอบกำรเจรจำ ประสำนงำนกับประเทศคู่ค้ำและกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับ       
กำรรับรองมำตรฐำนกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ  
     (6) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำและข้อคิดเห็น ประสำนงำนและเข้ำร่วมประชุมกับ
หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศด้ำนระบบมำตรฐำนแหล่งแปรรูป 
     (7) จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรรับรองมำตรฐำนสุขอนำมัยในกำรจับสัตว์น้ ำ ดูแลรักษำสัตว์น้ ำ กำรแปรรูป   
สัตว์น้ ำ กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ กำรขนส่งหรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนของประเทศ มำตรฐำนสำกล มำตรฐำนและข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 
     (8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

17 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง     
สัตว์น้ าจืด 
 

     (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด พันธุ์ไม้น้ ำจืด และกำรจัดกำรฟำร์ม 
     (2) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยกำรผลิตและกำรขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำจืดและพันธุ์ไม้น้ ำจืด  
     (3) ศึกษำ วิจัย และส่งเสริมกำรพัฒนำธุรกิจและอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด และพันธุ์ไม้น้ ำจืด 
     (4) ศึกษำ วิจัย และทดลองรูปแบบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดและพันธุ์ไม้น้ ำจืดในฟำร์มโดยมุ่งเน้นกำรมี
ส่วนรวมของเกษตรกร 
     (5) ด ำเนินกำรผลิตและขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำจืดและพันธุ์ไม้น้ ำจืด 
     (6) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม และเฝ้ำระวังกระบวนกำรผลิตสัตว์น้ ำจืด และพันธุ์ไม้น้ ำจืดเพ่ือกำร
เพำะเลี้ยง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดหรือมำตรฐำนสำกล 
     (7) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ น้ ำจืดและ
พันธุ์ไม้น้ ำจืด  
     (8) ให้บริกำรกำรตรวจวินิจฉัยคุณภำพดินและน้ ำ รวมทั้งก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้ ำ ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำจืดและพันธุ์ไม้น้ ำจืด 
     (9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม 12 ศูนยเ์ขต ดังนี้ 

 1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      
งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มวิชาการ 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดพันธุ์ไม้น้ ำ เพ่ือพัฒนำงำน
วิชำกำร และร่วมศึกษำ วิจัย และพัฒนำงำนวิชำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   

(๒) จัดท ำกรอบนโยบำยและแผนงำนวิจัยของกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด  
(๓) ร่วมวำงแผนและประสำนงำนวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง

สัตว์น้ ำจืด ในกำรจัดท ำและกลั่นกรองงำนวิจัยเพ่ือไม่ให้ซ้ ำซ้อนและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตำม
แนวนโยบำยและแผนงำนวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำ อุปสรรคใน
กำรศึกษำวิจัย   

(๔) ติดตำมประเมินผล และประมวลผลงำนวิจัย ส ำรวจรวบรวมข้อมูล ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  
เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรบริหำรและวำงแนวทำงงำนวิจัย  

(๕) จัดระบบสนเทศและประมวลข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ือให้บริกำรแก่นักวิชำกำร และผู้สนใจ 
(๖) ปฏิบัติงำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเศรษฐกิจ และร่วมศึกษำ วิจัยและพัฒนำงำน
วิชำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำจืดชนิดที่มีควำมส ำคัญทำง
เศรษฐกิจ ชนิดที่มีแนวโน้มจะพัฒนำเป็นสินค้ำเกษตรตัวใหม่  ให้เพียงพอต่อกำรบริโภคภำยในประเทศและ
ส่งออก   

(๒) ศึกษำ วิจัย เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรตลำด 
(๓) จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเศรษฐกิจ 
(๔) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
(๕) เผยแพร่และให้บริกำรเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำเศรษฐกิจ 
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(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 4. กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชุมชน 
 

(1) ศึกษำ  ค้นคว้ำ  วิจัย และพัฒนำกำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำจำกกำรเพำะเลี้ยงในแหล่งน้ ำปิด ให้เพียงพอ
ต่อกำรบริโภคภำยในท้องถิ่น 

(2) จัดท ำแผนงำนและรูปแบบของกำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำปิดขนำดเล็ก ก ำหนด
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำขนำดเล็ก 

(3) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำร 
(4) เผยแพร่และให้บริกำรเทคโนโลยีกำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำปิด 
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 5. กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย ผลกระทบที่เกิดจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม และชนิดสัตว์น้ ำที่มีแนวโน้ม
จะต้องควบคุม  

(2) จัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม ก ำหนดรูปแบบกำรเพำะเลี้ยง มำตรกำรและ      
แนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

(3) ติดตำมประเมินผลมำตรกำร และแนวทำงกำรควบคุมให้เป็นไปตำมแผน 
(4) เผยแพร่ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม รูปแบบกำรเพำะเลี้ยง มำตรกำรและ

แนวทำงกำรควบคุม 
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 6. กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 

(1) ศึกษ ำค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำระบบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด และกำรจัดกำรฟำร์มเพ่ือให้ได้รูปแบบ
ของกระบวนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดที่มีประสิทธิภำพ มีมำตรฐำนมีคุณภำพควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรตลำด 

(2) จัดท ำแผนและแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 
(3) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(4) เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนระบบกำรจัดกำรฟำร์ม กำรตรวจสอบและรับรองฟำร์ม

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 7. กลุ่มวิจัยสัตว์น้ าสวยงามและ    

พรรณไม้น้ า 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำสวยงำมเชิงพำณิชย์  ชีววิทยำ และกำร
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ ำสวยงำม  โรคและกำรผลิตสัตว์น้ ำสวยงำมปลอดโรค อำหำรสัตว์น้ ำสวยงำมกำรล ำเลียง
ขนส่ง และกำรอนุรักษ์สำยพันธุ์พ้ืนเมือง 

(๒) ศึกษำ  ค้นคว้ำ  วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงพรรณไม้น้ ำเชิงพำณิชย์และกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน ชีววิทยำและกำรปรับปรุงพันธุ์พรรณไม้น้ ำ โรค ศัตรูพรรณไม้น้ ำ  และพัฒนำเทคโนโลยี
กำรผลิต เทคโนโลยีกำรเก็บรักษำพันธุ์พรรณไม้น้ ำในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว และ
เทคโนโลยีด้ำนกำรขนส่ง  

(๓) ศึกษำ  วิจัย  ระบบกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม และกำรจัดท ำมำตรฐำนฟำร์มผลิตสัตว์น้ ำสวยงำมและ
พรรณไม้น้ ำ   

(๔) ศึกษำ วิจัย ด้ำนเศรษฐกิจกำรผลิต กำรพัฒนำระบบกำรตลำด และกำรส่งออกสัตว์น้ ำ สวยงำมและ
พรรณไม้น้ ำ  

(๕) ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมำตรฐำนฟำร์ม และมำตรฐำนผลผลิตสัตว์น้ ำสวยงำม  
(๖) ให้บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนสัตว์น้ ำสวยงำมและพรรณไม้น้ ำ ตลอดจนสำธิตและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

ผลิต และส่งออกสัตว์น้ ำสวยงำมและพรรณไม้น้ ำ  ให้แก่สถำบันต่ำง ๆ ผู้ประกอบอำชีพเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
สวยงำมและพรรณไม้น้ ำ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป   

(7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง     
สัตว์น้ าจืดเขต 12 ศูนยเ์ขต 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดสอบ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด และพันธุ์ไม้น้ ำจืดเพ่ือน ำ
เทคโนโลยีมำทดสอบขยำยผลภำยใต้ข้อจ ำกัดของสภำพพ้ืนที่จริง 

(๒) วิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดและพันธุ์ไม้น้ ำจืดที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ ำหำยำกหรือ
ใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำให้เป็นสัตว์น้ ำเศรษฐกิจ 

(๓) ผลิต และขยำยพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ ำจืดที่ได้รับกำรปรับปรุงพันธุ์ที่หำยำกและใกล้สูญพันธุ์ 
(๔) ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ พันธุ์ไม้น้ ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมำะสมกับแหล่งน้ ำปิด เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และควำมอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำปิด 
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(๕) ให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืด  และให้กำร

สนับสนุนทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนส่วนภูมิภำคในเรื่องกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้    
น้ ำจืด 

(๖) ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และมำตรฐำนผลผลิตสัตว์น้ ำ
สวยงำม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  

(๗) เฝ้ำระวังและป้องกันกำรเกิดโรคระบำดในสัตว์น้ ำจืด 
(๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  ล ำพูน ล ำปำง  และแม่ฮ่องสอน 
 

 

 9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงรำย พะเยำ แพร่ และน่ำน 
 

 

 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 3 (พิจิตร) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์เพชรบูรณ์ พิษณุโลก  สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ ก ำแพงเพชร และตำก 

 

 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี) 

      รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธำนี หนองบัวล ำภู เลย  หนองคำย บึงกำฬ 
นครพนม และสกลนคร 

 

 12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

      รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร  อ ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี มุกดำหำร 
ศรีสะเกษ และสุรินทร์  

 

 13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ มหำสำรคำม 
บุรีรัมย์ กำฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด 

 

 ๑4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี  สระแก้ว 
ตรำด และจันทบุรี 

 

 ๑5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อ่ำงทอง  สุพรรณบุรี 
ปทุมธำนี และนครนำยก 
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 ๑6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 
     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนำท อุทัยธำนี  สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี  

 ๑7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำญจนบุรี นครปฐม สมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
สมุทรปรำกำร กรุงเทพมหำนคร  รำชบุรี  เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

 

 ๑8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 11 (ตรัง) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง พังงำ ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมรำช       
สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร สตูล และกระบี่ 

 

 19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 12 (สงขลา) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลำ พัทลุง ปัตตำนี  ยะลำ และนรำธิวำส    

18 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง 
 

     (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล สำหร่ำยทะเล และ
กำรจัดกำรฟำร์ม 
     (2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
     (3) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยกำรผลิตและกำรขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเลและสำหร่ำยทะเล  
     (4) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล 
รวมทั้งด ำเนินกำรเกี่ยวกับสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล 
     (5) ศึกษำ วิจัย และส่งเสริมกำรพัฒนำธุรกิจและอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำย
ทะเล 
     (6) ศึกษำ วิจัย และทดลองรูปแบบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล สำหร่ำยทะเลในฟำร์ม โดย
มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
     (๗) ผลิตและขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล 
     (๘) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม และเฝ้ำระวังกระบวนกำรผลิตสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำย
ทะเลเพื่อกำรเพำะเลี้ยง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดหรือมำตรฐำนสำกล 
     (๙) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง 
สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล 
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     (๑๐) ให้บริกำรตรวจวินิจฉัยคุณภำพดินและน้ ำ รวมทั้งก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้ ำในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล 
     (๑๑) ก ำกับ ควบคุม และตรวจสอบกำรบริหำรงำนระบบชลประทำนน้ ำเค็มเพ่ือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ชำยฝั่ง 
     (๑๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม 7 ศูนย์ ดังนี้ 
 1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป (๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี     

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำน และงบประมำณของหน่วยงำน 
     (๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มวิชาการ 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สำหร่ำยทะเล เพ่ือพัฒนำ
งำนวิชำกำร และร่วมศึกษำ วิจัยและพัฒนำงำนวิชำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   

(2) จัดท ำกรอบนโยบำยและแผนงำนวิจัยของกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง 
(3) ร่วมวำงแผนและประสำนงำนวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง

สัตว์น้ ำชำยฝั่ง ในกำรจัดท ำและกลั่นกรองงำนวิจัยเพ่ือไม่ให้ซ้ ำซ้อน และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตำม
แนวนโยบำยและแผนงำนวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรม รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำร
ศึกษำวิจัย   

(4) ติดตำมประเมินผลและประมวลผลงำนวิจัย ส ำรวจรวบรวมข้อมูล ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  
เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรบริหำรและวำงแนวทำงงำนวิจัย  

(5) จัดระบบสนเทศและประมวลข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ือให้บริกำรแก่นักวิชำกำรและผู้สนใจ 
(6) ปฏิบัติงำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล 
 

(๑) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล 
(๒) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเชิงประยุกต์เพ่ือน ำไปสู่กำรผลิตกุ้งทะเลที่มีคุณภำพ  

 



55 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
(๓) จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลและที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำไปสู่กำรขยำยผล ในกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย 
(๔) จัดสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกุ้งไทยองค์รวม  
(๕) สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตกุ้งทะเล เพ่ือกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  แจ้งเตือนเหตุและแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็นกันระหว่ำงเกษตรกร ผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน และผู้เกี่ยวข้อง  
(๖) ให้บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตกุ้งทะเลให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ผู้ประกอบกำร และ

เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงกุ้งทะเล 
(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 4. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝ่ัง 
 

(๑) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล สำหร่ำยทะเล และสัตว์น้ ำ
สวยงำม  

(๒) ศึกษำ วิจัย วิศวกรรมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล สำหร่ำยทะเล และสัตว์น้ ำสวยงำมแบบ
ควำมแม่นย ำสูง เพ่ือลดควำมเสี่ยงในอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

(๓) จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล สำหร่ำยทะเล และสัตว์น้ ำสวยงำม 
ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์  

(๔) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง ให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ผู้ประกอบกำร และเกษตรกร 
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 5. กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 
 

(๑) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำย
ทะเล ตลอดสำยกำรผลิต ตั้งแต่ฟำร์มเพำะพันธุ์และอนุบำลไปจนถึงฟำร์มเลี้ยง  

(๒) ศึกษำ วิจัย เฝ้ำระวังและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง 
สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมกำร
เพำะเลี้ยงโดยร่วมกับหน่วยงำนภำยใต้กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง และหน่วยงำน          
ที่เก่ียวข้อง 

(๓) ศึกษำ วิจัย ประเมินศักยภำพกำรรองรับของพ้ืนที่ และจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
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(๔) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยง ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน 
(๕) วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล สำหร่ำย

ทะเล รวมทั้งกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรเพำะเลี้ยงต่อคุณภำพและควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร       
ในระดับฟำร์ม  

(๖) จัดท ำแผน ก ำหนดมำตรกำร และแนวทำงในกำรก ำหนดกิจกรรมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้เหมำะสมกับ
ศักยภำพพ้ืนที่ พร้อมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

(๗) จัดท ำระบบสำรสนเทศข้อมูลเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และคุณภำพสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ เพ่ือประเมินผลผลิตสัตว์น้ ำ วำงแผนจัดกำรกำรเพำะเลี้ยงให้เหมำะสมกับศักยภำพพ้ืนที่และเกิดควำม
สมดุลในระบบนิเวศแหล่งเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง 

(๘) เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรทำงวิชำกำรเกี่ยวกับคุณภำพสิ่ งแวดล้อมในแหล่งเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ            
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มำตรกำรและข้อกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ถ่ำยทอดและส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเลให้แก่
หน่วยงำนต่ำงๆ ผู้ประกอบกำร และเกษตรกร 
     (9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 6. กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม 
 

(1)  ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยผลกระทบที่เกิดจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม และชนิดสัตว์น้ ำที่มีแนวโน้ม
จะต้องควบคุม  

(2)  จัดท ำมำตรกำร แนวทำง และก ำหนดรูปแบบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมให้เป็นมำตรฐำน 
(3)  ติดตำม ประเมินผลมำตรกำรและปรับปรุงให้เหมำะสม ทันต่อสถำนกำรณ์ สำมำรถปฏิบัติได้ 
(4)  จัดท ำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม เพื่อน ำมำบริหำรจัดกำรระบบกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมให้มีประสิทธิภำพ 
(5)  เผยแพร่ควำมรู้ ข่ำวสำร และข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม ข้อกฎหมำย      

ที่เก่ียวข้อง รวมถึงรูปแบบกำรเพำะเลี้ยง มำตรกำรและแนวทำงกำรควบคุม 
(6)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

(๑) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำกำรประมง ป่ำไม้ รวมทั้งกำรเกษตรและอุตสำหกรรม ในลักษณะผสมผสำน     
ที่เหมำะสม 

(๒) ศึกษำ และวิจัยกำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน เพ่ือน ำผลกำรศึกษำมำพัฒนำเป็นแบบอย่ำงใช้
กับโครงกำรพัฒนำอื่น ๆ  

(๓) ให้บริกำรทำงวิชำกำรและเป็นศูนย์กลำงกำรอบรมพัฒนำอำชีพ และขยำยผลกำรด ำเนินงำน           
ทั้งทำงด้ำนกำรประมง ป่ำไม้ เกษตร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับควำม
เป็นอยู่ และรำยได้ของรำษฎรในพ้ืนที่บริเวณอ่ำวคุ้งกระเบน ชุมชนโดยรอบและขยำยสู่พ้ืนที่อ่ืน 

(๔) บริหำร พัฒนำ และสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงพัฒนำ 
(๕) น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ ศึกษำ ทดลอง วิจัย และพัฒนำอำชีพแบบบูรณำกำรด้ำนประมง ป่ำไม้ 

เกษตร และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
(๖) ก ำกับ ควบคุม และตรวจสอบกำรบริหำรงำนระบบชลประทำนน้ ำเค็มเพ่ือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง 
(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

7.1  กลุ่มบริหาร 
(1) รับผิดชอบฝ่ำยอ ำนวยกำรและกลุ่มงำนประสำนงำนและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
(2) ก ำกับ ดูแล ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำร 
(3) พัฒนำกำรจัดท ำโครงกำร งบประมำณ กำรวิเครำะห์ แผน/ผล กำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน

โครงกำรต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
(5) บริหำรและบริกำรสนับสนุนหน่วยงำนปฏิบัติงำนร่วมโครงกำร 

     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
7.1.1 ฝ่ายอ านวยการ 

(1) งำนสำรบรรณ งำนธุรกำร  
(2) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่  
(3) งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ 
(4) งำนยำนพำหนะ งำนไฟฟ้ำและสื่อสำร งำนซ่อมบ ำรุงและงำนบริกำรต่ำง ๆ 
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(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

7.1.2  กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(1) ก ำกับ ดูแล ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำรรวมทั้งมีเจ้ำหน้ำที่ในกำร

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนงบประมำณ  
(2) ศึกษำวิเครำะห์ แผน/ผล กำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(3) กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
(4) กำรบริกำรศึกษำดูงำน กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
(5) งำนประสำนหน่วยงำนร่วม หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่ำงประเทศ 
(6) ศึกษำ ทดลอง วิจัย พัฒนำ รูปแบบกำรเพำะเลี้ยงเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำดูงำน และกำรส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยว  
(7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

7.2  กลุ่มวิชาการ 
(1) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำ กำรประมง ป่ำไม้ รวมทั้งกำรเกษตรและอุตสำหกรรม  
(2) ศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน เพ่ือน ำผลกำรศึกษำมำพัฒนำอำชีพ และเป็นแบบอย่ำง

ใช้กับโครงกำรพัฒนำอ่ืน ๆ  
(3) กำรให้กำรบริกำรศึกษำดูงำน ฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้ำรำชกำร และนิสิต นักศึกษำ 
(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

7.2.1 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
(1) ศึกษำ และวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรชำยฝั่ง รวมทั้งกำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน 
(2) กำรจัดระบบฟำร์มมำตรฐำน (CoC/GAP) ระบบชลประทำนน้ ำเค็มเพ่ือกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(3) งำนบริกำรทำงวิชำกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำและดิน ฝึกอบรมเกษตรกร 
(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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7.2.2 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(1) ศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ อำหำร โรค และสำรตกค้ำงในปัจจัยกำร
ผลิตและผลผลิตสัตว์น้ ำ 

(2) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมง กำรตรวจสุขภำพสัตว์น้ ำ ไวรัส และแบคทีเรีย 
เฝ้ำระวังกำรเกิดโรค 

(3) ให้กำรบริกำรศึกษำดูงำน กำรฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้ำรำชกำร และนิสิต นักศึกษำ 
(4) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำเพ่ือจ ำหน่ำย จ่ำย แจก และปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำเพ่ือใช้ในสถำน

แสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ 
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

7.3  กลุ่มขยายผล 
(1) ศึกษำ และวิจัย ทดสอบ เทคโนโลยีเพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ส ำหรับก ำหนดรูปแบบของกำรพัฒนำอำชีพ

ประมง เกษตร ป่ำไม้และอ่ืนๆ ที่เหมำะสม สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรขยำยผลและกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
และควำมม่ันคงด้ำนอำหำร 

(2) ศึกษำ และวิจัยกำรพัฒนำอำชีพเกษตร ประมง ป่ำไม้ แบบผสมผสำน 
(3) วำงแผนและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำอำชีพเกษตรแบบบูรณำกำร ตลอดจนขยำยผลงำนทดลองวิจัย

ไปสู่กำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์ฯ พ้ืนที่รอบนอก และในพื้นที่อ่ืนๆ 
(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

7.3.1  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง 
(1) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำชำยฝั่งและสัตว์น้ ำจืด กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(2) กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร กำรฝึกอบรม  
(3) งำนสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ งำนเลี้ยงปลำในกระชัง กำรเลี้ยงหอยในอ่ำวคุ้งกระเบน และเลี้ยงปลำใน

บ่อดิน  
(4) ศึกษำ และวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อส่งเสริมและพัฒนำอำชีพประมง 
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ าชายฝ่ังเขต จ านวน 6 ศูนยเ์ขต 
 

(๑) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล สำหร่ำยทะเล และกำรจัดกำร
ฟำร์ม โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยใต้กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
และคุณภำพกำรผลิตสัตว์น้ ำชำยฝั่งสัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล 

(๒) ศึกษำ วิจัย และฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(๓) ศึกษำ และวิจัยกำรผลิตและกำรขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล 
(๔) ศึกษำ และวิจัยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล 
(๕) ศึกษำ วิจัย และส่งเสริมพัฒนำธุรกิจและอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง  สัตว์ทะเล และสำหร่ำย

ทะเล 
(6)  ศึกษำ วิจัย และทดลองรูปแบบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล สำหร่ำยทะเลในฟำร์ม โดย

มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(7)  ผลิตและขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล 
(8)  ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม และเฝ้ำระวังกระบวนกำรผลิตสัตว์น้ ำชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และ

สำหร่ำยทะเลเพื่อกำรเพำะเลี้ยง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดหรือมำตรฐำนสำกล  
     (9)  ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง 
สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล 

(10) ให้บริกำรตรวจวินิจฉัยคุณภำพดินและน้ ำ รวมทั้งก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้ ำในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ชำยฝั่ง สัตว์ทะเล และสำหร่ำยทะเล 

(11) เฝ้ำระวังและป้องกันกำรเกิดโรคระบำดในสัตว์น้ ำชำยฝั่ง 
(12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 8.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝ่ังเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรำ จันทบุรี ระยอง และตรำด  

 9.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝ่ังเขต 2 (สมุทรสาคร) 
 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสำคร เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์         
และสมุทรสงครำม 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าชายฝ่ังเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระนอง นครศรีธรรมรำช          
และชุมพร 

 

 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝ่ังเขต 4 (กระบี่) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล  

 12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝ่ังเขต 5 (ภูเก็ต) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต  และพังงำ  

 13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝ่ังเขต 6 (สงขลา) 

     รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และพัทลุง  

19 กองวิจั ยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกำรดูแลรักษำสัตว์น้ ำตั้งแต่หลังกำรจับไปจนถึงผู้บริโภคให้มีคุณภำพ  
ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย รวมทั้งกำรศึกษำสำรชีวพิษในสัตว์น้ ำ 

(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ เทคโนโลยีกำรบรรจุและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ 

(3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกสัตว์น้ ำและสิ่งที่เหลือจำกอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ   
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 

(4) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีกำร และกระบวนกำรที่ใช้ในอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ 
รวมทั้งพัฒนำระบบกำรจัดกำรในกระบวนกำรผลิตให้ได้วิธีกำรที่เหมำะสมและได้มำตรฐำน 

(5) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกำรประเมินควำมเสี่ยงของสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ รวมทั้งติดตำม
และเฝ้ำระวังอันตรำยจำกกำรบริโภคสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ  

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบกิจกำรกำรดูแลรักษำสัตว์น้ ำ กำรแปรรูปสัตว์น้ ำและอุตสำหกรรม
สัตว์น้ ำให้ได้มำตรฐำน 

(7) ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีหลังกำรจับสัตว์น้ ำ และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำด้ำนเทคโนโลยีหลัง
กำรจับสัตว์น้ ำ 

(8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี       

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๒. กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพ       
การผลิต 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ เพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำของผู้ประกอบกำรให้ได้มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ระบุไว้ในกฎหมำย เป็นที่ยอมรับของตลำดภำยในและภำยนอกประเทศ 

(๒) ให้ค ำปรึกษำ บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำและระบบคุณภำพตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด เพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ โดยกำรปรับปรุงสถำนประกอบกำร      
กำรจัดกำรสัตว์น้ ำหลังกำรจับ พัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิต เครื่องมือกำรแปรรูป บรรจุภัณฑ์        
กำรจัดกำรระบบคุณภำพ และ กำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต         
ลดต้นทุนกำรผลิต และให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมต่อกลุ่มเป้ำหมำย 

(๓) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของผู้ประกอบกิจกำร สะพำนปลำ แพปลำ ท่ำเทียบเรือ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
กลุ่มแม่บ้ำน สหกรณ์ ผู้ประกอบกำรแปรรูปสัตว์น้ ำขนำดกลำงและขนำดย่อมและโรงงำนแปรรูปอุตสำหกรรม
สัตว์น้ ำที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ เพ่ือต่อยอดและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์สูงสุด 

(๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๓. กลุ่ ม วิจัยและพัฒนาการจัดการ
วัตถุดิบสัตว์น้ า 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยี กำรดูแล รักษำ และกำรจัดกำรวัตถุดิบสัตว์น้ ำตั้งแต่หลังกำร
จับไปจนถึงผู้บริโภค เพ่ือให้มีคุณภำพ ควำมปลอดภัย และถูกสุขอนำมัย 

(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเพ่ือปรับปรุงรูปแบบและวิธีกำรดูแลรักษำสัตว์น้ ำ แช่เย็น รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง เพ่ือให้มีคุณภำพเหมำะสมต่อกำรบริโภคและกำรแปรรูป 
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       (3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำระบบวิธีกำรเก็บรักษำ วิธีกำรจัดกำร อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรคัดแยก เคลื่อนย้ำย และขนถ่ำยสัตว์น้ ำชนิดต่ำง ๆ ภำยหลังกำรจับทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จนถึงมือผู้บริโภค 
เพ่ือให้เกิดคุณภำพและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล  

(๔) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำวิธีกำรตรวจวัดคุณภำพที่เหมำะสม และกลไกของกำรเสื่อมคุณภำพหลัง
กำรจับของสัตว์น้ ำชนิดต่ำง ๆ ตลอดจนดัชนีบ่งชี้คุณภำพควำมสดและควำมปลอดภัยที่เหมำะสม วิธีกำรจัดกำร
เพ่ือยืดอำยุกำรเก็บรักษำและลดกำรสูญเสียทำงอำหำร ของสัตว์น้ ำก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรแปรรูป  

(๕) ให้ค ำปรึกษำ บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรวัตถุดิบสัตว์น้ ำ 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๔. กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์      
สัตว์น้ า 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำให้ทันสมัย เพ่ิมมูลค่ำและควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภัณฑ์ และถูกสุขอนำมัย 

(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ รวมทั้งระบบกำรจัดกำร            
ในกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ และถูกสุขอนำมัย 

(๓) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอำหำร อำหำรเสริม และผลิตภัณฑ์เสริม
อำหำรรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อำหำรและสิ่งประดิษฐ์จำกเศษเหลือให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

(๔) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและพัฒนำกำรใช้วัตถุเจือปนในอำหำร สำรสกัดจำกธรรมชำติ สำรออกฤทธิ์ทำง
ชีวภำพที่มีประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เพ่ือป้องกันกำรเสื่อมคุณภำพและยืดอำยุกำรเก็บรักษำได้ผลิตภัณฑ์         
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค วิจัยและพัฒนำกำรสกัดและกำรน ำสำรสกัดจำกจุลินทรีย์พืชและสัตว์ รวมทั้งเศษเหลือ
ของอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภำพเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ  

(๕) ให้ค ำปรึกษำ บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๕. กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกระบวนกำรผลิตวัสดุบรรจุ กำรผลิตภำชนะบรรจุ ระบบกำรบรรจุ และ
เครื่องมืออุปกรณ์กำรบรรจุส ำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ ให้ถูกสุขลักษณะ โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกำรบรรจุหีบห่อ ที่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ำ เกิดมูลค่ำเพ่ิมและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค  
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(๓) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยกำรเปลี่ยนแปลงทำงคุณภำพทำงเคมี จุลินทรีย์กำยภำพและประสำทสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่ำง ๆ เพ่ือก ำหนดตัวบ่งชี้กำรเสื่อมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ และยืดอำยุกำรเก็บรักษำ ให้เหมำะสมกับตลำดทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

(๔) ให้ค ำปรึกษำ บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนเทคโนโลยีกำรบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 ๖. กลุ่มวิจัยการประเมินความเสี่ยง
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกำรประเมินควำมเสี่ยงของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ สนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนและกำรเจรจำต่อรองทำงกำรค้ำทั้งในและระหว่ำง
ประเทศ 

(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกำร 
สะพำนปลำ แพปลำ ท่ำเทียบเรือ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำน สหกรณ์ ผู้ประกอบกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม และโรงงำนแปรรูปอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ  

(๓) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกำรเฝ้ำระวังและตรวจติดตำมคุณภำพควำมปลอดภัย และชีวพิษของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ เพ่ือเตือนภัยและป้องกันอันตรำยจำกกำรบริโภค 

 

  (๔) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำระบบกำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อคุณภำพควำมปลอดภัยวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และเป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำน 

(๕) ให้ค ำปรึกษำ บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรประเมินควำมเสี่ยงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ำ 

(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 7. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำวิธีกำรวิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำด้ำนเคมี          
จุลชีววิทยำ กำยภำพและประสำทสัมผัส กำรปลอมปน กำรปนเปื้อน คุณค่ำอำหำร เช่น โปรตีน ไขมัน ควำมชื้น 
กำกใย แร่ธำตุ และวิตำมินรวมถึง โลหะหนัก สำรชีวพิษ จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เพ่ือให้ได้วิธีวิเครำะห์ที่มี
ประสิทธิภำพ ถูกต้อง แม่นย ำ  

(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำคุณภำพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมสัตว์
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น้ ำเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภคทำงด้ำนเคมี จุลชีววิทยำและกำยภำพ รวมทั้งมีคุณภำพได้มำตรฐำน
เป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค 

(๓) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และตรวจวิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำของผู้ประกอบกำร และ
ออกใบรำยงำนผลกำรวิเครำะห์คุณภำพด้ำนเคมี จุลชีววิทยำ และกำยภำพ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ     
ผู้ประกอบกิจกำร สะพำนปลำ แพปลำ ท่ำเทียบเรือกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำน สหกรณ์ ผู้ประกอบกำร
แปรรูปสัตว์น้ ำขนำดกลำงและขนำดย่อมและโรงงำนแปรรูปอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเตรียม
ควำมพร้อมเพ่ือขอกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต เช่น GMP HACCP จำกหน่วยรับรองมำตรฐำน 

(๔) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และตรวจวิเครำะห์คุณภำพปัจจัยกำรผลิต วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำพ้ืนเมือง 
เพ่ือใช้ประกอบกำรออกใบรับรองสุขลักษณะสถำนแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำพื้นเมือง 

(๕) ศึกษำ ค้นคว้ำ พัฒนำ จัดท ำและรักษำระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
(๖) จัดท ำฐำนข้อมูลโดยกำรรวบรวม ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนคุณภำพสินค้ำประมง เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ สนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนและกำรเจรจำต่อรองทำงกำรค้ำ 
(๗) ให้ค ำปรึกษำ บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนวิธีวิเครำะห์ ตรวจสอบคุณภำพวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ ที่ถูกต้องแม่นย ำได้มำตรฐำนตำมหลักสำกล 
(๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 8. กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำด้ำนวิศวอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำตั้งแต่หลังกำรจับสัตว์น้ ำจนไปถึงผู้บริโภค
เพ่ือให้เหมำะสมในเชิงธุรกิจและเป็นที่ยอมรับ 

(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ และพัฒนำเครื่องจักร/อุปกรณ์กำรขนส่งกำรเก็บรักษำสัตว์น้ ำ
รวมทั้งกำรจัดกำรระบบในกระบวนกำรผลิต 

(๓) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง และบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในกำรแปรรูปสัตว์น้ ำภำยในหน่วยงำน 
(๔) ให้ค ำปรึกษำ บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนวิศวอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ 
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

20 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 

    (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยเกี่ยวกับศักยภำพของแหล่งประมงทะเลในน่ำนน้ ำไทย พ้ืนที่ทับซ้อนและน่ำนน้ ำ
สำกล ในด้ำนทรัพยำกรสัตว์น้ ำและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง ตลอดจนร่วมส ำรวจวิจัยใน
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น่ำนน้ ำต่ำงประเทศ 
    (2) ศึกษำ ทดลอง พัฒนำรูปแบบกำรจัดสร้ำงแหล่งอำศัยสัตว์ทะเล และติดตำมผลกำรจัดสร้ำงแหล่งอำศัย
สัตว์ทะเล รวมถึงกำรติดตำมผลกำรปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลชนิดที่เหมำะสมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
    (3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือท ำกำรประมงและวิธีกำรท ำกำรประมงทะเล
ให้มีเครื่องมือท ำกำรประมงที่มีประสิทธิภำพในกำรจับสัตว์น้ ำไม่ท ำลำยพันธุ์สัตว์น้ ำ และสอดคล้องกับกำรท ำ
กำรประมงแบบมีควำมรับผิดชอบ 
    (4) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยชีวประวัติ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตว์ทะเลและพืชทะเลและ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับสถำนแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล 
    (5) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และฟ้ืนฟูแหล่งประมงทะเลให้มีควำมอุดมสมบูรณ์  
    (6) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชำวประมงในกำรบริหำรจัดกำรกำรประมง และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
ชำวประมงในกำรประกอบอำชีพกำรประมงทะเลและธุรกิจประมง 
    (7) ด ำเนินกำรประเมินปริมำณทรัพยำกรสัตว์น้ ำสูงสุดที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนวิเครำะห์
และประเมินผลมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรกำรประมง 
    (8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตกำรณ์บนเรือประมงที่ได้มำตรฐำนสำกล และควบคุม ก ำกับ ดูแล  
กำรปฏิบัติงำนของผู้สังเกตกำรณ์บนเรือประมง 
    (9) ตรวจสอบ ติดตำม และ เฝ้ำระวังกำรท ำกำรประมงและแหล่งท ำกำรประมงทะเล  
    (10) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรประมงทะเล เครื่องมือท ำ
กำรประมง และวิธีกำรท ำกำรประมงทะเล 
    (11) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม 6 ศูนย ์ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 (๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี     

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำน และงบประมำณของหน่วยงำน 
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(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 2. กลุ่มวิชาการ 
 

(๑) ศึกษำ วิจัย วิเครำะห์ข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และกำรประมงทะเลในน่ำนน้ ำไทยพ้ืนที่
ทับซ้อนและน่ำนน้ ำสำกล เพ่ือก ำหนดโครงกำรวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อกำรน ำทรัพยำกรสัตว์น้ ำมำใช้และกำร
พัฒนำประมงทะเล 

(๒) จัดท ำแผนงำนวิจัย ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนวิจัยและประเมินผลงำนวิจัย 
(๓) ประสำนงำนด้ำนงำนวิจัยประมงทะเลกับหน่วยงำนและองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
(๔) ให้บริกำรทำงวิชำกำรและจัดระบบสำรสนเทศงำนวิชำกำรเพ่ือนักบริหำร 
(๕) ด ำเนินงำนในโครงกำรพิเศษต่ำงๆ 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 
 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยโครงสร้ำงประชำกร และพัฒนำกำรประเมินสภำวะทรัพยำกรสัตว์น้ ำ ปลำผิวน้ ำ 
ปลำหน้ำดิน สัตว์น้ ำอื่นๆ ในน่ำนน้ ำไทย เพ่ือน ำสู่กำรน ำเสนอปริมำณสูงสุดของสัตว์น้ ำที่จะท ำกำรประมงใน
น่ำนน้ ำไทย 

(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรแพร่กระจำยของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และชีววิทยำสัตว์น้ ำ เพื่อก ำหนดขอบเขต 
ชนิด ขนำด และปริมำณ ตลอดจนฤดูกำลกำรท ำประมงที่เหมำะสมกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 

(๓) ศึกษำ วิเครำะห์ ฐำนข้อมูลเรือประมง รูปแบบชนิด ขนำด และจ ำนวนของเครื่องมือประมง เพ่ือน ำสู่
ก ำหนดแนวทำงกำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมง  

(๔) ก ำหนดปริมำณสูงสุดของสัตว์น้ ำที่จะท ำกำรประมงในน่ำนน้ ำไทย และแนวทำงกำรออกใบอนุญำตท ำ
กำรประมง เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยประมงแห่งชำติ 

(๕) วิเครำะห์ประเมินผลมำตรกำรและแนวทำงที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรประมง 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 4. กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่ง
ประมง 
 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย คุณภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรประมง สัตว์ทะเลในแหล่งท ำประมง เพื่อกำรรับรอง
คุณภำพสัตว์ทะเลให้มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

(2) ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมำตรฐำนคุณภำพแหล่งประมง เพื่อให้เป็นแหล่ง
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อำศัยของสัตว์น้ ำที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

(3) ด ำเนินกำรวำงแผน ก ำหนดแนวทำง และประมวลผลกำรรับรองกำรสุขอนำมัยเรือประมง  
(4) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตว์ทะเล จ ำแนกชนิดและสถำนะภำพของสัตว์

ทะเลที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคำมของประเทศ 
(5) ส ำรวจ รวบรวม เก็บรักษำ จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนตัวอย่ำงตำมรูปแบบพิพิธภัณฑ์เพ่ือใช้อ้ำงอิงของ

ประเทศ 
(6) ตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องของชนิดและสำยพันธุ์สัตว์ทะเล 
(7) สนับสนุน ส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่มีคุณภำพ 
(8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 5. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง 
 

(1) ศึกษำ วิจัย และปรับปรุงพัฒนำประสิทธิภำพเครื่องมือประมง อุปกรณ์ช่วยท ำกำรประมง และวิธีท ำ
กำรประมงที่เหมำะสมกับทรัพยำกรสัตว์น้ ำและกำรประมงอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 

(2) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำรูปแบบเรือประมง ให้เหมำะสมกับเครื่องมือและวิธีกำรท ำประมง 
(3) ศึกษำ วิจัย พัฒนำ และส่งเสริม กำรปรับเปลี่ยนเครื่องมือในกำรท ำประมงให้เหมำะสมกับกลุ่มสัตว์น้ ำ 

และมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวำงแนวทำงในกำรพัฒนำให้เรือประมงได้มำตรฐำนตำมข้อก ำหนดของสุขอนำมัย

เรือประมง 
(5) ตรวจสอบ ปรับปรุง และออกแบบเรือปฏิบัติรำชกำรในน่ำนน้ ำไทยของกรม 
(6) ให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคนิคกำรออกแบบต่อเรือ และซ่อมบ ำรุงแก่ชำวประมงและบุคคลทั่วไป 
(7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 6. กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง (๑) ศึกษำ วิจัย วงจรชีวิต พฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตอยู่ ชนิด และขนำดของสัตว์น้ ำที่อำศัยอยู่ในแหล่งฟ้ืนฟู 
เขตอนุรักษ์ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรน ำสัตว์น้ ำปล่อยสู่แหล่งน้ ำทดแทนอย่ำงเหมำะสม  

(๒) ศึกษำ วิจัย ปรับปรุงรูปแบบปะกำรังเทียม และรูปแบบกำรจัดวำง เพื่อปรับปรุงแหล่งอำศัยฟ้ืนฟูให้
เหมำะสมกับกำรด ำรงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ ำ 

(๓) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งประมงทะเลให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ และ
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อนุบำลพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเลให้สำมำรถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภำพ 

 
(๔) ศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำมผลกำรปล่อยสัตว์น้ ำ ชนิด ขนำด และปรับปรุงให้เหมำะสมกับแหล่งฟ้ืนฟู      

สัตว์น้ ำเพื่อกำรท ำประมงอย่ำงยั่งยืน 
(๕) ก ำหนดแนวทำงกำรฟ้ืนฟูแหล่งท ำกำรประมงและทรัพยำกรประมง 
(๖) ด ำเนินกำรขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำชำยฝั่งที่ได้รับกำรปรับปรุงพันธุ์และที่หำยำกและใกล้สูญพันธุ์ 
(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 7. กลุ่มส ารวจและวิจัยทรัพยากร    
ทะเลลึก 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย แหล่งทรัพยำกรสัตว์น้ ำบริเวณทะเลลึก ในเขตเศรษฐกิจจ ำเพำะของไทย พ้ืนที่ทับ
ซ้อน น่ำนน้ ำสำกล น่ำนน้ ำต่ำงประเทศที่ท ำกำรประมงร่วม เพ่ือขยำยพ้ืนที่ในกำรท ำประมงทะเลลึกของไทย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๒) ศึกษำ วิจัย ชีววิทยำสัตว์น้ ำ ควำมชุกชุมของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ องค์ประกอบชนิดและขนำด เพ่ือทรำบ
แหล่งกำรประมงทะเลลึก  

(๓) ส ำรวจ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย สมุทรศำสตร์ในแหล่งท ำกำรประมง ในน่ำนน้ ำสำกล 
(๔) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำ เครื่องมือประมง และวิธีกำรท ำประมงท่ีเหมำะสม ในน่ำนน้ ำสำกล 
(๕) ให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคนิควิธีกำรท ำประมงของเครื่องมือประมงท่ีเหมำะสมในกำรท ำประมงในน่ำนน้ ำ

สำกล 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 8. กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและ  
การประมงทะเลลึก 

 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย สภำวะทรัพยำกรสัตว์น้ ำในแหล่งท ำกำรประมงนอกน่ำนน้ ำไทย 
(๒) ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินสภำวะทรัพยำกรสัตว์น้ ำในแหล่งท ำกำรประมงนอกน่ำนน้ ำไทย 
(๓) ศึกษำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรท ำกำรประมง เครื่องมือประมง และวิธีท ำกำรประมงนอกน่ำนน้ ำไทย 
(๔) ศึกษำ วิจัย ร่วมกับต่ำงประเทศ ในน่ำนน้ ำสำกล และในน่ำนน้ ำต่ำงประเทศ 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตกำรณ์บนเรือประมงที่ได้มำตรฐำนสำกลและควบคุม ก ำกับ ดูแล 

กำรปฏิบัติงำนของผู้สังเกตกำรณ์บนเรือประมง 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมำย 
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 9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย

ฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ ส ำรวจ วิจัย ชวีวิทยำของสัตว์น้ ำ สิ่งแวดล้อม กำรท ำประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อ
จัดกำรกำรใช้ประโยชน์สัตว์น้ ำที่เหมำะสม  

(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีท ำกำรประมง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษำ วิจัย และด ำเนินกำรฟ้ืนฟูแหล่งอำศัยสัตว์น้ ำ ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ เพื่อฟ้ืนฟูควำมอุดมสมบูรณ์ใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ  
(๔) ศึกษำ วิจัย สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำ และรูปแบบกำรจัดสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ รวมทั้งประชำสัมพันธ์

และด ำเนินงำน 
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนบน (สมุทรปราการ) 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ ส ำรวจ วิจัย ชวีวิทยำของสัตว์น้ ำ สิ่งแวดล้อม กำรท ำประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อ
จัดกำรกำรใช้ประโยชน์สัตว์น้ ำที่เหมำะสม  

(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีท ำกำรประมง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษำ วิจัย และด ำเนินกำรฟ้ืนฟูแหล่งอำศัยสัตว์น้ ำ ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ เพื่อฟ้ืนฟูควำมอุดมสมบูรณ์ใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ  
(๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนกลาง (ชุมพร) 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ ส ำรวจ วิจัย ชวีวิทยำของสัตว์น้ ำ สิ่งแวดล้อม กำรท ำประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อ
จัดกำรกำรใช้ประโยชน์สัตว์น้ ำที่เหมำะสม  

(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีท ำกำรประมง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษำ วิจัย และด ำเนินกำรฟ้ืนฟูแหล่งอำศัยสัตว์น้ ำ ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ เพื่อฟ้ืนฟูควำมอุดมสมบูรณ์ใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ  
(๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนล่าง (สงขลา) 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ ส ำรวจ วิจัย ชวีวิทยำของสัตว์น้ ำ สิ่งแวดล้อม กำรท ำประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อ
จัดกำรกำรใช้ประโยชน์สัตว์น้ ำที่เหมำะสม  

(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีท ำกำรประมง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษำ วิจัย และด ำเนินกำรฟ้ืนฟูแหล่งอำศัยสัตว์น้ ำ ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ เพื่อฟ้ืนฟูควำมอุดมสมบูรณ์ใน
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พ้ืนที่รับผิดชอบ  

(๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

 13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง        
อันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ ส ำรวจ วิจัย ชวีวิทยำของสัตว์น้ ำ สิ่งแวดล้อม กำรท ำประมง ในพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อ
จัดกำรกำรใช้ประโยชน์สัตว์น้ ำที่เหมำะสม  

(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีท ำกำรประมง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษำ วิจัย และด ำเนินกำรฟ้ืนฟูแหล่งอำศัยสัตว์น้ ำ ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ เพื่อฟ้ืนฟูควำมอุดมสมบูรณ์ใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ  
(๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อันดามันตอนล่าง (สตูล) 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ ส ำรวจ วิจัย ชวีวิทยำของสัตว์น้ ำ สิ่งแวดล้อม กำรท ำประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อ
จัดกำรกำรใช้ประโยชน์สัตว์น้ ำที่เหมำะสม  

(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีท ำกำรประมง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๓) ศึกษำ วิจัย และด ำเนินกำรฟ้ืนฟูแหล่งอำศัยสัตว์น้ ำ ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ เพื่อฟ้ืนฟูควำมอุดมสมบูรณ์ใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ  
(๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 

21 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
 

 (๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยชีววิทยำแหล่งน้ ำจืด ทรัพยำกรชีวภำพ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของ
สัตว์น้ ำจืด 

(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ ำจืด 
(๓) ประเมินระบบนิเวศแหล่งน้ ำจืด สภำวะกำรท ำกำรประมง เศรษฐกิจ และสังคมชำวประมง พัฒนำ

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรประมงและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำอย่ำงยั่งยืน 
(๔) รวบรวมชนิดพันธุ์และศึกษำวิวัฒนำกำรของทรัพยำกรสัตว์น้ ำจืดตำมระบบอนุกรมวิธำนและจัดเก็บเป็น

ตัวอย่ำงเปรียบเทียบและตรวจสอบอ้ำงอิงตำมระบบพิพิธภัณฑ์มำตรฐำน 
(๕) รวบรวมและจัดแสดงชนิดพันธุ์สัตว์น้ ำจืดและพันธุ์ไม้น้ ำจืดในสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำจืด 
(๖) พัฒนำ ปรับปรุง และบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำจืดให้เหมำะสมต่อกำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำ 
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(๗) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชำวประมงในกำรบริหำรจัดกำรกำรประมง     

น้ ำจืด 
(๘) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดควำมรู้ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรประมงน้ ำจืด 
(๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม 5 ศูนย์เขต ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 (๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแล และบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
     (๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มวิชาการ 
 

    (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำวิชำกำร และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรประมงน้ ำจืด 
    (2) จัดท ำกรอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรประมงน้ ำจืด เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำ  และ
ระบบนิเวศแหล่งน้ ำจืด รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมงเพ่ือคงควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 
    (3) เผยแพร่กิจกรรม กำรประชำสัมพันธ์ และถ่ำยทอดควำมรู้ ให้บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรประมง
น้ ำจืด แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
    (4) จัดท ำแผนงำน งบประมำณ งำนและโครงกำรต่ำง ๆ   
    (5) สนับสนุน ประสำนงำน อ ำนวยกำร และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มหรือโครงกำร และศูนย์ที่
รับผิดชอบ ตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ และแบบแผน 
    (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
และนิเวศแหล่งน้ าจืด 

    (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยโครงสร้ำงของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง ประเมินก ำลังกำรผลิต
ทรัพยำกรประมง ชีวประวัติ และพฤติกรรมของสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ และวิเครำะห์ประสิทธิภำพของ
เครื่องมือประมง  
    (2) ศึกษำ พัฒนำ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้ำนเครื่องมือประมง และวิธีกำรท ำกำรประมง เพ่ือให้มี
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ประสิทธิภำพในกำรจับสัตว์น้ ำ และไม่ท ำลำยพันธุ์สัตว์น้ ำ 
 
    (3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และฟ้ืนฟูระบบนิเวศแหล่งน้ ำจืดที่เหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น้ ำจืด รวมทั้ง
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน้ ำจืด และศักยภำพกำรผลิตของแหล่งน้ ำ 
    (4) ติดตำม ตรวจสอบ และเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิ เวศของแหล่งน้ ำจืด เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรเกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรประมง และก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้ ำเพ่ือกำร
ประมง 

 (5) ติดตำมประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ ำจืด ชนิด ควำมชุกชุม ผลผลิตทำงกำรประมง และโครงสร้ำง
ประชำกรสัตว์น้ ำอันเนื่องจำกกิจกรรมพัฒนำแหล่งน้ ำ กำรสร้ำงเขื่อนภำวะโลกร้อน กำรปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ ำ 
    (6) ให้บริกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพดิน คุณภำพน้ ำ และสำรตกค้ำงในสัตว์น้ ำ รวมทั้งให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  

 (7) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรประมงน้ ำจืดและด้ำนนิเวศแหล่งน้ ำจืด 
    (8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 4. กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ าจืด 
 

    (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และวิเครำะห์สภำวะกำรประมง เศรษฐกิจและสังคมชำวประมง เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐำนประกอบกำรวำงแผนกำรจัดกำรประมงน้ ำจืด 
    (2) รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ติดตำม รำยงำนปัญหำและควำมเคลื่อนไหวด้ำนสภำวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่เก่ียวข้องด้ำนกำรประมงน้ ำจืด เพ่ือก ำหนดแนวทำงแก้ไข 
    (3) จัดท ำแผนงำนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงในแหล่งน้ ำจืด ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ชุมชน และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
    (4) พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำจืดให้เหมำะสมต่อสภำพแหล่งน้ ำ  และ
ท้องถิ่น 
    (5) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจสังคม และกำรจัดกำรประมงน้ ำจืด 
    (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 5.  กลุ่ ม วิจั ยความหลากหลายทาง
ชีวภาพสัตว์น้ าจืด 

    (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย สถำนภำพ ชีวประวัติ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทั้งในระดับชนิด  และ
พันธุกรรมของสัตว์ และพืชน้ ำจืดในระบบแม่น้ ำ และพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ  
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     (2) ส ำรวจ รวบรวม เก็บรักษำ จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนตัวอย่ำงสัตว์น้ ำจืด ในรูปของพิพิธภัณฑ์ตัวอย่ำงดอง

และธนำคำรดีเอ็นเอ เพ่ือใช้เป็นตัวอย่ำงอ้ำงอิงของประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนตัวอย่ำงเพ่ืองำนวิจัยและกำร
อ้ำงอิงกับพิพิธภัณฑ์หรือสถำบันต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศภำยใต้ระบบสำกลตำมหลักกำรพิพิธภัณฑ์
ธรรมชำติวิทยำ 
    (3) วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลชีวสำรสนเทศของสัตว์น้ ำ เพ่ือประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ ำ และกำร
อ้ำงสิทธิกำรเป็นเจ้ำของทรัพยำกร/พันธุกรรมสัตว์น้ ำที่น ำไปสู่กำรรับรองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
    (4) ตรวจสอบชนิด/สำยพันธุ์สัตว์และพืชน้ ำจืด เพ่ือรับรองควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
    (5) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสัตว์น้ ำจืด 
    (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 6. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ าจืด 
 

    (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยชีววิทยำของสัตว์ และพืชน้ ำจืด และพฤติกรรมต่ำง ๆ ของสัตว์น้ ำในธรรมชำติ และ
ในบริเวณท่ีจ ำกัดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกธรรมชำติ  
    (2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยระบบกำรเลี้ยงสัตว์ และพืชน้ ำจืดในสภำพแวดล้อมที่จ ำกัด 
    (3) บริหำรจัดกำรสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำจืด ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนชีววิทยำ นิเวศวิทยำ และ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ และพืชน้ ำจืดนอกถ่ินที่อยู่อำศัย 
    (4) พัฒนำ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ ในสภำพแวดล้อมที่จ ำกัด 
    (5) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำจืด 
    (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 
จ านวน 5 ศูนย์  
 

    (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยโครงสร้ำงของทรัพยำกรสัตว์น้ ำและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง  
    (2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยประสิทธิภำพของเครื่องมือท ำกำรประมงในแหล่งน้ ำจืด 
    (3) ติดตำมประเมินผลกระทบต่อชนิด ควำมชุกชุม ผลผลิตทำงกำรประมง และโครงสร้ำงประชำกรสัตว์น้ ำ 
อันเนื่องจำกกิจกรรมพัฒนำแหล่งน้ ำ ภำวะโลกร้อน กำรปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ ำ 
    (4) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และวิเครำะห์สภำวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรประมงน้ ำจืด เพ่ือเป็น
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรวำงแผนกำรจัดกำรประมงน้ ำจืด 
    (5) ติดตำม ตรวจสอบ และเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ ำจืด 
    (6) ส ำรวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชน้ ำจืด เพ่ือสนับสนุนกำรอนุรักษ์นอกถ่ินที่อยู่อำศัย 
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    (7) ฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำและระบบนิเวศแหล่งน้ ำจืด รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรประมงเพ่ือคงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
    (8) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรประมงน้ ำจืด 
    (9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด   
เขต 1 (พะเยา)  

    รับผิดชอบแหล่งน้ ำใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยำ ตำก พิษณุโลก ล ำพูน แม่ฮ่องสอน 
เชียงรำย ล ำปำง แพร่ น่ำน อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ก ำแพงเพชร 

 

 8. ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด   
เขต 2 (นครสวรรค์)  
 

    รับผิดชอบแหล่งน้ ำใน 27 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี ลพบุรี ระยอง ชัยนำท 
อุทัยธำนี สิงห์บุรี  ปทุมธำนี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ สระบุรี  ชลบุรี  สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร 
สมุทรสงครำม กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี นครนำยก ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว จันทบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี กำญจนบุรี 
เพชรบุรี รำชบุรี นครปฐม  

 

 9. ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด   
เขต 3 (สกลนคร) 

    รับผิดชอบแหล่งน้ ำใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิหนองคำย เลย อุดรธำนี ขอนแก่น 
นครพนม หนองบัวล ำภู บึงกำฬ 

 

 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
เขต 4 (อุบลราชธานี)  

     รับผิดชอบแหล่งน้ ำใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ อุบลรำชธำนี นครรำชสีมำ  ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อ ำนำจเจริญ มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ มุกดำหำร 

 

 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
เขต 5 (สุราษฎร์ธานี)  

     รับผิดชอบแหล่งน้ ำใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ยะลำ พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตำนี 
นรำธิวำส สงขลำ นครศรีธรรมรำช ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงำ กระบี่ 
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 12. กลุ่มบูรณะแหล่งน้ าเพื่อการประมง   (๑) ศึกษำ พัฒนำ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้ำนเครื่องจักรกล และยำนพำหนะ พัฒนำงำนด้ำน

วิศวกรรมประมง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ซ่อมสร้ำงเครื่องมือกล เครื่องจักรกลทำงบกและทำงน้ ำ 
(๒) จัดท ำแผนงำน งบประมำณ ด ำเนินกำร และควบคุมงำนกำรขุดลอก และก ำจัดวัชพืชในแหล่งน้ ำ 
(๓) ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรขุดลอก และก ำจัดวัชพืชในแหล่งน้ ำให้สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(๔) บูรณะปรับปรุงแหล่งน้ ำธรรมชำติ  ขุดลอกคลองธรรมชำติ  ขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรปรับปรุงบ่อเลี้ยง

สัตว์น้ ำของกรม 
(๕) บริหำรจัดกำรเครื่องจักรกลในควำมรับผิดชอบ วำงแผนกำรใช้ กำรซ่อมบ ำรุง กำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ใน

กำรซ่อมสร้ำงเครื่องจักรกล และยำนพำนหนะ ให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 

22 กองวิ จั ยและพัฒนาพันธุ ก รรม    
สัตว์น้ า  
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีทำงพันธุกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในสัตว์น้ ำและ         
พันธุ์ไม้น้ ำ 

(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำให้มีคุณภำพดี ทั้งในเชิงพันธุกรรม
และลักษณะที่แสดงออก 

(๓) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจำกธรรมชำติให้เป็นพันธุ์เพำะเลี้ยงเพ่ือกำร
พัฒนำปรับปรุงพันธุ์ 

(๔) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์ รวมทั้งเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์สัตว์น้ ำและ
พันธุ์ไม้น้ ำทั้งพันธุ์ดั้งเดิม พันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์ใหม่ 

(๕) วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำที่ผ่ำนกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงำนและในฟำร์ม
โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

(๖) ผลิตและขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำที่ผ่ำนกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ 
(๗) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม และเฝ้ำระวังกระบวนกำรผลิตสัตว์น้ ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน         

ที่ก ำหนดหรือมำตรฐำนสำกล 
(๘) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพันธุกรรมสัตว์น ้ำและพันธุ์ไม้น้ ำ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
(๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือ  ที่ได้รับมอบหมำย 

 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 6 ศูนย์เขต ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี     

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร งำนดูแลควำมเรียบร้อยสถำนที่รำชกำร และเวรยำมรักษำกำรณ์ ควบคุมกำรใช้ กำรดูแล
และบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำรทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
     (๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2.  กลุ่ ม วิจั ยและพัฒนาพันธุ กรรม
โมเลกุล 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพระดับโมเลกุลทุกแขนง ในพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำ 
(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทำงพันธุกรรมโมเลกุลต่ำง ๆ ที่เป็นพ้ืนฐำนและสนับสนุนกำร

พัฒนำปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำ 
(3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำ วิธีกำรปรับปรุง และพัฒนำพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีระดับพันธุกรรม

โมเลกุล เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำด้วยเทคโนโลยี 
(4) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบและพิจำรณำทบทวนกำรรับรองฟำร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ ำให้อยู่ในมำตรฐำน

ตำมหลักพันธุศำสตร์ หรือตำมมำตรฐำนสำกล 
(5) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพันธุกรรมสัตว์น้ ำและ          

ที่เก่ียวข้อง 
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำ โดยใช้เทคโนโลยีกำรคัดเลือก 
กำรผสมข้ำมภำยในชนิด กำรจัดกำรโครโมโซม และเทคโนโลยี  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกแขนง 

(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย เพ่ือให้ได้ค่ำพำรำมิเตอร์ทำงพันธุกรรมต่ำง ๆ ที่เป็นพ้ืนฐำนและสนับสนุนกำร
พัฒนำปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำ 

(3) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยกำรปรับปรุงและพัฒนำพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำให้มีคุณภำพดี ทั้งในเชิง
พันธุกรรม (genetics) และลักษณะแสดงออก (trait performance) 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
(4) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพันธุกรรมสัตว์น้ ำและ          

ที่เก่ียวข้อง 
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 4. กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์ 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำ   ทั้งในรูป “มีชีวิต” หรือ 
“สด” และในรูป “แช่แข็ง” 

(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเพื่อให้ได้มำซึ่งเชื้อพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำ ทั้งพันธุ์เดิม พันธุ์ปรับปรุง 
และพันธุ์ใหม่ เพ่ือกำรผลิต เก็บรักษำ และด ำรงพันธุ์  และเพ่ือองค์ควำมรู้ในกำรน ำเชื้อพันธุ์สัตว์น้ ำและ         
พันธุ์ไม้น้ ำไปใช้ประโยชน์ 

(3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำธนำคำรเชื้อพันธุ์ให้เป็นแหล่งทรัพยำกรทำงพันธุกรรมที่มีควำม
หลำกหลำย และมีควำมพร้อมส ำหรับกำรใช้งำนที่เอ้ือประโยชน์ต่อกำรเพำะเลี้ยง กำรปรับปรุงพันธุ์ กำรผลิต 
และกำรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำ 

 
(4) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพันธุกรรมสัตว์น้ ำและ         

ที่เก่ียวข้อง 
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม     
สัตว์น้ าปทุมธานี 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืด จำกธรรมชำติให้เป็นพันธุ์เพำะเลี้ยง    
เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืดที่ผ่ำนกำรพัฒนำ
ปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงำนและในฟำร์ม โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

(3) ด ำรงรักษำสำยพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืดที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยำย 
เพ่ือสนับสนุนแก่หน่วยงำนเพำะเลี้ยงของกรม และกระจำยพันธุ์สู่เกษตรกรในพ้ืนที่เพำะเลี้ยงน้ ำจืดเขตภำค
กลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก 

(4) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม และเฝ้ำระวังกระบวนกำรผลิตสัตว์น้ ำ และตรวจประเมินฟำร์ม     
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ ำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนอยู่ในมำตรฐำนตำมหลัก  พันธุ์ศำสตร์ หรือตำมมำตรฐำนสำกล 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
(5) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพันธุกรรมสัตว์น้ ำและ          

ที่เก่ียวข้อง 
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม     
สัตว์น้ าอุตรดิตถ์ 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืด จำกธรรมชำติให้เป็นพันธุ์เพำะเลี้ยง     
เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืด ที่ผ่ำนกำรพัฒนำ
ปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงำนและในฟำร์ม โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

(3) ด ำรงรักษำสำยพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืดที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยำย 
เพ่ือสนับสนุนแก่หน่วยงำนเพำะเลี้ยงของกรม และกระจำยพันธุ์สู่เกษตรกรในพ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเขต
ภำคเหนือ 

(4) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม และเฝ้ำระวังกระบวนกำรผลิตสัตว์น้ ำ และตรวจประเมินฟำร์ม    
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ ำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนอยู่ในมำตรฐำนตำมหลักพันธุ์ศำสตร์ หรือตำมมำตรฐำนสำกล 

(5) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพันธุกรรมสัตว์น้ ำและ         
ที่เก่ียวข้อง 

(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 7. ศนูย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น้ าบุรีรัมย์ 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืด จำกธรรมชำติให้เป็นพันธุ์เพำะเลี้ยง    
เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืดที่ผ่ำนกำรพัฒนำ
ปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงำนและในฟำร์ม โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

(3) ด ำรงรักษำสำยพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืดที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยำย 
เพ่ือสนับสนุนแก่หน่วยงำนเพำะเลี้ยงของกรม และกระจำยพันธุ์สู่เกษตรกรในพ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(4) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม และเฝ้ำระวังกระบวนกำรผลิตสัตว์น้ ำ และตรวจประเมินฟำร์มพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์น้ ำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนอยู่ในมำตรฐำนตำมหลัก   พันธุ์ศำสตร์ หรือตำมมำตรฐำนสำกล 
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(5) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพันธุกรรมสัตว์น้ ำและ          

ที่เก่ียวข้อง 
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม     
สัตว์น้ าชุมพร 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืด จำกธรรมชำติให้เป็นพันธุ์เพำะเลี้ยง     
เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืดที่ผ่ำนกำรพัฒนำ
ปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงำนและในฟำร์ม โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

(3) ด ำรงรักษำสำยพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำจืดที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยำย 
เพ่ือสนับสนุนแก่หน่วยงำนเพำะเลี้ยงของกรม และกระจำยพันธุ์สู่เกษตรกรในพื้นที่เพำะเลี้ยงน้ ำจืดเขตภำคใต้ 

(4) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม และเฝ้ำระวังกระบวนกำรผลิตสัตว์น้ ำ และตรวจประเมินฟำร์มพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์น้ ำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนอยู่ในมำตรฐำนตำมหลักพันธุ์ศำสตร์ หรือตำมมำตรฐำนสำกล 

 
(5) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพันธุกรรมสัตว์น้ ำและ         

ที่เก่ียวข้อง 
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม      
สัตว์น้ าเพชรบุรี 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำชำยฝั่ง สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้ทะเล จำก
ธรรมชำติให้เป็นพันธุ์เพำะเลี้ยง เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้  น้ ำชำยฝั่ง สัตว์น้ ำและ
พันธุ์ไม้ทะเล ที่ผ่ำนกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงำนและในฟำร์ม โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร 

(3) ด ำรงรักษำสำยพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำชำยฝั่ง สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้ทะเลที่ปรับปรุง
พันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยำย เพ่ือสนับสนุนแก่หน่วยงำนเพำะเลี้ยงของกรม และกระจำยพันธุ์สู่เกษตรกร     
ในพ้ืนที่เพำะเลี้ยงชำยทะเลฝั่งอ่ำวไทยตอนบน และฝั่งตะวันออก 

(4) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม และเฝ้ำระวังกระบวนกำรผลิตสัตว์น้ ำ และตรวจประเมินฟำร์ม     
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พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ ำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนอยู่ในมำตรฐำนตำมหลักพันธุ์ศำสตร์ หรือตำมมำตรฐำนสำกล 

(5) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพันธุกรรมสัตว์น้ ำและ          
ที่เก่ียวข้อง 

(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม    

สัตว์น้ านครศรีธรรมราช 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำชำยฝั่ง สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้ทะเล จำก
ธรรมชำติให้เป็นพันธุ์เพำะเลี้ยง เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ 

(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำชำยฝั่ง สัตว์น้ ำและ
พันธุ์ไม้ทะเล ที่ผ่ำนกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงำนและในฟำร์ม โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร 

(3) ด ำรงรักษำสำยพันธุ์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้น้ ำชำยฝั่ง สัตว์น้ ำและพันธุ์ไม้ทะเลที่ปรับปรุง
พันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยำย เพ่ือสนับสนุนแก่หน่วยงำนเพำะเลี้ยงของกรม และกระจำยพันธุ์สู่เกษตรกร     
ในพ้ืนที่เพำะเลี้ยงชำยทะเลฝั่งอ่ำวไทยตอนกลำง ตอนล่ำง และฝั่งอันดำมัน 

(4) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม และเฝ้ำระวังกระบวนกำรผลิตสัตว์น้ ำ และตรวจประเมินฟำร์มพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์น้ ำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนอยู่ในมำตรฐำนตำมหลักพันธุ์ศำสตร์ หรือตำมมำตรฐำนสำกล 

(5) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพันธุกรรมสัตว์น้ ำและ         
ที่เก่ียวข้อง 

(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

23 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยด้ำนโรคและสุขภำพสัตว์น้ ำ รวมถึงภูมิคุ้มกันวิทยำและเทคโนโลยีชีวภำพ 
(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเทคนิคกำรตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ ำ กำรป้องกัน กำรรักษำโรค และ

ระบำดวิทยำ 
(๓) ควบคุม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล และพัฒนำระบบเฝ้ำระวังโรคระบำดสัตว์น้ ำ รำยงำนกำรระบำดของโรค 

รวมถึงกำรติดต่อเจรจำประสำนงำนกับองค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
(๔) ควบคุม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล และพัฒนำสุขภำพสัตว์น้ ำ สุขอนำมัยฟำร์ม และสถำนประกอบกำร

ส่งออกสัตว์น้ ำ เพ่ือกำรรับรองกำรส่งออกตำมข้อก ำหนดของประเทศคู่ค้ำ 
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(๕) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนโรคและสุขภำพสัตว์น้ ำ 
(๖) ให้บริกำรห้องปฏิบัติอ้ำงอิงด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์โรคสัตว์น้ ำแก่หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม 1 ศูนย ์ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 (1)  ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี   

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแล และบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 
     (๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
     (3) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า (๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยเกี่ยวกับปรสิต เชื้อรำ แบคทีเรีย ไวรัส ริคแคทเซีย  และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิด
โรคหรือมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคในสัตว์น้ ำ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงพยำธิวิทยำของเนื้อเยื่อสัตว์น้ ำ 

(๒) ศึกษำ วิจัย กลไกกำรเกิดโรค กลไกควำมสำมำรถในกำรป้องกันร่ำงกำยของ สัตว์น้ ำในรูปแบบของ 
ภูมิคุ้มกัน เซรัมวิทยำ และอณูชีวโมเลกุล เพ่ือหำแนวทำงในกำรพัฒนำ กำรป้องกัน และรักษำโรค ลดกำรใช้ยำ 
และสำรเคม ี

(๓) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำวิธีตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคอย่ำงรวดเร็ว แม่นย ำ และได้มำตรฐำนในระดับ
สำกลเพื่อกำรตรวจสุขภำพสัตว์น้ ำทั้งในประเทศ และท่ีน ำเข้ำ 

(๔) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงเซลล์ของสัตว์น้ ำชนิดต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรตรวจสอบกำรเกิด
โรคจำกเชื้อไวรัส หรือทดสอบควำมเป็นพิษ 

(๕) บริกำรตรวจวิเครำะห์โรคสัตว์น้ ำแก่เกษตรกร ผู้ประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และเป็นห้องปฏิบัติกำร
ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ ำอ้ำงอิงให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 

(๖) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนโรค และสุขภำพสัตว์น้ ำ  
(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 

 3. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเฝ้าระวังและ (1) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำระบบเฝ้ำระวังโรค และกำรควบคุมโรคสัตว์น้ ำ  
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ควบคุมโรคสัตว์น้ า (2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย เกี่ยวกับระบำดวิทยำของเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ ำ และเชื้อโรคอุบัติใหม่ 

(3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำกำรผลิตสมุนไพร ชีวสำร และวัคซีนเพ่ือใช้ในกำรควบคุมโรคสัตว์น้ ำ 
(4) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำกำรประเมินควำมเสี่ยงของโรคสัตว์น้ ำในสัตว์น้ ำเศรษฐกิจ และสัตว์น้ ำต่ำงถิ่น 

จัดท ำแผนงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อใช้เป็นข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ สนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนฟำร์ม 
และกำรเจรจำต่อรองทำงกำรค้ำ ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
     (5) ควบคุม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำ และกำรแจ้งเตือนภัยโรคสัตว์น้ ำ     
     (6) รวบรวม และรำยงำนกำรเกิดโรคระบำดในสัตว์น้ ำ ตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ และตำมรำยชื่อ
ของ OIE ให้แก่หน่วยงำนภำยในประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศ 

(7) ประสำนงำน ติดต่อ เจรำจำกับองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือ
ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำด้ำนสุขภำพสัตว์น้ ำ 

(8) ให้บริกำรทำงวิชำกำร และให้ค ำแนะน ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังโรคในสัตว์น้ ำ 
(9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 

 4. กลุ่มวิจัยการควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพยาและเคมีภัณฑ์ 
 

     (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยเกี่ยวกับยำและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรป้องกันและรักษำโรค
สัตว์น้ ำ 

(2) วิจัยด้ำนพิษวิทยำ และผลกระทบของกำรใช้ยำและเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรรักษำโรคสัตว์น้ ำต่อคุณภำพ
สัตว์น้ ำและสิ่งแวดล้อม 

(3) ควบคุม และตรวจสอบคุณภำพยำและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์น้ ำ 
(4) เฝ้ำระวังกำรใช้ยำและเคมีภัณฑ์ รวมถึงวัคซีนในฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอย่ำงสมเหตุผล 
(5) ศึกษำ วิจัย และเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ และศึกษำกลไกกำรดื้อยำของเชื้อก่อโรค 
(6) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำเรื่องกำรใช้ยำ  และเคมีภัณฑ์      

ในสัตว์น้ ำ 
(7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 



84 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 5. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ

และรับรองสุขภาพสัต ว์น้ า เพื่ อการ
ส่งออก  
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเกี่ยวกับระบบกำรตรวจรับรองสุขอนำมัยฟำร์มเพำะเลี้ยง และรวบรวม
สัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก 
     (2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อก ำหนดของประเทศผู้น ำเข้ำ 
     (3) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และให้กำรรับรองสุขอนำมัยฟำร์ม และรับรองสุขภำพสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก     
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนที่ประเทศคู่ค้ำก ำหนด 
     (4) ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับรองสุขอนำมัยฟำร์มและสุขภำพสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก 
     (5) ออกหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น้ ำ และสุขอนำมัยฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพ่ือกำรส่งออก 
     (6) ประสำนงำน ติดต่อ เจรจำ และแก้ไขปัญหำด้ำนกำรรับรองสุขอนำมัย และสุขภำพสัตว์น้ ำเพื่อ       
กำรส่งออก 
     (7) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรตรวจรับรองสุขอนำมัย
ฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และสุขภำพสัตว์น้ ำ 
     (8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 

 6. ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา 
 

(๑)  ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยเกี่ยวกับปรสิต เชื้อรำ แบคทีเรีย ไวรัส ริคแคทเซีย และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิด
โรคหรือมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคในสัตว์น้ ำ  ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงทำงพยำธิวิทยำของเนื้อเยื่อ และ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงเซลล์ 

(๒)  ศึกษำ วิจัย กลไกกำรเกิดโรค กลไกควำมสำมำรถในกำรป้องกันร่ำงกำยของสัตว์น้ ำในรูปแบบของ 
ภูมิคุ้มกัน เซรัมวิทยำ และอณูชีวโมเลกุล เพ่ือหำแนวทำงในกำรพัฒนำ กำรป้องกัน และรักษำโรค ลดกำรใช้ยำ
และสำรเคม ี

(๓)  พัฒนำวิธีตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคอย่ำงรวดเร็ว แม่นย ำ และได้มำตรฐำน ในระดับสำกลเพ่ือกำร
ตรวจสุขภำพสัตว์น้ ำทั้งในประเทศและท่ีน ำเข้ำ 

(๔)  เฝ้ำระวังโรคเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ ำตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ และตำมรำยชื่อโรคของ OIE 
(๕)  เฝ้ำระวังกำรใช้ยำและเคมีภัณฑ์ รวมถึงวัคซีนในฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอย่ำงสมเหตุผล 
(๖)  ก ำกับ ดูแล กำรใช้ยำให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติยำ และก ำหนดมำตรกำรหรือมำตรฐำนกำรใช้ยำ

และเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(๗)  บริกำรตรวจวิเครำะห์โรคสัตว์น้ ำแก่เกษตรกร ผู้ประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และเป็นห้องปฏิบัติกำร
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ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ ำอ้ำงอิงให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 

(๘)  ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรสุขภำพสัตว์น้ ำ 
(๙)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมำย 

24 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
 

(๑) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีอำหำรสัตว์น้ ำ ตลอดจนด้ำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และก ำหนดมำตรฐำน และควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์น้ ำ ตำมกฎหมำย     

ว่ำด้วยกำรควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) ควบคุม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลสุขอนำมัยและมำตรฐำนของโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ ติดตำมเฝ้ำระวัง

กำรใช้ยำและเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ในอำหำรสัตว์น้ ำให้เป็นไปตำมกฎหมำย มำตรฐำนที่ก ำหนด 
หรือมำตรฐำนสำกล 

(๔) ด ำเนินกำรออกใบอนุญำต ขึ้นทะเบียนอำหำรสัตว์ ออกใบรับรองระบบประกันคุณภำพอำหำรสัตว์ หรือ
ใบรับรองอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับอำหำรสัตว์ในส่วนที่เกี่ยวกับอำหำรสัตว์น้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
คุณภำพอำหำรสัตว์และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๕) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนอำหำรสัตว์น้ ำ 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม 1 ศูนย ์ดังนี้ 
 1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป (1) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี     

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 
     (๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
     (3) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ า 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำเกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนอำหำรสัตว์น้ ำ เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบต่ำงๆ ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

(2) ก ำหนดมำตรฐำน และข้อก ำหนดเกี่ยวกับอำหำรสัตว์น้ ำ และวัตถุท่ีเติมในอำหำรสัตว์น้ ำให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 
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(3) ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนอำหำรสัตว์น้ ำ ออกหนังสือรับรองแจ้งกำรน ำเข้ำซึ่งอำหำรสัตว์น้ ำเข้ำมำใน

รำชอำณำจักร และออกใบรับรองอำหำรสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออกตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ 
และกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) ด ำเนินกำรตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ ดูแล คุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำรสัตว์น้ ำที่น ำเข้ำ และ
ส่งออก จัดท ำสถิติ และวิเครำะห์ข้อมูลกำรน ำเข้ำ-ส่งออกอำหำรสัตว์น้ ำ 

(5) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ทำงวิชำกำร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนอำหำรสัตว์น้ ำ และกำร
น ำเข้ำส่งออกอำหำรสัตว์น้ ำ  

(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 3. กลุ่มตรวจสอบและรับรองระบบ

คุณภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สัตว์น้ า 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย ระบบคุณภำพกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้กำรผลิตอำหำรสัตว์
น้ ำของผู้ประกอบกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และมำตรฐำนสำกล 

(2) ควบคุม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลสุขอนำมัย และมำตรฐำนของโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ  
(3) ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพอำหำรสัตว์น้ ำ กำรใช้ยำ และเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ในอำหำร

สัตว์น้ ำ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ มำตรฐำนที่ก ำหนด หรือมำตรฐำนสำกล 
(4) ตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองระบบประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำอำหำร  

สัตว์น้ ำ ตรวจสอบระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับของผู้ประกอบกำรอำหำรสัตว์น้ ำ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย          
ที่เก่ียวข้องและมำตรฐำนสำกล 

(5) ด ำเนินกำรออกใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ ตรวจสอบกำรควบคุม
กระบวนกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก ให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของประเทศคู่ค้ำ 

(6) พัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำอำหำรสัตว์น้ ำของภำคเอกชน โดยกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ทั้งด้ำน
วิชำกำร และมำตรฐำนมำพัฒนำและประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ ให้มีคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล 

(7) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ทำงวิชำกำรในกำรจัดท ำระบบคุณภำพแก่ผู้ประกอบกำรเผยแพร่ส่งเสริมกำรใช้
ระบบคุณภำพในกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำและด้ำนกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล ผู้ประกอบกำรอำหำรสัตว์น้ ำแก่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่วนภูมิภำค 
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(8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 4. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสัตว์น้ า 
 

     (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรสัตว์น้ ำ เพื่อพัฒนำวิธี
วิเครำะห์ให้มีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
     (2) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำกำรควบคุมคุณภำพกำรวิเครำะห์อำหำรสัตว์น้ ำ เพื่อพัฒนำระบบคุณภำพของ
ห้องปฏิบัติกำร และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
     (3) ตรวจสอบคุณภำพและควำมปลอดภัยด้ำนกำยภำพเคมี และจุลชีววิทยำในอำหำรสัตว์น้ ำและวัตถุดิบ 
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ กฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องและมำตรฐำนสำกล 
     (4) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรสัตว์น้ ำให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 5. กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์น้ า       (1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยควำมต้องกำรสำรอำหำรของสัตว์น้ ำทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ ศึกษำคุณค่ำทำง
โภชนำกำรและข้อจ ำกัดของวัตถุดิบ สำรเติมแต่ง และวิเครำะห์วิจัยสำรปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในธรรมชำติ           
สำรสังเครำะห์ที่เติมแต่งในอำหำรสัตว์น้ ำ พัฒนำสูตรอำหำรที่เหมำะสมส ำหรับสัตว์น้ ำแต่ละชนิดในแต่ละวัยให้มี
กำรเจริญเติบโตที่ดี มีอัตรำรอดสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ สูตรอำหำร รูปแบบอำหำร และระบบ
กำรให้อำหำร ศึกษำแนวทำงกำรลดต้นทุนอำหำรสัตว์น้ ำเศรษฐกิจและอำหำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรมีชีวิต ลักษณะและวิธีกำรให้อำหำรมีชีวิต      
ที่เหมำะสมกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในรูปแบบต่ำง ๆ กำรเพ่ิมคุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำรมีชีวิต รวมทั้ง
วิธีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต กำรเก็บรักษำ กำรแปรรูป และกำรขนส่งอำหำรมีชีวิต 
      (4) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยกำรพัฒนำอำหำรสัตว์น้ ำด้วยเทคโนโลยีชีวภำพ กำรน ำวัตถุดิบเหลือใช้จำกกำรแปร
รูปในอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรหรือวัสดุกำรเกษตร มำเพ่ิมศักยภำพและเพ่ิมคุณค่ำทำงโภชนำกำรวัตถุดิบ
อำหำรสัตว์น้ ำ ในกำรน ำมำเป็นส่วนผสมในสูตรอำหำรส ำหรับสัตว์น้ ำ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมวัตถุดิบเหลือใช้จำก
ภำคกำรเกษตร   

 



88 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
       (5) งำนบริกำรทำงวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนอำหำรสัตว์น้ ำ  แก่ภำคเอกชน 
เกษตรกร องค์กรต่ำง ๆ และผู้สนใจ 
      (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
อาหารสัตว์น้ าชลบุรี 
 

(1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยควำมต้องกำรสำรอำหำรของสัตว์น้ ำทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ ศึกษำคุณค่ำทำง
โภชนำกำรและข้อจ ำกัดของวัตถุดิบ สำรเติมแต่ง และวิเครำะห์วิจัยสำรปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในธรรมชำติ           
สำรสังเครำะห์ที่เติมแต่งในอำหำรสัตว์น้ ำ พัฒนำสูตรอำหำรที่เหมำะสมส ำหรับสัตว์น้ ำแต่ละชนิดในแต่ละวัยให้มี
กำรเจริญเติบโตที่ดี มีอัตรำรอดสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
     (2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ สูตรอำหำร รูปแบบอำหำร และระบบ

กำรให้อำหำร ศึกษำแนวทำงกำรลดต้นทุนอำหำรสัตว์น้ ำเศรษฐกิจและอำหำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรมีชีวิต ลักษณะและวิธีกำรให้อำหำรมีชีวิตที่

เหมำะสมกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในรูปแบบต่ำงๆ กำรเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำรมีชีวิต รวมทั้งวิธีกำร
เก็บเก่ียวผลผลิต กำรเก็บรักษำ กำรแปรรูป และกำรขนส่งอำหำรมีชีวิต 
      (4) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยกำรพัฒนำอำหำรสัตว์น้ ำด้วยเทคโนโลยีชีวภำพ กำรน ำวัตถุดิบเหลือใช้จำกกำรแปร
รูปในอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรหรือวัสดุกำรเกษตรมำเพ่ิมศักยภำพและเพ่ิมคุณค่ำทำงโภชนำกำรวัตถุดิบ
อำหำรสัตว์น้ ำ ในกำรน ำมำเป็นส่วนผสมในสูตรอำหำรส ำหรับสัตว์น้ ำ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมวัตถุดิบเหลือใช้จำก
ภำคกำรเกษตร  
     (5) ควบคุม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลสุขอนำมัยและมำตรฐำนของโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ และติดตำมเฝ้ำ

ระวังคุณภำพอำหำรสัตว์น้ ำให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ มำตรฐำนที่ก ำหนด 
หรือมำตรฐำนสำกล 
      (6) ให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนโภชนำกำรอำหำรสัตว์น้ ำ กำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ อำหำรมีชีวิต         
แก่นักวิชำกำรประมง ผู้ประกอบอำชีพกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ ผู้ประกอบอำชีพเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ เกษตรกร 
ผู้สนใจทั่วไป และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
     (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 



89 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
25 ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ    

การสื่อสาร 
(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมถึงสร้ำงระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของกรม 
(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรประมงและระบบประมวลผล 
(๓) เป็นศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรประมง ตลอดจนกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยระบบต่ำง ๆ 
(๔) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์

ของหน่วยงำนและบุคลำกรของกรมประมงให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก ำหนด 
(๕) ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและสำรสนเทศด้ำนกำรประมง 
(๖) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรของกรม 
(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  

 

 การแบ่งงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี     

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน พัฒนำและปรับปรุงโปรแกรมระบบงำนประยุกต์เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ      
กรมประมง 

(2) วิเครำะห์ ควำมต้องกำรของผู้ใช้ออกแบบ พัฒนำและปรับปรุงโปรแกรมระบบงำนประยุกต์ให้เป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

(3) จัดท ำคู่มือประกอบโปรแกรมระบบงำนประยุกต์รวมทั้งจัดท ำคู่มือกำรใช้โปรแกรมระบบงำน 
(4) ควบคุม ดูแล และบ ำรุงรักษำระบบโปรแกรมระบบงำนประยุกต์ 
(5) ช่วยเหลือในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับโปรแกรมหรือระบบงำน 
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(6) ก ำหนด ติดตำม แนวนโยบำย ข้อก ำหนด และมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงระบบสำรสนเทศ แผนบริหำรควำมต่อเนื่องด้ำนระบบสำรสนเทศ เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

(7) ให้บริกำรทำงวิชำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนโปรแกรมระบบงำนประยุกต์
ยุทธศำสตร์ แผนงำนและ งบประมำณด้ำนสำรสนเทศ 

(8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 3. กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล 

 
(๑) ดูแล รักษำ ปรับปรุง และฐำนข้อมูลสำรสนเทศของกรมประมง 
(๒) ให้ค ำปรึกษำ และให้ควำมช่วยเหลือในกำรออกแบบโครงสร้ำงฐำนข้อมูลส ำหรับผู้ใช้งำน 
(๓) จัดสร้ำงฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำโปรแกรมระบบงำนประยุกต์ และจัดสร้ำง

ฐำนข้อมูลสำรสนเทศส่วนกลำงเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้   
(๔) ก ำกับ ดูแล และควบคุมกำรใช้มำตรฐำนข้อมูล   
(๕) วิเครำะห์ ก ำหนด และควบคุมสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล   
(๖) วิเครำะห์ ก ำหนด และจัดท ำแผนระบบส ำรองข้อมูลและกำรกู้คืนข้อมูล 
(๗) บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็น

ปัจจุบันและพร้อมใช้งำน 
(๘) ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือจัดท ำรำยงำนหรือระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ เสนอ

ผู้บริหำรกรมประมง 
(๙) พัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรกรม (Department OperationCenter : DOC) 
(๑๐) ให้บริกำรทำงวิชำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
(๑๑) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 4. กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่าย
และความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

(๑) บริหำรจัดกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเครือข่ำยกรมประมง  
(๒)  ก ำหนดมำตรกำร ควบคุม ก ำกับ กำรเข้ำใช้ระบบเครือข่ำย กำรเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ต่ำงๆ เข้ำกับเครือข่ำยกรมประมง  
(๓)  กำรควบคุม ดูแล กำรเข้ำใช้และกำรท ำงำนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Computer Server) 
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(๔)  ก ำหนดแผนกำรส ำรอง กำรเก็บรักษำ กำรกู้คืนระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
(๕)  วิเครำะห์ ส ำรวจ พิจำรณำควำมต้องกำร และข้อก ำหนดควำมต้องกำร กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง ออกแบบกำรใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และวำงแผนกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์   

(๖)  บริหำรจัดกำร วำงแผน และควบคุมกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ำย และก ำหนดสิทธิผู้ใช้งำน 

(๗)  เฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรบุกรุก ภัยคุกคำมทำงคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับปรุงระบบรักษำควำมปลอดภัยให้
ทันต่อเหตุกำรณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป  

(๘)  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(๙)  พัฒนำและบริหำรจัดกำรบริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website กระดำนถำมตอบ และจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น 
(๑๐)  บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกำรใช้งำน ด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ กำรติดตั้งโปรแกรมระบบ (System 

Software) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่ผู้ใช้งำน 
(๑๑)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 5. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 

(1) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศเพ่ือวิเครำะห์และติดตำมกิจกรรม 
และสภำวะแวดล้อมด้ำนกำรประมง 

(2) ออกแบบ ศึกษำ จัดท ำแผนที่ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ตำมหลักภูมิศำสตร์ด้ำนกำรประมง 
(3) จัดท ำฐำนข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้ำนกำรประมง 
(4) ออกแบบ จัดท ำ พัฒนำและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ด้ำนภูมิสำรสนเทศ 
(5) บูรณำกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสำรสนเทศประมงระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกรมประมง 
(6) เผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  
(7) ให้บริกำรทำงวิชำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและ           

ภูมิสำรสนเทศ 
(8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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26 ส านักงานประมงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
 

     (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้ำนกำรประมงทุกสำขำเพ่ือสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและ
อำชีพกำรประมงที่เหมำะสม ก ำกับดูแลให้กำรประกอบธุรกิจและกำรประกอบอำชีพกำรประมงเป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อตกลง และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 

 (๒) ควบคุมและก ำกับดูแลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย     
กำรประมงและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) จัดท ำยุทธศำสตร์กำรประมง แผนพัฒนำด้ำนกำรประมง และฐำนข้อมูลด้ำนกำรประมงรวมทั้ง
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่งำนด้ำนกำรประมง 

(๔) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และสนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำด้ำนกำรประมง 
(๕) ให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรประมงรวมทั้งส่งเสริมกระบวนกำรผลิต          

ให้ถูกสุขลักษณะตำมมำตรฐำน 
(๖) ด ำเนินกำรออกใบอนุญำต หนังสืออนุญำต และหนังสือรับรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่ำอำกรเครื่องมือท ำกำรประมงและค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรประมง 
(๘) ก ำกับ ดูแล ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๙) สนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มและจัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๑๐) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

 

 การแบ่งงานภายในส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 3 ส านักงานเขต ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 (๑) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ งำนอ ำนวยกำร งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี      

งำนพัสดุ งำนบุคลำกร ควบคุมกำรใช้ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ งำนกำรประชุม และงำนธุรกำร
ทั่วไปของหน่วยงำน 

(๒) วำงแผน พัฒนำ ติดตำม รวบรวมข้อมูล งำนแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำน 
(๓) ประสำนงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 ๒. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ      

การประมง 
 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผลทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์
ประมงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือส่งเสริมพัฒนำอำชีพให้แก่เกษตรกรด้ำนกำรประมงในกรุงเทพมหำนคร 

(2) ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม และควบคุมให้มีกำรด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด 

(3) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยศักยภำพด้ำนกำรประมงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้ำนกำรประมง
ภำยในกรุงเทพมหำนคร 

(4) จัดท ำแผนงำน/งำน/โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำประมงและโครงกำรพิเศษต่ำงๆด ำเนินกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ รวมทั้งศึกษำวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้  ควำมเสี่ยงและควำมคุ้มค่ำของแผนยุทธศำสตร์ด้ำน         
กำรประมง 

(5) วิจัย และพัฒนำส่งเสริมติดตำมและประเมินผลกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรประมง เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเพำะเลี้ยงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 

(6) ก ำกับ ควบคุม หนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำและพันธุ์สัตว์น้ ำตลอดจนระบบกำรสืบค้น
ย้อนหลัง 

(7) สนับสนุนส ำนักงำนประมงเขต ส ำนักงำนเขตกรุงเทพมหำนครและภำคเอกชนในกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำรด้ำนกำรประมง และกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศระดับเขต กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและส่งเสริม 
พัฒนำอำชีพกำรประมง กำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้แก่เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใน
กรุงเทพมหำนคร 

(8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๓. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
 

     (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง เครื่องมือประมงและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือกำรอนุรักษ์กำรใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหำในกรุงเทพมหำนคร 

(2) ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะแพปลำ ท่ำเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ ำเรือประมงใน
กรุงเทพมหำนคร 

(3) ศึกษำ และประเมินผลกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงและผลกระทบที่เกิดขึ้นภำยใน
กรุงเทพมหำนคร 
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(4) ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์และจัดท ำระบบฐำนข้อมูลทะเบียนเรือประมงเครื่องมือท ำกำรประมง    

แหล่งน้ ำ สถิติกำรประมงด้ำนกำรจับและกำรใช้ประโยชน์สัตว์น้ ำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ และจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรในกระบวนกำรผลิต สถิติประมงด้ำนกำรเพะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และ
กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ  

(5) ศึกษำ วิเครำะห์ และวำงแผนแจ้งเตือนภัย เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดจำกภัยพิบัติ และหำแนวทำง
บรรเทำช่วยเหลือชำวประมง และเกษตรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ หลังเกิดภัยพิบัต 

(6) ด ำเนินกำร ควบคุม ก ำกับ ดูแล ด้ำนกำรประมงภำยในกรุงเพพมหำนคร ให้เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(7) เร่งรัดและจัดเก็บเงินอำกรและค่ำธรรมเนียมกำรประมง 
(8) สนับสนุนส ำนักงำนประมงเขต ส ำนักงำนเขตกรุงเทพมหำนครและภำคเอกชน ในกำรจัดท ำแผนงำน/

โครงกำรด้ำนกำรประมงและกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศระดับเขต 
(9) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง 
(10) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 ๔. ส านักงานประมงเขตพื้นที่ 1 
 

     (๑) ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดอำชีพกำรประมงที่เหมำะสมในเขตพ้ืนที่ รวมถึงก ำกับให้ธุรกิจและอำชีพ
กำรประมงเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อตกลงและมำตรฐำนที่ก ำหนด โดยรับผิดชอบ 20 เขต คือ           
เขตหนองจอก คลองสำมวำ  สำยไหม บำงเขน ดอนเมือง วังทองหลำง ห้วยขวำง ดินแดง หลักสี่ ลำดพร้ำว 
จตุจักร บำงซื่อ ดุสิต รำชเทวี ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย สัมพันธวงศ์ บำงกะปิ และพญำไท 

(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรท ำกำรประมงให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมงและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) ให้ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและให้บริกำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง    
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและสนับสนุนให้กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ ำ 

(๔) จัดท ำแผนพัฒนำด้ำนกำรประมง ฐำนข้อมูลประมง ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่งำนของเขตและ
กรุงเทพมหำนคร 

(๕) ให้บริกำรด้ำนกำรประมงแก่ชำวประมง เกษตรกรและประชำชนผู้สนใจในกรุงเทพมหำนคร 
(๖) ตรวจสอบ ติดตำม ควบคุมและรับรองกระบวนกำรผลิตให้ถูกสุขลักษณะตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
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(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 5. ส านักงานประมงเขตพื้นที่ 2 
 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอำชีพกำรประมงที่เหมำะสมในเขตพ้ืนที่ รวมถึงก ำกับให้ธุรกิจและอำชีพ
กำรประมงเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อตกลงและมำตรฐำนที่ก ำหนด โดยรับผิดชอบ 15 เขต คือ         
เขตลำดกระบัง มีนบุรี บำงนำ ประเวศ พระโขนง สะพำนสูง คลองเตย วัฒนำ สำทร ยำนนำวำ บำงคอแหลม 
บำงรัก สวนหลวง คันนำยำว และบึงกุ่ม 

(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรท ำกำรประมงให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมงและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) ให้ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและให้บริกำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง    
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและสนับสนุนให้กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ ำ 

(๔) จัดท ำแผนพัฒนำด้ำนกำรประมง ฐำนข้อมูลประมง ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่งำนของเขตและ
กรุงเทพมหำนคร        

(๕) ให้บริกำรด้ำนกำรประมงแก่ชำวประมง เกษตรกรและประชำชนผู้สนใจในกรุงเทพมหำนคร 
(๖) ตรวจสอบ ติดตำม ควบคุมและรับรองกระบวนกำรผลิตให้ถูกสุขลักษณะตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 6. ส านักงานประมงเขตพื้นที่ 3 
 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอำชีพกำรประมงที่เหมำะสมในเขตพ้ืนที่ รวมถึงก ำกับให้ธุรกิจและอำชีพ
กำรประมงเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อตกลงและมำตรฐำนที่ก ำหนด โดยรับผิดชอบ 15 เขต คือ          
เขตบำงขุนเทียน ทุ่งครุ รำษฏร์บูรณะ ธนบุรี จอมทอง บำงกอกน้อย บำงพลัด บำงกอกใหญ่ ทวีวัฒนำ ตลิ่งชัน 
บำงแค หนองแขม คลองสำน ภำษีเจริญ และบำงบอน 

(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรท ำกำรประมง ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมงและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) ให้ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและให้บริกำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง    
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและสนับสนุนให้กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ ำ 

(๔) จัดท ำแผนพัฒนำด้ำนกำรประมง ฐำนข้อมูลประมง ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่งำนของเขตและ
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กรุงเทพมหำนคร  

(๕) ให้บริกำรด้ำนกำรประมงแก่ชำวประมง เกษตรกรและประชำชนผู้สนใจในกรุงเทพมหำนคร 
(๖) ตรวจสอบ ติดตำม ควบคุมและรับรองกระบวนกำรผลิตให้ถูกสุขลักษณะตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

27 ส านักงานประมงจงัหวัด  
(76 จังหวัด) 
 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้ำนกำรประมงทุกสำขำเพ่ือสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและ
อำชีพกำรประมงที่เหมำะสม ก ำกับดูแลให้กำรประกอบธุรกิจและกำรประกอบอำชีพกำรประมงเป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อตกลงและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ควบคุมและก ำกับดูแลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประมงและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) จัดท ำยุทธศำสตร์กำรประมง แผนพัฒนำด้ำนกำรประมง และฐำนข้อมูลด้ำนกำรประมง รวมทั้ง
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่งำนด้ำนกำรประมง 

(๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัด 
(๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบในส่วนภูมิภำคตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรประมง 
(๖) สนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มและจัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๗) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรด ำเนินกำรพัฒนำด้ำนกำรประมง 
(๘) ให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนกำรผลิตให้ถูก

สุขลักษณะตำมมำตรฐำน 
 
(๙) ด ำเนินกำรออกใบอนุญำต หนังสืออนุญำต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่ำเทียบเรือประมงและ

เรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำหรือเรือเก็บรักษำสัตว์น้ ำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
(๑๐) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่ำอำกรเครื่องมือท ำกำรประมงและค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประมง 
(๑๑) ก ำกับ ดูแล ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนประมงอ ำเภอ 
(๑๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 การแบ่งงานภายในส านักงานประมงจังหวัด (76 จังหวัด) แบ่งงานภายในเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้ 
 1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (1) งำนบริหำรทั่วไป งำนสำรบรรณ  งำนธุรกำร งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนสถิติ 

งำนแผนงำน/โครงกำร งำนบุคคล งำนให้ค ำปรึกษำที่เก่ียวข้องกับงำนธุรกำรทั่วไป 
(2) พัฒนำสำรสนเทศระดับจังหวัดเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์งำนด้ำนกำรประมงใน

ระบบสำรสนเทศ  
(3) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรประมงประจ ำจังหวัด แผนพัฒนำด้ำนกำรประมง และฐำนข้อมูลด้ำนกำร

ประมงของส ำนักงำนประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(4) ติดตำม ประเมินผล รวบรวม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนประมงจังหวัด 
(5) ศึกษำและวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/

จังหวัด 
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ      
การประมง 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทำงด้ำนวิชำกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์
ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือส่งเสริมพัฒนำอำชีพและแก้ไขปัญหำภำยในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

(2) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยศักยภำพด้ำนกำรประมง ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้ำนกำรประมง
ภำยในจังหวัด 

(3) ศึกษำ และจัดท ำระบบฐำนข้อมูลผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรในกระบวนกำรผลิต สถิติ
ประมงด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และกำรใช้ประโยชน์  

(4) ก ำกับ ควบคุม หนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำและพันธุ์สัตว์น้ ำตลอดจนระบบกำรสืบค้นย้อนกลับ 
 
(5) จัดท ำตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้ำนกำรเพำะเลี้ยง 

และกำรพัฒนำอำชีพด้ำนกำรประมง 
(6) ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม และควบคุมให้มีกำรด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
(7) ส่งเสริม ติดตำม และประเมินผลกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรประมง รวมทั้งพัฒนำเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยง

สัตว์น้ ำ และผู้ประกอบกำรที่เก่ียวเนื่องกับกำรเพำะเลี้ยงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
(8) ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัด 
(9) สนับสนุนส ำนักงำนประมงอ ำเภอ อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนในกำรส่งเสริม

และพัฒนำอำชีพกำรประมงด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และกำรแปรรูป  
(10) กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ส่งเสริม พัฒนำอำชีพกำรประมง กำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนกำรเพำะเลี้ยง

สัตว์น้ ำภำยในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
(11) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 3. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง เครื่องมือประมง กำรอนุรักษ์ กำรใช้
ประโยชน์ และแก้ไขปัญหำในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(2) ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลำ ท่ำเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ ำ เรือประมงในเขตจังหวัด 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 

(3) จัดท ำ ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลทำงด้ำนกำรประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดท ำแผนงำนงำน/โครงกำร
กำรด้ำนกำรพัฒนำประมงและโครงกำรพิเศษต่ำง ๆ 

(4) ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหำแนวทำงช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่
ชำวประมงและเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

(5) จัดท ำตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้ำนกำรประมง 
(6) ควบคุม และก ำกับดูแลกำรท ำกำรประมงภำยในเขตจังหวัดให้เป็นไปตำม กฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง 

และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
(7) ก ำกับดูแลกำรจัดเก็บเงินอำกรเครื่องมือท ำกำรประมงและค่ำธรรมเนียมกำรประมง 
(8) ด ำเนินกำรออกใบอนุญำต หนังสืออนุญำต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่ำเทียบเรือประมงและ

เรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำหรือเรือเก็บรักษำสัตว์น้ ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(9) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงแก่ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ 

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
(10)  ด ำเนินกำรสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มและจัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(11)  ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดและ

คณะกรรมกำรเปรียบเทียบในส่วนภูมิภำคตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง 
(12)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 ส านักงานประมงอ าเภอ (52๗ อ าเภอ) 
 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอำชีพกำรประมงท่ีเหมำะสม ก ำกับดูแลให้กำรประกอบธุรกิจและ
กำรประกอบอำชีพกำรประมงเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อตกลง และมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง 

(๒) ควบคุมและก ำกับดูแลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประมงและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) จัดท ำแผนพัฒนำด้ำนกำรประมงและฐำนข้อมูลด้ำนกำรประมง รวมทั้งประชำสัมพันธ์และเผยแพร่งำนด้ำน
กำรประมง 

(๔) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรด ำเนินกำรพัฒนำด้ำนกำรประมง 
(๕) ให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนกำรผลิตให้ถูก

สุขลักษณะตำมมำตรฐำน 
(๖) ด ำเนินกำรออกใบอนุญำต หนังสืออนุญำต และหนังสือรับรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่ำอำกรเครื่องมือท ำกำรประมงและค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประมง 
(๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

 

 



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

กรมประมง ขรก. – 3,099

่

กรมประมง

อธิบดี
พรก. – 4,823
ลปจ. – 1,092

รองอธิบดี
นักบริหารต้น - 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง

(นักวชิาการประมง ทว) - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ําและพรรณไมน้้ําสวยงาม           
(นักวชิาการประมง ชช) 1

ผู้เชีย่วชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนเิวศวิทยา
(นักวชิาการประมง ชช) – 1
 ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชงิพื้นที่

ั ิ ป

ผู้ตรวจราชการกรม
อํานวยการสูง - 7

8

(นกวชาการประมง ชช) - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ํา
(นักวชิาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ํา
(นักวชิาการประมง ชช) - 1

(นักวชิาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนกุรมวิธานสัตว์น้ําจืด     
(นักวชิาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชวีภาพด้านการประมงน้าํจืด
(นักวชิาการประมง ชช) – 1

.

ั ิ ใ 1 ั ิ

-กลุ่มตรวจสอบภายใน
ขรก.  - 6
พรก. – 6 
ลปจ.   - 

-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ขรก. - 4
พรก. - 5
ลปจ.   - 

้ ั ่
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ     - 1 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชพ - 1                      
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก          - 1 

นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก             - 4                    
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 

นกวชิาการตรวจสอบภายใน ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1

1ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2559

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



  แผนภูมิโครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

สํานักงานเลขานุการกรม

อํานวยการ สงู

ขรก. - 82
พรก. – 86 
ลปจ. - 20

ฝ่ายสารบรรณ กลุ่มช่วยอํานวยการ
กลุ่มซ่อมบํารุงอาคาร

และสถานที่ กลุ่มห้องสมุด69 5 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง                  - 1 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง                          - 8

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก              - 1 

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก                       - 5

นายช่างไฟฟา้  อว                           - 1 

นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง                               - 4

บรรณารักษ์ ปก/ชก                        - 1           

บรรณารักษ์ ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานห้องสมดุ ปง/ชง                     - 1

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กลุ่มเทคโนโลยโีสตทัศนูปกรณ์
และสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม  
กรมประมง

11 133 กลุ่มวิศวกรรมประมง 31

ุ

นักวิชาการเผยแพร่  ชพ                   - 1 

นักวชิาการเผยแพร่  ปก/ชก                     - 4
นักประชาสัมพันธ์  ปก/ชก                       - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                       - 1

เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง                         - 2

นักวิชาการเผยแพร่  ชพ                  - 1 

นักวชิาการเผยแพร่ ปก/ชก - 5
นักวชิาการชา่งศิลป ์ปก/ชก                      - 1
นายชา่งศิลป์ ปง/ชง - 3

เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง                 - 1 

วิศวกรโยธา ปก/ชก - 2
นายชา่งโยธา ปง/ชง - 28

นายช่างโยธา อว                            - 1 

นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง - 1

นายชา่งภาพ ปง/ชง - 3 ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 77

เงินนอกงบประมาณ 0



  แผนภูมิโครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองกฎหมาย

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน (นติิการ) ต้น

ขรก. - 19
พรก. – 6 
ลปจ. - 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มกฎหมายและระเบียบ กลุ่มคดีทั่วไป
42 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง                         - 1 นิติกร ชพ                                                        - 1 

นิติกร ปก/ชก                            - 3

นิติกร ชพ                                                         - 1 

นิติกร ปก/ชก                           - 2เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง  - 1

กลุ่มคดีปกครอง กลุ่มนิติกรรมและสัญญา กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ33 3

นิติกร ปก/ชก                                                    - 1 นิติกร ชพ                                                        - 1 

นิติกร ปก/ชก                            - 2

นิติกร ชพ                                                         - 1 

นิติกร ปก/ชก                           - 2นิติกร ปก/ชก                            - 1

3

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

กองการเจ้าหนา้ที่

ผู้อาํนวยการ สูง

ขรก. - 43
พรก. – 42
ลปจ. - 2

ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 7กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากําลัง

5กลุ่มวินัย กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 5

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก                - 1 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

นักทรัพยากรบคุคล ชพ                    - 1 
นักทรัพยากรบุคคล ชพ                           - 1
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก                      - 4

นิติกร ชพ                                     - 1 

นิติกร ปก/ชก                          - 4

นักทรัพยากรบคุคล ชพ                     - 1 

นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก - 3
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล 6

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

5
กลุ่มทะเบียนประวัติและ

บําเหน็จความชอบ
4

กลุ่มสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์

ุ

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6

นักทรัพยากรบคุคล ชพ        - 1 
นักทรัพยากรบุคคล ชพ                           - 2
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก                      - 3

นักทรัพยากรบคุคล ปก/ชก                - 1 

นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก                      - 2
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

นักทรัพยากรบคุคล ปก/ชก                 - 1 

นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก                      - 2
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักทรัพยากรบคุคล ชพ                    - 1 

นักทรัพยากรบุคคล ชพ                           - 2
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก                      - 3ุ ุ

4

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



   แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองคลัง
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน

(วิชาการเงนิและบัญชี) สูง

ขรก. - 47
พรก. – 22
ลปจ. - 4

ฝ่ายบริหารทั่วไป 34 กลุ่มพัฒนาระบบ
งานคลัง

7กลุ่มบัญชี 8กลุ่มการเงิน

นักวชิาการเงนิและบัญชี ปก/ชก                 - 2เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ - 1
นักวชิาการเงนิและบัญชี ปก/ชก                 - 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 4

นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง           - 7

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อว - 1

กลุ่มบริหารงบประมาณ 96 กลุ่มตรวจสอบ 9กลุ่มบริหารพัสดุ

นักวชิาการเงนิและบัญชี ปก/ชก                 - 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 3

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก - 1

นักวชิาการเงนิและบัญชี ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 7

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก - 1

นักวชิาการพัสดุ ปก/ชก                      - 2
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง - 6

นักวิชาการพัสดุ ชพ - 1

5

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 4



    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต
ผู้อาํนวยการ ต้น

ขรก. - 111
พรก. – 80
ลปจ. - 11

ฝ่ายบริหารทั่วไป 62
กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออก
สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต

5กลุ่มควบคุมเรือประมงและ
สินค้าประมงต่างประเทศ

4กลุ่มสารวัตรและกักกัน
สัตว์น้ํา

(มีต่อหน้าถัดไป...)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                   - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก                        - 3

เจ้าพนักงานธุรการ  ปง/ชง - 1 นักวิชาการประมง ชพ                     - 1
นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 1
นักวิชาการประมง ปก/ชก                - 3

นักวิชาการประมง ชพ                    - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 1
นักวิชาการประมง ปก/ชก - 2

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ          - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปง/ชง            - 1

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ําเขตที่ 1-3 
(ต่อหน้าถัดไป)

้ ั ่

6

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต

ขรก. - 111
และปจจยการผลต
ผู้อาํนวยการ ต้น

พรก. – 80
ลปจ. - 11

11ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ําเขต 1 (เชยีงราย) 43ศูนยบ์ริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น้าํ

เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                   -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก                      -2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดเชียงใหม่

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -7
ด่านตรวจสัตว์น้ําทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -2 
นักวชิาการประมง ปก/ชก -2

ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดจันทบุรี
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดตราด

ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดมุกดาหาร
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดอุบลราชธานี

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดตาก
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
่ ั ์ ้ํ ั ั

นกวชาการประมง ปก/ชก 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -2
ด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -2
นักวชิาการประมง ปก/ชก -2
ด่านตรวจสัตว์น้ําทา่อากาศยานดอนเมือง

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดสมทุรสาคร
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
ั ิ

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดนครพนม
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1

้ ัด่านตรวจสัตว์นําจงัหวัดหนองคาย
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

ดานตรวจสตวนาทาอากาศยานดอนเมอง
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดสระแก้ว
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1

นักวชิาการประมง ปก/ชก -2
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดกาญจนบุรี
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์
ั ิ ป ป

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดสุรินทร์
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

นกวชาการประมง ปก/ชก/ชพ 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดชลบุรี
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -3

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

7



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต

ขรก. - 111
และปจจยการผลต
ผู้อาํนวยการ ต้น

พรก. – 80
ลปจ. - 11

29ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ําเขต 3 (สงขลา)

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1นกวชาการประมง ปก/ชก/ชพ  1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําทา่อากาศยานหาดใหญ่

ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดนราธวิาส
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1

ดานตรวจสตวนาทาอากาศยานหาดใหญ
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดา
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดสตลู
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

้เจาพนกงานประมง ปง/ชง -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -1
ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดภูเก็ต
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ 1

ด่านตรวจสัตว์น้ําจงัหวัดระนอง
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

นกวชาการประมง ปก/ชก/ชพ -1
นักวชิาการประมง ปก/ชก -3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง -1

8



       แผนภมูิโครงสรา้งและอตัรากําลัง กรมประมง

กองโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ
และกิจกรรมพิเศษ
ผู้อาํนวยการ ต้น

ขรก. - 18
พรก. – 266
ลปจ. - 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 3กลุ่มโครงการพระราชดําริ
ในเขตพื้นที่เฉพาะ2กลุ่มโครงการพระราชดําริ

ในเขตพื้นที่ทัว่ไป
3กลุ่มวิจัยและพัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                   - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ     - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก /ชพ                    - 1นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                   - 2

นักวิชาการประมง ชพ.- 1

3กลุ่มโครงการและกิจกรรม
พิเศษ

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
ชาวประมง

3
พเศษ

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ                     - 1

ชาวประมง       

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1 ้ ั ่เจาพนกงานประมง ปง/ชง 1

9

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง

กองตรวจการประมง

อํานวยการ สงู

ขรก. - 171
พรก. – 266
ลปจ. - 250

ฝ่ายบริหารทั่วไป 63 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วม 6กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี

(มีต่อหน้าถัดไป...)

6กลุ่มแผนงานและติดตามการ
ฝายบรหารทวไป

เจ้าพนักงานประมง อว                            - 2

63
ด้านการประมง

6
เรือตรวจการณ์ประมง

เจ้าพนักงานธุรการ อว     - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นายชา่งกลเรือ ปก/ชก - 4

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

6
ตรวจการประมง

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เจ้าพนักงานประมง อว   - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2

เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง - 1เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมงน้ําจืด

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 3 ศนูย์

นักวชิาการประมง ปก/ชก   - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง   - 1

ภาค 5 ศนูย์
(ต่อหน้าถัดไป)

(ต่อหน้าถัดไป)

้ ั ่

10

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



  แผนภูมิโครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองตรวจการประมง ขรก. - 171
พรก. – 266

ศนย์ป้องกันและปราบปรามศนย์ป้องกันและปราบปราม

อํานวยการ สงู ลปจ. - 250

8
ศูนยปองกนและปราบปราม

ประมงน้ําจืดภาคกลาง 
(พระนครศรอียธุยา)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

12
ศูนยปองกนและปราบปราม

ประมงน้ําจืดภาคเหนอื 
(พิษณุโลก)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

54ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) 

29ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1 เจ้าพนักงานประมง อว - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 6
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

์

เจ้าพนักงานประมง อว                            - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 8
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักเดินเรือ ปก/ชก - 1
นายชา่งกลเรือ ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 37
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 8
นายชา่งเครื่องกล ปง/ชง - 2

เจ้าพนักงานประมง อว - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 22
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 2
นายชา่งเครื่องกล ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

5
ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ําจืดภาคตะวนัตก 

(กาญจนบุรี)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

13
ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ําจืดภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง - 1 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

ุ

ศนย์ป้องกันและปราบปราม
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4 เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 10
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 1

22ศูนยปองกนและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

นายช่างกลเรือ ปก/ชก - 16
ศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงน้ําจืดภาคใต้ นายชางกลเรอ ปก/ชก 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                - 14
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 4    
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง - 1    
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                             

6ประมงนาจดภาคใต 
(สุราษฎร์ธานี) 

เจ้าพนักงานประมง อว - 1
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         แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลังใหม่

กองตรวจสอบคุณภาพสนิค้าประมง
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) สูง

ขรก. - 64
พรก. – 257 
ลปจ. - 9

ฝ่ายบริหารทั่วไป 52
กลุ่มตรวจประเมินระบบ
คณภาพแหล่งแปรรป

5กลุ่มรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์สัตว์น้ํา  - 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง          - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

คุณภาพแหลงแปรรูปสนคาประมง

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 1
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก             -3

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 1

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทาง      
จุลินทรีย์

22กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทาง
กายภาพ

3กลุ่มตรวจสอบคุณภาพ
ทางเคมี

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 1

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 1

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 2

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

้ ั ่

12

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง

กองตรวจสอบคุณภาพสนิค้าประมง ขรก. - 64

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) สูง

พรก. – 257 
ลปจ. - 9

17 10ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงสมุทรสาคร 16ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าประมงสงขลา
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 8
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก             - 5
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                        - 3

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ         - 1
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 5
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก          - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ       - 7
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก          - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
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       แผนภมูิโครงสรา้งและอตัรากําลังใหม่  กรมประมง

กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง
ผู้อาํนวยการ สูง

ขรก. - 46
พรก. – 29
ลปจ. - 8

ฝ่ายบริหารทั่วไป 53 กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ 
นโยบายประมงแห่งชาติ

9กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 4กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้า
ประมงระหว่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง          - 1

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชพ           - 1
เศรษฐกร ชพ           - 1

ประมงระหวางประเทศ

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

เศรษฐกร ชพ - 4
เศรษฐกร ปก/ชก - 4

เศรษฐกร ชพ - 1 เศรษฐกร ชพ - 1

เศรษฐกร ปก/ชก - 3

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ               - 1
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก          - 1

เจาพนกงานการเงนและบญช ปง/ชง 1

กล่มแผนและติดตาม

เศรษฐกร ปก/ชก                                   4

กล่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติ 5กลุมแผนและตดตาม
ยุทธศาสตร์การประมง

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก - 4

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1นักวิชาการสถิติ ชพ                        - 1

ั ิ ิ ิ

กลุมวจยและวเคราะหสถต
การประมง

18

้ ั ่นกวเคราะหนโยบายและแผน ปก/ชก 4นักวชิาการสถิติ ปก/ชก/ชพ                        - 1
นักวชิาการสถิติ ปก/ชก - 11
เจ้าพนักงานสถิติ ปง/ชง

- 5 14

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



  แผนภูมิโครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองบริหารจัดการทรัพยากร
และกําหนดมาตรการ

ผู้อาํนวยการ ต้น

ขรก. - 24
พรก. – 12
ลปจ. - 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 42
กลุ่มกําหนดมาตรการ

ด้านการประมง
5กลุ่มทะเบียนและอนญุาต

ทําการประมง
4กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยง   

สัตว์น้ํา

นักวชิาการประมง ปก/ชก                         - 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิชาการประมง ชพ            - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก                        - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง  - 4เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

4กลุ่มกิจการแรงงาน            4กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ํา4
ในภาคประมง

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 2

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก                         - 3

4ตามอนุสัญญา

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

้ ั ่เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

15

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



   แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองบริหารจัดการเรอืประมง
และการทําการประมง

ผู้อาํนวยการ ต้น

ขรก. - 143
พรก. – 16
ลปจ. - 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 232
กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้

ระบบติดตามเรือ
8กลุ่มควบคุมเรือประมงและ

การทําการประมงในทะเล

(มีต่อหน้าถัดไป...)

นักวิชาการประมง ปก/ชก               -22

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิชาการประมง  ปก/ชก/ชพ -1 นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก -7เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง    -1

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต 1-3

5 5กล่มควบคมการทําประมง กล่มตรวจสอบสัตว์น้ํา (ต่อหน้าถัดไป)5

นักวิชาการประมง ชพ                      - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

5

นักวิชาการประมง ชพ                     - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก                        - 4 

กลุมควบคุมการทาประมง
ในแหล่งน้ําจืด

กลุมตรวจสอบสตวนา
หน้าท่าเทียบเรือ

้ ั ่เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3                           

16

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง
กองบริหารจัดการเรอืประมง

และการทําการประมง
ขรก. - 143

และการทาการประมง
ผู้อาํนวยการ ต้น

พรก. – 16
ลปจ. - 

42ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร)

29ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๒ (สงขลา)

28ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต)

นักวิชาการประมง ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ    - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก                   -31
นักวชิาการเผยแพร่ ปก/ชก                   -2
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง -8

นกวชาการประมง ชพ    1
นักวชิาการประมง ปก/ชก                     -24
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง -4

นักวชิาการประมง ปก/ชก                  -24
นักวชิาการเผยแพร่ ปก/ชก                   -1
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง -2

17



    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองประมงต่างประเทศ

ผู้อาํนวยการ สูง

ขรก. - 31
พรก. – 14
ลปจ. - 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป 53 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 6กลุ่มการทําประมง
นอกน่านน้ํา

6กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ      - 1

นักวเิทศสัมพันธ์ ปก/ชก           - 4

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิเทศสัมพันธ์ ชพ - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ                        
- 1เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                        - 
2
ั

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                        - 
2

9กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและ
องค์กรระหว่างประเทศ 

นักวชิาการประมง ปก/ชก                             -
3

นักวชิาการประมง ปก/ชก                             - 
3 

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                     - 4
นักวชิาการประมง ปก/ชก                          - 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1

้ ั ่

18

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

กองแผนงาน

อํานวยการ สงู

ขรก. - 24
พรก. – 30
ลปจ. - 10

ฝ่ายบริหารทั่วไป 42 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 4กลุ่มวิเคราะห์และติดตาม
งบประมาณ

4กลุ่มวิเคราะห์และ
ประเมินผล

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก          - 3

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก  - 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก          - 3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก - 1
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก          - 3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ - 1

3กลุ่มบริหารงานวิจัย6กลุ่มประสานงานราชการ 
บริหารส่วนภูมิภาค

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก - 1

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก - 1

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก 2 ้ ั ่นกจดการงานทวไป ปก/ชก - 2

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

19

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สนิค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสบืคน้

อํานวยการ ต้น

ขรก. - 19
พรก. – 5
ลปจ. - 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 52 กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ

3กลุ่มรับรองมาตรฐาน
แหล่งผลิต

4กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
แหล่งผลิต

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3นักวชิาการประมง ปก/ชก                         - 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                    - 2

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

4กลุ่มพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานแหล่งแปรรปฐ ู

นักวชิาการผลิตภัณฑ์ ปก/ชก/ชพ                 - 3

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

้ ั ่

20

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ขรก. - 269

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด   - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ํา   - 1

(มีต่อหน้าถัดไป...)

การเพาะเลยงสตวนาจด
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 875
ลปจ. - 223

ฝ่ายบริหารทั่วไป 34 กลุ่มวิชาการ 3กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยง    
ั ์ ้ํ

กลุ่มวิจยัเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ําจืด

3

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก 1

ุ สัตว์นําชุมชน

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                       - 1
้ ั ป ป

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ          - 1

สตวนาจด

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                   - 2
นกวชาการประมง ปก/ชก                         - 1เจาพนกงานการเงนและบญช ปง/ชง - 1 เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                            - 1

8กลุ่มวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและ
พรรณไม้น้ํา

กลุ่มวิจยัการจัดระบบการ
เพาะเลีย้งสัตว์น้ําควบคม

กลุ่มวิจยัระบบและการจัดการ
ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น้ําจืด

3 3

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 5
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                         - 2

นักวิชาการประมง ชพ                     - 1

เพาะเลยงสตวนาควบคุม

นักวิชาการประมง ชพ                       - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ                      - 2 นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                    - 2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 1-12

(ต่อหน้าถัดไป)

้ ั ่

21

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 120



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ผ้อาํนวยการเฉพาะด้าน

ขรก. - 269
พรก. – 875

17
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

ี้ ั ์ ้ํ ื 22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

้ ้

(มีต่อหน้าถัดไป...)

15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

ี้ ั ์ ้ํ ื 23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

้ ้

ผูอานวยการเฉพาะดาน 
(วิชาการประมง) สูง ลปจ. - 223

17

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8

เพาะเลียงสัตว์นาํจืดเขต 1 
(เชียงใหม่)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

22เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 3
(พิจิตร)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

15เพาะเลียงสัตว์นาํจืดเขต 2  
(เชียงราย)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8 นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 12

23เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 4 
(อุดรธานี)

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 9

นักวชิาการประมง ปก/ชก                        - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 4
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 5

19
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 5 
(ยโสธร)

23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 7 
(ชลบุรี)

25
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 6  
(ขอนแก่น)

23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 8 
(พระนครศรอียธุยา)

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 10
นักวิชาการประมง ปก/ชก                - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

นักวิชาการประมง ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 14
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
นายช่างเครื่องกล ปง/ชง  - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 12
นักวิชาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 10
นักวิชาการประมง ปก/ชก - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5เจาพนกงานประมง ปง/ชง 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4
/

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 5 นายช่างเครื่องกล ปง/ชง - 1 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 5

22



    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนา
ี้ ั ์ ้ํ ื

ขรก. - 269
การเพาะเลียงสัตว์นําจืด
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 875
ลปจ. - 223

20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 9
(ชัยนาท)

16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 11 
(ตรัง)

16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 10  
(กาญจนบุร)ี

20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืดเขต 12 
(สงขลา)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 10
นักวชิาการประมง ปก/ชก                         - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1
(ตรง)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

( ญ ุ )

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานธรการ ปง/ชง - 4

(สงขลา)

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 4

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4
เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

เจาพนกงานธุรการ ปง/ชง 4 เจาพนกงานประมง ปง/ชง 3
นายชา่งเครื่องกล ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 4

23



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ขรก. - 191

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง       - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล              - 1

(มีต่อหน้าถัดไป...)

การเพาะเลยงสตวนาชายฝง
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 624
ลปจ. - 72

ฝ่ายบริหารทั่วไป 35 กลุ่มวิชาการ 4
กลุ่มวิจัยและพัฒนา        

ิ ้

ู ญ ุ

3กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการ
ี้ ั ์ ้ํ ฝั่

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก 1

3ุ 4การผลิตกุ้งทะเล

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                     - 3

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                    - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก 1

เพาะเลยงสตวนาชายฝง

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นกวชาการประมง ปก/ชก                         - 1เจาพนกงานการเงนและบญช ปง/ชง - 1 นกวชาการประมง ปก/ชก                         - 1

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ   - 1

กลุ่มวิจัยการจัดการระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํควบคุม

นักวิชาการประมง ชพ                       - 1

33
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 1-6
(ต่อหน้าถัดไป)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

(ต่อหน้าถัดไป)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ                    - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                     - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก /ชพ                    - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง                      - 1

24

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 54



       แผนภมูิโครงสรา้งและอตัรากําลัง กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนา

ี้ ั ์ ้ํ ั่
ขรก. - 191

(มีต่อหน้าถัดไป )

การเพาะเลียงสัตว์นําชายฝัง
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 624
ลปจ. - 72

14 27
ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
เขต 2 (สมุทรสาคร)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ
30

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

(มตอหนาถดไป...)

กลุ่มบริหาร
ฝ่ายอํานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานการเงินแล บัญชี ปง/ชง 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 13
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 9

นักวิชาการประมง ชพ - 1นักวิชาการประมง ชช - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 14
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 7

่

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

เจาพนกงานการเงนและบญช ปง/ชง - 1
กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1
กลุ่มวิชาการ
กล่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3นายชา่งเครืองกล ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

กลุมงานวจยและพฒนาการจดการทรพยากรชายฝง
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง 2เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 2
กลุ่มขยายผล
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง
นักวชิาการประมงปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1 25



       แผนภมูิโครงสรา้งและอตัรากําลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนา ขรก. - 191
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

ขรก. 191
พรก. – 624
ลปจ. - 72

26 17
ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนา          

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 18
ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 35
ศูนย์วิจัยและพัฒนา          

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งการเพาะเลยงสตวนาชายฝง 
เขต 4 (กระบี่)

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 14 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 10

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

การเพา เลยงสตวนาชายฝง 
เขต 5 (ภูเก็ต)

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 8

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ           - 1

35การเพาะเลยงสตวนาชายฝง 
เขต 6 (สงขลา)

นักวิชาการประมง ชพ- 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 20
้ ัเจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 8

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

นักวิชาการประมง ปก/ชก - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 10
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3     
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

26



   แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ั ์ ้ํ
ขรก. - 31

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง - 1

อุตสาหกรรมสตัว์นํา
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) สูง

พรก. – 57
ลปจ. - 12

ฝ่ายบริหารทั่วไป 43
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการ

วัตถุดิบสัตว์น้ํา
4กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ํา5กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
การผลิต

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 2

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

เจ้าพนักงานธุรการ อว - 1 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1
นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 3

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 3

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 1

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

33
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
4กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา3กลุ่มวิจัยการประเมินความเสี่ยง

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 2

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 2 วิศวกรเครื่องกล ปก/ชก/ชพ - 1

นายชา่งเครื่องกล ปง/ชง - 2

วิศวกรเครื่องกล ชพ 
- 1

นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร ปก/ชก/ชพ - 2

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชพ - 1

้ ั่
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ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



   แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ขรก. - 256
พรก 445

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล     - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือ่งมือประมง     - 1

(มีต่อหน้าถัดไป...)ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 445
ลปจ. - 136

ฝ่ายบริหารทั่วไป 67 กลุ่มวิชาการ 7กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
แหล่งประมง

6กลุ่มประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมง

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 3

เจ้าพนักงานธุรการ อว - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1
นายชา่งศิลป์ ปง/ชง - 2

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 4
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 2

นักวิชาการประมง ชพ - 1

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีประมง

56
กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟู

แหล่งประมง 17กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร
และการประมงทะเลลึก

นักวิชาการประมง ชพ 1 นักวิชาการประมง ชพ 1 ั ิ

28กลุ่มสํารวจและวิจัย
ทรัพยากรทะเลลึก

ั ิ ป
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 2

นกวชาการประมง ชพ - 1 นกวชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ  - 2
นายชา่งออกแบบเรอื อว  - 1 
นายชา่งออกแบบเรอื ปง/ชง  - 2

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 10
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 6
นักเดินเรือ ปก/ชก - 3
นายชา่งเรือกล ปก/ชก - 8 

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปง/ชง - 2 
นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง - 2 
นายชา่งโลหะ ปง/ชง - 1 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 128

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 2



   แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

้ ํ ้

ขรก. - 256
พรก. – 445

33 28
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง  

23ศนย์วิจัยและพัฒนาประมง

(มีต่อหน้าถัดไป...)

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) สูง ลปจ. - 136

33 28
ู

อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 16 นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 16

นักวชิาการประมง ชพ - 1

ู
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

นักวชิาการประมง ชพ - 1

23ศูนยวจยและพฒนาประมง
อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 14

นักวชิาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 6
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 1
นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 4
นายชา่งกลเรือ ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 6
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

38ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง    
อันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

18ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง   
อันดามันตอนล่าง (สตูล)

31ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 23
นายชา่งกลเรือ ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 9

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 7
นักวิชาการประมง ปก/ชก - 2
เจ้าพนักงานเดินเรือ ปง/ชง - 1

้ ั ป ป / 5

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 17
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 10
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

้ ั ั ี

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1
นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง -
1

เจาพนักงานประมง ปง/ชง - 5
นายช่างเครื่องกล ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

29



     แผนภูมโิครงสรา้งและอตัรากําลงั กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืด ขรก. - 156

(มีต่อหน้าถัดไป...)
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) ต้น

พรก. – 415
ลปจ. - 189

ฝ่ายบริหารทั่วไป 34 กลุ่มวิชาการ 8กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร
ประมงและนิเวศแหล่งน้ําจืด

เจ้าพนักงานธรการ ปง/ชง 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1

6กลุ่มวิจัยการจัดการประมง
น้ําจืด

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2

เจาพนกงานธุรการ ปง/ชง - 1 นกวชาการปร มง ปก/ชก/ชพ 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5

นกวชาการประมง ชพ 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2

นกวชาการประมง ชพ  1

5กลุ่มวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด

8กลุ่มวิจัยและพัฒนา        
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

้ํ ื

15
กลุ่มบูรณะแหล่งน้ํา

เพื่อการประมง

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นําจืดเขต 1-5
(ต่อหน้าถัดไป)

นายชา่งเครื่องกล ปง/ชง
- 14

นายช่างเครื่องกล อว - 1

้ ั ่
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ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 53



       แผนภมูิโครงสรา้งและอตัรากําลัง กรมประมง 

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืด
้ ํ ้

ขรก. - 156
พรก. – 415

ศนย์วิจัยและพัฒนาประมง ศนย์วิจัยและพัฒนาประมง

(มีต่อหน้าถัดไป...)

ศนย์วิจัยและพัฒนาประมง

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) ต้น ลปจ. - 189

25
ศูนยวจยและพฒนาประมง

น้ําจืดเขต 1 (พะเยา)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

31ศูนยวจยและพฒนาประมง
น้ําจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

13
ศูนยวจยและพฒนาประมง
น้ําจืดเขต 3 (สกลนคร)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 13 
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 5

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 15 
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 5
นายชา่งโยธา ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 6

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 7
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2

18ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
้ํ ื 4 ( ี) 19ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

้ํ ื ( ์ )ีนาจืดเขต 4 (อบุลราชธานี)

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 10
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง 4

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 11

นําจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 3

31



    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้ํา
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง) สูง

ขรก. - 56
พรก. – 123
ลปจ. - 29

ฝ่ายบริหารทั่วไป 41 กลุ่มวิจัยและพัฒนา    4กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ป ั ป ั ์

4กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ธนาคารเชื้อพนัธ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ํา -1 (มีต่อหน้าถัดไป...)

ฝายบรหารทวไป

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2

41
พันธุกรรมโมเลกุล การปรับปรุงพันธุ์ ธนาคารเชอพนธุ

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2

้ ั

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
เจ้าพนักงานปร มง ปง/ชง 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1 เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1 เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ํา 6 ศนูย์
(ต่อหน้าถัดไป)

้ ั ่

32

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 35



 แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้ํา ขรก. - 56

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) สูง

พรก. – 123
ลปจ. - 29

75 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ําอุตรดิตถ์

6ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์ 7

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร

ั

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ําปทุมธานี

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2

้ ั ป

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

9ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ํานครศรีธรรมราช7ศูนย์วิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 4
เจ้าพนักงานธรการ ปง/ชง - 1ุ ุ /

33



    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาสขุภาพสัตว์น้ํา ขรก. - 37

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) ต้น

พรก. – 42
ลปจ. - 7

ฝ่ายบริหารทั่วไป
3

3
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเฝ้าระวัง

และควบคุมโรคสัตว์น้ํา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพ    

สัตว์น้ํา
6

เจ้าพนักงานธรการ ปง/ชง 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1นักวิชาการประมง ชพ 1

4

นักวิชาการประมง ชพ - 1

กลุ่มวิจัยการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพยาและ

เคมีภัณฑ์

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
เจาพนกงานธุรการ ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นกวชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1 
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

กลุม่วิจยัและพฒันาการตรวจสอบ
และรับรองสขุภาพสตัว์น้ํา        

เพื่อการส่งออก
14ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ํา

สงขลา6

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 9
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 2
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

นักวิชาการประมง ชพ - 1

้ ั ่เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง  - 1

34

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



    แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา ขรก. - 36

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง) ต้น

พรก. – 41
ลปจ. - 5

ฝ่ายบริหารทั่วไป 53
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ

คุณภาพอาหารสัตว์น้ํา
5กลุ่มควบคุมมาตรฐาน

อาหารสัตว์น้ํา

เจ้าพนักงานธรการ ปง/ชง 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1นักวิชาการประมง ชพ - 1

4
กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
ระบบคุณภาพอุตสาหกรรม

การผลิตอาหารสัตว์น้ํา

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 3

เจาพนกงานธุรการ ปง/ชง - 1
นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1

นกวชาการประมง ชพ 1

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - 1

นักวชิาการประมงปก/ชก/ชพ - 1 
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

13ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อาหารสัตว์น้ําชลบรี5กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์น้ํา ุ

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 9
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง 1 ้ ั ่นกวชาการประมง ปก/ชก 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง  - 1
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง  - 1

เจาพนกงานประมง ปง/ชง - 1

35

ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



  แผนภูมิโครงสรา้งและอัตรากาํลัง กรมประมง

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้อาํนวยการ สูง

ขรก. - 32
พรก. – 25
ลปจ. - 2

ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 11กลุ่มพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

5
กลุ่มบริหารจัดการระบบ

เครือข่ายและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7กลุ่มบริหารจัดการ
ฐานขอ้มูล

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1

เทคโนโลยสารสนเทศ

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง - 2
นายชา่งไฟฟ้า ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 3
นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก           - 7

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก           - 6

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก/ชพ - 1
นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก          - 4

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชพ - 1

4
กลุ่มวิจัยและพัฒนา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1

นักวชิาการประมง ปก/ชก/ชพ - 2
นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1

้ ั ่
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ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ต้น

ขรก. - 14
พรก. – 11
ลปจ. - 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป 31 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การประมง

3กลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง 

2สํานักงานประมงเขตพื้นที ่1 

นักวชิาการประมง ปก/ชก - 1
เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก - 1 นักวิชาการประมง ชพ - 1 นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ - 1 เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 2

22 สํานักงานประมงเขตพื้นที ่3 สํานักงานประมงเขตพื้นที ่1

เจ้าพนักงานประมง อว - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

นักวิชาการประมง ปก/ชก - 1

เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง - 1

้ ั ่
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ลูกจ้างชัวคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



แผนภูมโิครงสรา้งและอัตรากําลัง กรมประมง

ขรก 1 150

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) สูง 40

ขรก. -  1,150
พรก. – 712
ลจป. - 99

สํานักงานประมงจังหวัด (76 จังหวัด)

ผู้อาํนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ต้น 36

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป  (ปก/ชก)        0-1
เจ้าพนักงานธรการ (อว) 0 1

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

นักวชิาการประมง  (ปก/ชก/ชพ)    0-1
ั ิ ป (ป / ) 0 1

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

นักวชิาการประมง  (ปก/ชก)           0-1       
เจ้าพนักงานประมง (อว)          0-1

สํานักงานประมงอําเภอ  425 อาํเภอ

เจ้าพนักงานประมง (อว)                     0-1
เจ้าพนักงานประมง (ปง/ชง) 0-2เจาพนกงานธุรการ (อว)  0-1 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  0-1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) 0-1

นกวชาการประมง  (ปก/ชก)    0-1
เจ้าพนักงานประมง (ปง/ชง) 0-2

( )
เจ้าพนักงานประมง (ปง/ชง) 1-3

เจาพนกงานประมง (ปง/ชง)       0 2 

่ลูกจ้างชั่วคราว

เงินงบประมาณ 0

เงินนอกงบประมาณ 0



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

ราชการบริหารส่วนกลาง
1 อธิบดี นักบริหาร บริหาร สูง

2 รองอธิบดี นักบริหาร บริหาร ต้น

3 รองอธิบดี นักบริหาร บริหาร ต้น

4 รองอธิบดี นักบริหาร บริหาร ต้น

5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ทรงคุณวุฒิ

6 ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ําและพรรณไม้น้ําสวยงาม นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

7 ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ํา นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

8 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ํา นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

9 ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

10 ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชิงพื้นที่ นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

11 ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ําจืด นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

12 ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ําจืด นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

13 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

14 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

15 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

16 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

17 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

18 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

19 ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม อํานวยการ สูง

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่ออธิบดี
กลุ่มตรวจสอบภายใน

20 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

21 นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

22 นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

23 นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

24 นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

25 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
26 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

27 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

28 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

29 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดการกําหนดตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

หมาย
เหตุ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559
ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานเลขานุการกรม 
30 เลขานุการกรม ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

ฝ่ายสารบรรณ

31 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

32 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

33 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

34 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

35 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

36 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

37 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

38 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

39 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มช่วยอํานวยการ

40 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

41 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

42 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

43 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

44 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

45 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มซ่อมบํารุงอาคารและสถานที่

46 หัวหน้ากลุ่ม นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวุโส

47 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

48 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

49 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

50 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มห้องสมุด

51 หัวหน้ากลุ่ม บรรณารักษ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

52 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

53 เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานห้องสมุด ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง

54 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

55 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

56 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

57 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

58 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

59 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

60 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

61 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

62 นักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

63 นักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

64 นักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

65 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

66 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

67 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

68 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

69 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

70 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

71 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

72 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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73 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

74 นักวิชาการช่างศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

75 นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

76 นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

77 นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

78 นายช่างภาพ นายช่างภาพ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

79 นายช่างภาพ นายช่างภาพ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

80 นายช่างภาพ นายช่างภาพ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิศวกรรมประมง

81 หัวหน้ากลุ่ม นายช่างโยธา ทั่วไป อาวุโส

82 วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

83 วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

84 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

85 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

86 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

87 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

88 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

89 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

90 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

91 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

92 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

93 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

94 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

95 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

96 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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97 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

98 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

99 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

100 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

101 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

102 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

103 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

104 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

105 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

106 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

107 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

108 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

109 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

110 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

111 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองกฎหมาย 
112 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(นิติการ)
อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

113 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

114 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

115 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

116 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

117 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

118 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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กลุ่มคดีทั่วไป

119 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

120 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

121 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มคดีปกครอง

122 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

123 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

124 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

125 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

126 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

127 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

128 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

129 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

130 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองการเจ้าหน้าท่ี
131 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

132 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

133 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

134 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

135 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

136 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

137 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

138 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

139 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ
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140 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

141 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

142 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวินัย

143 หัวหน้ากลุ่ม นิติกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

144 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

145 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

146 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

147 นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง

148 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

149 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

150 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

151 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

152 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ

153 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

154 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

155 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

156 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

157 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

158 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

159 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

160 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

161 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล

162 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

163 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

164 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

165 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

166 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

167 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

168 หัวหน้ากลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

169 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

170 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

171 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

172 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

173 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองคลัง
174 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการเงินและบัญชี)
อํานวยการ สูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

175 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

176 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

177 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

178 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

179 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

180 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

181 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบัญชี

182 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

183 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

184 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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185 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

186 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

187 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

188 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มการเงิน

189 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป อาวุโส

190 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

191 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

192 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

193 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

194 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

195 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

196 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

197 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

198 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

199 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

200 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

202 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มตรวจสอบ

203 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

204 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

205 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

206 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

207 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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208 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

209 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

210 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

211 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารพัสดุ

212 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

213 นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

214 นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ  
ชํานาญการ

215 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

216 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

217 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

218 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

219 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

220 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต
221 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

222 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

223 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต

224 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

225 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

226 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

227 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

228 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

229 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

10



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ

230 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

231 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

232 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

233 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

234 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์นํ้า

235 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

236 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

237 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

238 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 1 (เชียงราย)

239 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

240 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

241 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

242 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

243 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสตัว์นํ้าจังหวัดเชียงใหม่

244 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดตาก

245 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

246 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

247 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

11



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดหนองคาย

248 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

249 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

250 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดมุกดาหาร

251 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพเิศษ

252 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดอุบลราชธานี

253 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

254 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

255 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดนครพนม

256 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

257 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสุรินทร์

258 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

259 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

260 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

261 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

262 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

263 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

264 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

12



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

265 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

266 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

267 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

268 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

269 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

270 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

271 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

272 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

273 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

274 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าลาดกระบัง

275 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

276 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

277 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

278 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานดอนเมือง

279 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

280 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

281 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสระแก้ว

282 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

283 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

13



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

284 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

285 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดชลบุรี

286 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

287 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

288 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรอื 
ชํานาญการ

289 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดจันทบุรี

290 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

291 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดตราด

292 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

293 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

294 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

295 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสมุทรสาคร

296 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

297 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

298 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดกาญจนบุรี

299 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

300 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

301 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

302 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 3 (สงขลา)

303 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

304 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

305 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

306 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

307 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

308 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่

309 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าสะเดา

310 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

311 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

312 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

313 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าปาดังเบซาร์

314 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

315 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดภูเก็ต

316 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

317 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

318 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

319 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

320 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดนราธิวาส

321 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

322 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

323 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสตูล

324 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

325 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

326 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดระนอง

327 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

328 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

329 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

330 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

331 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
332 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

333 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

334 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

335 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

336 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

337 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

338 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่ทั่วไป

339 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

340 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่เฉพาะ

341 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

342 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

343 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ

344 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

345 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

346 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

347 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

348 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

349 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองตรวจการประมง
350 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

351 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส
17



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
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หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

352 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

353 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

354 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

355 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

356 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

357 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

358 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

359 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

360 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

361 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

362 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

363 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

364 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

365 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

366 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

367 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

368 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

369 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

370 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

371 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

372 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

373 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

374 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

375 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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376 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

377 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

378 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

379 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

380 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

381 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

382 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

383 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

384 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

385 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

386 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

387 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

388 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

389 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

390 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

391 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)

392 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

393 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

394 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

395 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

396 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

397 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

398 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

399 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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400 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

401 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

402 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

403 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

404 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

405 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

406 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

407 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

408 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

409 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

410 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

411 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

412 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

413 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

414 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

415 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

416 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

417 นักเดินเรือ นักเดินเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

418 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

419 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

420 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

421 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

422 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

423 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน20
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424 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

425 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

426 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

427 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

428 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

429 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

430 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

431 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

432 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

433 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

434 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

435 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

436 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบติังาน หรือ 
ชํานาญงาน

437 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

438 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

439 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

440 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

441 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

442 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

443 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

444 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

445 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

446 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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447 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

448 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

449 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

450 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

451 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

452 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

453 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

454 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

455 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

456 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

457 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

458 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

459 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

460 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

461 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

462 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

463 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

464 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

465 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

466 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

467 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

468 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

469 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

470 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

471 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

472 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

473 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

474 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

475 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

476 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

477 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

478 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

479 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

480 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

481 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

482 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

483 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

484 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

485 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

486 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

487 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

488 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

489 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

490 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

491 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

492 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

493 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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494 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

495 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

496 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

497 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

498 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบ่ี)

499 ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

500 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

501 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

502 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

503 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

504 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

505 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

506 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

507 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

508 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

509 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

510 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

511 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

512 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

513 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

514 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

515 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

516 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

517 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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518 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

519 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

520 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
521 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร)
อํานวยการ สูง

522 ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

523 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

524 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง

525 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

526 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

527 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

528 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

529 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มตรวจประเมินระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป

530 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

531 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

532 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

533 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

534 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี

535 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

536 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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537 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ

538 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

539 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์

540 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

541 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

542 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

543 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

544 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

545 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

546 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

547 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

548 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

549 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

550 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

551 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

552 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

553 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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554 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

555 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

556 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

557 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

558 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

559 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

560 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

561 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

562 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

563 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

564 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

565 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

566 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

567 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

568 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

569 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

570 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

571 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

572 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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573 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

574 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

575 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

576 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

577 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

578 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

579 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

580 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

581 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

582 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

583 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

584 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
585 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

586 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง เศรษฐกร วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

587 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

588 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

589 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง

590 หัวหน้ากลุ่ม เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

591 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

592 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

593 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

594 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ
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595 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

596 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

597 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือชํานาญ
การ

598 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

599 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

600 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

601 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

602 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

603 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ

604 หัวหน้ากลุ่ม เศรษฐกร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

605 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

606 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

607 เศรษฐกร เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

608 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการสถิติ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

609 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

610 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

611 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

612 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

613 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

614 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

615 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

616 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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617 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

618 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

619 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

620 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

621 เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

622 เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

623 เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ  
ชํานาญงาน

624 เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

625 เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง

626 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

627 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

628 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

629 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

630 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
631 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

632 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

633 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มกําหนดมาตรการด้านการประมง

634 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

635 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

636 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

637 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทําการประมง

638 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

639 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

640 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

641 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

642 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

643 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

644 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

645 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

646 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง

647 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

648 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

649 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

650 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์นํ้าตามอนุสัญญา

651 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

652 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

653 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

654 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง
655 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

656 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

657 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน31
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กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ                   

658 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

659 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

660 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

661 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

662 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

663 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

664 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

665 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

666 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

667 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

668 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

669 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

670 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

671 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

672 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

673 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

674 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

675 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

676 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

677 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

678 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

679 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

680 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเล

681 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

682 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

683 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

684 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

685 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

686 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

687 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

688 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มควบคุมการทําประมงในแหล่งนํ้าจืด

689 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

690 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

691 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

692 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

693 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มตรวจสอบสัตว์นํ้าหน้าท่าเทียบเรือ

694 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

695 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

696 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

697 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

698 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร)

699 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

700 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

701 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

702 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

703 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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704 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

705 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

706 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

707 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

708 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

709 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

710 นักวิชาการประมง นกัวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

711 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

712 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

713 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

714 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

715 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

716 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

717 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

718 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

719 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

720 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

721 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

722 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

723 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

724 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

725 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

726 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

727 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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728 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

729 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

730 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

731 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

732 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

733 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

734 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

735 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

736 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

737 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

738 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

739 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

740 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต ๒ (สงขลา)

741 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

742 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

743 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

744 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

745 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

746 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

747 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

748 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

749 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

750 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

751 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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752 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

753 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

754 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

755 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

756 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

757 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

758 นักวิชาการประมง นกัวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

759 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

760 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

761 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

762 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

763 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

764 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

765 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

766 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

767 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

768 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

769 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต)

770 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

771 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

772 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

773 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

774 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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775 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

776 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

777 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

778 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

779 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

780 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

781 นักวิชาการประมง นกัวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

782 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

783 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

784 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

785 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

786 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

787 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

788 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

789 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

790 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

791 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

792 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

793 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

794 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

795 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

796 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

797 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กองประมงต่างประเทศ
798 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

799 ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

800 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

801 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

802 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

803 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

804 นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

805 นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

806 นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

807 นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มการทําประมงนอกน่านน้ํา

808 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

809 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

810 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

811 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

812 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

813 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

814 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

815 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

816 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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817 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

818 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

819 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ 

820 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

821 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

822 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

823 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

824 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

825 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

826 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

827 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

828 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองแผนงาน
829 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

830 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

831 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

832 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

833 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

834 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

835 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ

836 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

837 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

838 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

839 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล

840 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

841 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

842 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

843 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มประสานงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

844 หัวหน้ากลุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

845 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

846 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

847 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

848 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

849 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารงานวิจัย

850 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

851 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

852 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
853 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

854 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

855 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

856 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

857 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

858 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

859 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

860 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต

861 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

862 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

863 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

864 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต

865 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

866 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

867 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป

868 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

869 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

870 นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

871 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด
872 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง)
อํานวยการ สูง

873 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

874 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ํา นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

875 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

876 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

877 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

878 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิชาการ

879 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

880 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

881 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด

882 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

883 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

884 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชุมชน

885 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

886 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

887 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม

888 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง  วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

889 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

890 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด

891 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

892 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

893 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิจัยสัตว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า

894 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

895 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

896 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

897 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

898 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

899 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

900 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

901 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)

902 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

903 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

904 นักวิชาการประมง นกัวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

905 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

906 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

907 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ43



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

908 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

909 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

910 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

911 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

912 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

913 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

914 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

915 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

916 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

917 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

918 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 2 (เชียงราย)

919 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

920 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

921 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

922 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

923 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

924 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

925 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

926 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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927 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

928 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

929 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

930 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

931 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

932 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

933 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 3 (พิจิตร)

934 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

935 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

936 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

937 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

938 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

939 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

940 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

941 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

942 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

943 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

944 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน
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ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

945 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

946 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

947 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

948 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

949 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

950 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

951 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

952 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

953 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

954 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

955 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)

956 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

957 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

958 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

959 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

960 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

961 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

962 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

963 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

964 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

965 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

966 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

967 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

968 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

969 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

970 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

971 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

972 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

973 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

974 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

975 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

976 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

977 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

978 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 5 (ยโสธร)

979 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

980 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

981 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

982 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

983 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

984 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

985 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

986 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

987 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

988 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

989 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

990 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

991 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

992 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

993 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

994 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

995 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

996 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

997 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 6 (ขอนแก่น)

998 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

999 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1000 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1001 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1002 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1003 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1004 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1005 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1006 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1007 นักวิชาการประมง นกัวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1008 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1009 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1010 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1011 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1012 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1013 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1014 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1015 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1016 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1017 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1018 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1019 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1020 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1021 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1022 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 7 (ชลบุรี)

1023 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1024 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1025 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1026 นักวิชาการประมง นักวชิาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1027 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1028 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1029 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1030 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1031 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

1032 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1033 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1034 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1035 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1036 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1037 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1038 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1039 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1040 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1041 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1042 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1043 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1044 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1045 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

1046 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1047 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1048 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1049 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1050 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1051 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1052 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1053 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1054 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1055 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1056 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1057 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1058 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1059 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1060 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1061 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1062 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1063 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1064 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1065 เจา้พนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1066 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1067 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1068 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

1069 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1070 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1071 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1072 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1073 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1074 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1075 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1076 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1077 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1078 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1079 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1080 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1081 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1082 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1083 เจา้พนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1084 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1085 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1086 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1087 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1088 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)

1089 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1090 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1091 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1092 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1093 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1094 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1095 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1096 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1097 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1098 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1099 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1100 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1101 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1102 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1103 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1104 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 11 (ตรัง)

1105 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1106 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1107 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1108 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1109 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1110 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1111 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1112 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1113 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1114 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1115 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1116 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1117 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1118 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1119 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1120 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเขต 12 (สงขลา)

1121 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1122 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1123 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1124 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1125 นักวิชาการประมง นักวชิาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1126 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1127 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1128 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1129 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1130 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1131 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1132 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1133 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1134 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1135 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1136 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1137 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1138 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1139 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1140 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ัง
1141 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง)
อํานวยการ สูง

1142 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝ่ัง นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

1143 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1144 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1145 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1146 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1147 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1148 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิชาการ

1149 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1150 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1151 นกัวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล

1152 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1153 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1154 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1155 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ัง

1156 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1157 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1158 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ัง

1159 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1160 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1161 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม

1162 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1163 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1164 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

1165 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

กลุ่มบริหาร

ฝ่ายอํานวยการ

1166 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1167 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1168 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชาํนาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1169 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

1170 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1171 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1172 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

1173 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1174 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1175 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1176 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มขยายผล

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง

1177 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1178 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

1179 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวชิาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1180 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1181 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1182 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1183 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1184 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1185 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1186 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1187 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1188 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1189 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1190 นักวิชาการประมง นกัวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1191 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1192 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1193 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1194 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1195 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1196 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1197 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1198 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1199 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรอื 
ชํานาญงาน

1200 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1201 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1202 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1203 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1204 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรอื 
ชํานาญงาน
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1205 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1206 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1207 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1208 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 2 (สมุทรสาคร)

1209 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพเิศษ

1210 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1211 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1212 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1213 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1214 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1215 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1216 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1217 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1218 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1219 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1220 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1221 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1222 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1223 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1224 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1225 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1226 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1227 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1228 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1229 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1230 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1231 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏบิัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1232 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1233 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1234 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1235 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

1236 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1237 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1238 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1239 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1240 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1241 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1242 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1243 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1244 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1245 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1246 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1247 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1248 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1249 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1250 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1251 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1252 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1253 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1254 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1255 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1256 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1257 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1258 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1259 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1260 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1261 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

1262 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1263 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1264 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1265 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1266 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1267 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1268 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1269 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1270 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1271 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1272 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1273 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1274 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1275 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1276 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1277 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1278 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 5 (ภูเก็ต)

1279 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1280 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1281 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1282 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรอื 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1283 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1284 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1285 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1286 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1287 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1288 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1289 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1290 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1291 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1292 เจา้พนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1293 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1294 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1295 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1296 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ังเขต 6 (สงขลา)

1297 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1298 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1299 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1300 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1301 นักวิชาการประมง นักวชิาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1302 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1303 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1304 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1305 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1306 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1307 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1308 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1309 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพเิศษ

1310 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1311 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1312 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1313 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1314 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1315 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1316 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1317 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1318 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1319 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1320 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1321 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1322 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1323 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1324 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1325 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1326 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1327 เจา้พนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1328 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1329 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1330 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1331 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า
1332 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร)
อํานวยการ สูง

1333 ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1334 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

1335 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1336 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต

1337 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1338 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1339 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1340 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1341 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการวัตถุดิบสัตว์นํ้า

1342 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1343 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1344 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1345 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

1346 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1347 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1348 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1349 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

1350 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1351 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1352 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิจัยการประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

1353 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1354 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1355 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

1356 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1357 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1358 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

1359 หัวหน้ากลุ่ม วิศวกรเครื่องกล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1360 วิศวกรเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1361 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1362 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
1363 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง)
อํานวยการ สูง

1364 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

1365 ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1366 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

1367 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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1368 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1369 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1370 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1371 นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1372 นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิชาการ

1373 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1374 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1375 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1376 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1377 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1378 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

1379 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1380 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1381 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1382 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1383 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1384 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

1385 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1386 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1387 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1388 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1389 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1390 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1391 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

1392 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1393 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1394 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1395 นายช่างออกแบบเรือ นายช่างออกแบบเรือ ทั่วไป อาวุโส

1396 นายช่างออกแบบเรือ นายช่างออกแบบเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1397 นายช่างออกแบบเรือ นายช่างออกแบบเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งประมง

1398 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1399 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1400 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1401 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1402 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

1403 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1404 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1405 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1406 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1407 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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1408 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1409 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1410 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1411 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1412 นักเดินเรือ นักเดินเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1413 นักเดินเรือ นักเดินเรือ วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ

1414 นักเดินเรือ นักเดินเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1415 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1416 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1417 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1418 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1419 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1420 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1421 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1422 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1423 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1424 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1425 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1426 เจ้าพนักงานส่ือสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1427 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ท่ัวไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1428 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ท่ัวไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1429 นายช่างโลหะ นายช่างโลหะ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1430 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก

1431 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1432 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1433 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1434 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1435 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1436 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1437 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1438 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1439 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1440 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1441 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1442 นักวิชาการประมง นักวชิาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1443 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1444 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1445 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1446 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1447 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง)

1448 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1449 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1450 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1451 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1452 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1453 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1454 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1455 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1456 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1457 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1458 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1459 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1460 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรอื 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1461 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1462 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1463 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1464 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1465 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1466 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1467 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1468 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1469 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ73
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1470 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1471 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1472 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1473 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1474 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1475 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1476 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1477 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ท่ัวไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1478 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1479 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1480 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

1481 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1482 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1483 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1484 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1485 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1486 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1487 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1488 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1489 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1490 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1491 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1492 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1493 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1494 นักวิชาการประมง นกัวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1495 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1496 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1497 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1498 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1499 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1500 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1501 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1502 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1503 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1504 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1505 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1506 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1507 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1508 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

1509 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1510 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1511 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1512 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1513 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1514 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1515 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1516 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1517 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1518 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1519 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1520 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1521 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1522 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1523 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1524 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1525 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

76



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1526 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1527 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1528 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1529 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1530 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1531 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบติังาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

1532 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1533 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1534 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1535 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1536 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1537 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1538 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1539 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1540 นักวิชาการประมง นักวชิาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1541 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1542 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1543 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1544 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1545 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1546 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1547 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1548 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1549 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1550 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1551 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1552 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1553 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1554 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1555 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1556 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1557 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1558 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1559 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1560 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1561 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1562 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

1563 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1564 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1565 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1566 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1567 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1568 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1569 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1570 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1571 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1572 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1573 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1574 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1575 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพเิศษ

1576 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1577 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1578 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1579 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1580 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1581 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1582 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1583 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1584 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1585 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1586 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1587 นายช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1588 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1589 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1590 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1591 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1592 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1593 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1594 เจา้พนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1595 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1596 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1597 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1598 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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1599 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1600 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

1601 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1602 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1603 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรอื 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1604 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1605 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1606 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1607 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1608 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1609 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1610 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1611 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1612 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1613 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1614 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1615 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1616 เจ้าพนักงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1617 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1618 เจ้าพนกังานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

81



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

1619 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง)

อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1620 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1621 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1622 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1623 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิชาการ 

1624 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1625 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1626 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งนํ้าจืด

1627 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1628 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1629 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1630 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1631 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1632 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1633 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1634 เจา้พนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด

1635 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1636 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1637 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1638 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1639 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1640 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์นํ้าจืด

1641 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1642 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1643 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1644 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1645 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าจืด

1646 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1647 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1648 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1649 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1650 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1651 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1652 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1653 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 1 (พะเยา)

1654 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1655 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1656 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพเิศษ

1657 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1658 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1659 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1660 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1661 นักวชิาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1662 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1663 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1664 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1665 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1666 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1667 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1668 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

1669 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1670 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1671 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1672 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1673 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1674 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1675 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1676 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1677 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1678 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

1679 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1680 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1681 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1682 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1683 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1684 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1685 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1686 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1687 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1688 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1689 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1690 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1691 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1692 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1693 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

1694 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1695 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1696 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1697 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1698 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1699 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1700 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1701 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1702 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1703 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1704 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1705 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1706 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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1707 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1708 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1709 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 3 (สกลนคร)

1710 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1711 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1712 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1713 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1714 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1715 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1716 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1717 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1718 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1719 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1720 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1721 เจ้าพนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1722 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

1723 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1724 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1725 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ87
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1726 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1727 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1728 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1729 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1730 นักวิชาการประมง นกัวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1731 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1732 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1733 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1734 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1735 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1736 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1737 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1738 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1739 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1740 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

1741 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1742 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1743 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1744 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1745 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1746 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1747 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1748 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1749 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1750 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1751 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1752 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรอื 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1753 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1754 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1755 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1756 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1757 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1758 เจ้าพนกังานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1759 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบูรณะแหล่งนํ้าเพื่อการประมง 

1760 หัวหน้ากลุ่ม นายช่างเครื่องกล ทั่วไป อาวุโส

1761 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1762 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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1763 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1764 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1765 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1766 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1767 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1768 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1769 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1770 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1771 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1772 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1773 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1774 นายช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า
1775 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง)
อํานวยการ สูง

1776 ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ํา นักวิชาการประมง วิชาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1777 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล

1778 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1779 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1780 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1781 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์

1782 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1783 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1784 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1785 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์

1786 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1787 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1788 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1789 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าปทุมธานี

1790 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1791 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1792 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1793 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1794 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์

1795 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1796 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1797 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชาํนาญการพิเศษ

1798 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1799 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1800 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1801 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย์

1802 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1803 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1804 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1805 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1806 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1807 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าชุมพร

1808 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1809 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1810 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1811 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1812 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1813 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1814 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าเพชรบุรี

1815 ผู้อํานวยการศูนย์ นกัวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1816 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1817 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1818 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1819 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1820 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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1821 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้านครศรีธรรมราช

1822 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1823 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1824 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1825 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1826 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1827 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1828 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1829 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1830 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า
1831 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการประมง)
อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1832 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1833 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1834 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า

1835 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1836 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1837 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1838 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1839 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1840 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเฝ้าระวังและควบคุมโรคสัตว์นํ้า

1841 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1842 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1843 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1844 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ์

1845 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1846 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1847 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองสุขภาพสัตว์นํ้าเพ่ือการส่งออก

1848 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1849 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1850 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1851 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1852 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1853 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์นํ้าสงขลา

1854 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1855 นักวิชาการประมง นักวชิาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1856 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1857 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1858 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1859 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1860 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1861 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1862 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1863 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1864 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1865 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1866 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1867 เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานธุรการ  ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า

1868 ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง)

อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1869 หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1870 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1871 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์นํ้า

1872 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1873 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1874 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1875 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1876 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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กลุ่มตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์นํ้า

1877 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1878 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1879 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1880 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์นํ้า

1881 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1882 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1883 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1884 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1885 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์นํ้า

1886 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1887 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชาํนาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1888 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1889 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1890 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้าชลบุรี

1891 ผู้อํานวยการศูนย์ นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1892 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1893 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1894 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1895 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1896 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1897 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1898 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1899 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบติัการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1900 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1901 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1902 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1903 เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานธุรการ  ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1904 ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1905 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1906 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1907 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1908 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

1909 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1910 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1911 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1912 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1913 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1914 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1915 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1916 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1917 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1918 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1919 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

1920 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1921 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1922 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1923 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1924 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1925 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1926 นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1927 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1928 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1929 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1930 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1931 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

1932 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1933 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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1934 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1935 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

สํานักงานประมงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

1936 ประมงพื้นที่ ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1937 หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

1938 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

1939 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1940 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  

1941 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1942 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1943 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 1 

1944 หัวหน้าประมงเขตพื้นที่ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1945 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 2

1946 หัวหน้าประมงเขตพื้นที่ นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1947 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 3

1948 หัวหน้าประมงเขตพื้นที่ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1949 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่

1950 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

1951 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1952 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

1953 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1954 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1955 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

1956 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1957 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1958 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองกระบี่

1959 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1960 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกาะลันตา

1961 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเขาพนม

1962 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอคลองท่อม

1963 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปลายพระยา

1964 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอลําทับ

1965 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

100



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอเหนือคลอง

1966 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออ่าวลึก

1967 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

1968 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

1969 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

1970 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1971 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

1972 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1973 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอทองผาภูมิ

1974 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าม่วง  

1975 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่ามะกา

1976 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอไทรโยค

1977 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1978 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพนมทวน

1979 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีสวัสด์ิ

1980 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองปรือ

1981 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

1982 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

1983 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

1984 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

1985 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

1986 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

1987 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

1988 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองกาฬสินธุ์

1989 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกมลาไสย

1990 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกุฉินารายณ์

1991 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอยางตลาด

1992 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสมเด็จ

1993 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสหัสขันธ์

1994 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอห้วยเม็ก

1995 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงจังหวัดกําแพงเพชร

1996 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

1997 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

1998 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

1999 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2000 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2001 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2002 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองกําแพงเพชร

2003 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอขาณุวรลักษณบุรี

2004 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคลองขลุง

2005 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพรานกระต่าย

2006 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลานกระบือ

2007 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

2008 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2009 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2010 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2011 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2012 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2013 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2014 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2015 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2016 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2017 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองขอนแก่น

2018 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2019 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกระนวน

2020 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชุมแพ

2021 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนํ้าพอง

2022 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านไผ่

2023 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านแฮด

2024 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพล 

2025 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอภูเวียง

2026 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอมัญจาคีรี

2027 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแวงน้อย

2028 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอแวงใหญ่

2029 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสีชมพู

2030 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองสองห้อง

2031 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

2032 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2033 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2034 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2035 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2036 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2037 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2038 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2039 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2040 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองจันทบุรี

2041 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอขลุง

2042 ประมงอําเภอ เจ้าพนกังานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าใหม่

2043 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนายายอาม

2044 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแหลมสิงห์
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
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หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2045 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

2046 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2047 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2048 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2049 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2050 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2051 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2052 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2053 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2054 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา

2055 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางคล้า

2056 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สาํนักงานประมงอําเภอบางปะกง 

2057 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านโพธิ์

2058 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพนมสารคาม     

2059 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี

2060 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2061 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2062 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2063 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2064 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2065 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2066 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2067 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2068 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2069 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองชลบุรี

2070 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพนัสนิคม

2071 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกาะสีชัง

2072 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางละมุง

2073 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านบึง

2074 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพานทอง

2075 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีราชา  

2076 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสัตหีบ

2077 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองใหญ่
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2078 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดชัยนาท

2079 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2080 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2081 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2082 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2083 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2084 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2085 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองชัยนาท           

2086 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวัดสิงห์

2087 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสรรคบุรี

2088 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสรรพยา 

2089 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหันคา

2090 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

2091 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2092 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2093 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2094 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2095 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2096 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2097 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองชัยภูมิ          

2098 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกษตรสมบูรณ์

2099 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแก้งคร้อ

2100 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคอนสวรรค์

2101 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอจัตุรัส

2102 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านแท่น

2103 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอภูเขียว

2104 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองบัวแดง

2105 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร

2106 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2107 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2108 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2109 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2110 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2111 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2112 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2113 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2114 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2115 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองชุมพร

2116 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2117 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าแซะ

2118 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งตะโก

2119 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปะทิว

2120 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2121 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพะโต๊ะ

2122 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอละแม

2123 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสวี

2124 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหลังสวน

2125 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2126 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2127 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2128 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2129 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2130 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2131 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2132 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2133 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

สํานักงานประมงอําเภอเมืองเชียงราย

2134 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเชียงของ

2135 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเชียงแสน

2136 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเทิง   

2137 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพาน  

2138 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่จัน

2139 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่สรวย

2140 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแม่สาย
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2141 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเวียงชัย

2142 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเวียงเชียงรุ้ง

2143 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

2144 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2145 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2146 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2147 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2148 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2149 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2150 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2151 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2152 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอจอมทอง

2153 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเชียงดาว

2154 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอยเต่า

2155 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอยสะเก็ด

2156 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2157 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอฝาง
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2158 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพร้าว

2159 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่แตง

2160 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่อาย

2161 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสันป่าตอง

2162 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสารภี

2163 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดตรัง

2164 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2165 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2166 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2167 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2168 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2169 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2170 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2171 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2172 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2173 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองตรัง
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2174 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกันตัง

2175 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปะเหลียน

2176 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2177 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอย่านตาขาว

2178 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสิเกา

2179 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอห้วยยอด

2180 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหาดสําราญ

2181 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดตราด

2182 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2183 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2184 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2185 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2186 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2187 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2188 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2189 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2190 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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2191 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองตราด

2192 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกาะช้าง

2193 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอคลองใหญ่

2194 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเขาสมิง

2195 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแหลมงอบ

2196 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดตาก

2197 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2198 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2199 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2200 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2201 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2202 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2203 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองตาก

2204 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านตาก

2205 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่สอด
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2206 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสามเงา

2207 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดนครนายก

2208 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2209 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2210 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2211 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2212 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2213 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครนายก

2214 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปากพลี 

2215 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอองครักษ์

2216 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2217 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม

2218 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2219 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2220 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2221 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2222 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2223 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2224 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2225 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2226 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครปฐม            

2227 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกําแพงแสน

2228 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอนตูม

2229 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนครชัยศรี

2230 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางเลน

2231 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสามพราน

2232 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดนครพนม

2233 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2234 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2235 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2236 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2237 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2238 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2239 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครพนม

2240 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าอุเทน

2241 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอธาตุพนม

2242 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนาแก

2243 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนาหว้า

2244 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านแพง

2245 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปลาปาก

2246 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพนสวรรค์

2247 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีสงคราม

2248 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

2249 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2250 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2251 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2252 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2253 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2254 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2255 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2256 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอครบุรี

2257 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2258 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอชุมพวง

2259 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอด่านขุนทด

2260 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโนนไทย  

2261 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโนนสูง

2262 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบัวใหญ่

2263 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านเหลื่อม

2264 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2265 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปักธงชัย

2266 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปากช่อง

2267 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพิมาย

2268 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอห้วยแถลง

2269 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
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สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

2270 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2271 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2272 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2273 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2274 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2275 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2276 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2277 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2278 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2279 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2280 เจา้พนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

2281 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2282 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอขนอม

2283 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งใหญ่

2284 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอฉวาง

2285 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

2286 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบติังาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอชะอวด

2287 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอช้างกลาง

2288 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเชียรใหญ่          

2289 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าศาลา            

2290 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งสง

2291 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนาบอน

2292 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปากพนัง

2293 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพระพรหม

2294 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอร่อนพิบูลย์

2295 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอลานสกา

2296 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสิชล

2297 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหัวไทร

2298 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

2299 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2300 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

121



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2301 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2302 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2303 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2304 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนครสวรรค์

2305 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเก้าเลี้ยว         

2306 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโกรกพระ

2307 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชุมแสง

2308 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าตะโก

2309 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบรรพตพิสัย         

2310 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพยุหะคีรี

2311 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลาดยาว

2312 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองบัว

2313 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

2314 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2315 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2316 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2317 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2318 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2319 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2320 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2321 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอไทรน้อย

2322 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางกรวย

2323 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางบัวทอง          

2324 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางใหญ่

2325 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

2326 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2327 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2328 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2329 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2330 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2331 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2332 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2333 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2334 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2335 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองนราธิวาส

2336 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเจาะไอร้อง       

2337 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอตากใบ

2338 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบาเจาะ

2339 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอยี่งอ

2340 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอระแงะ

2341 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอรือเสาะ

2342 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแว้ง

2343 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสุไหงปาดี

2344 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดน่าน

2345 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2346 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2347 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2348 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2349 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2350 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2351 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองน่าน

2352 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าวังผา

2353 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งช้าง

2354 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนาน้อย

2355 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปัว

2356 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแม่จริม

2357 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเวียงสา

2358 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

2359 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2360 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2361 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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2362 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2363 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2364 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองบึงกาฬ             

2365 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเซกา

2366 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโซ่พิสัย

2367 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบึงโขงหลง

2368 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบุ่งคล้า

2369 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีวิไล

2370 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

2371 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2372 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2373 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2374 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2375 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2376 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2377 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองบุรีรัมย์
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2378 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกระสัง

2379 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนางรอง

2380 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านกรวด

2381 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอละหานทราย

2382 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลําปลายมาศ

2383 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสตึก

2384 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองกี่

2385 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

2386 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2387 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2388 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2389 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2390 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2391 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2392 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองปทุมธานี   
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2393 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคลองหลวง           

2394 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลาดหลุมแก้ว        

2395 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลําลูกกา

2396 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองเสือ

2397 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2398 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2399 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2400 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2401 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2402 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2403 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2404 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2405 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

2406 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2407 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกุยบุรี

2408 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทับสะแก
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2409 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2410 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางสะพาน

2411 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2412 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางสะพานน้อย 

2413 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2414 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปราณบุรี

2415 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2416 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสามร้อยยอด          

2417 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหัวหิน

2418 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี

2419 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2420 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2421 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2422 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2423 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2424 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2425 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองปราจีนบุรี

2426 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอกบินทร์บุรี

2427 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านสร้าง

2428 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอประจันตคาม

2429 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีมหาโพธิ

2430 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี

2431 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2432 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2433 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2434 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2435 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2436 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2437 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2438 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2439 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2440 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองปัตตานี

2441 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกะพ้อ

2442 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอโคกโพธิ์

2443 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งยางแดง

2444 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอปะนาเระ

2445 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอมายอ

2446 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอไม้แก่น

2447 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอยะหริ่ง

2448 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสายบุรี

2449 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองจิก

2450 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2451 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2452 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2453 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2454 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2455 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2456 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2457 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางซ้าย
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2458 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางไทร

2459 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2460 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางปะอิน

2461 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอผักไห่

2462 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอภาชี

2463 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอมหาราช

2464 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลาดบัวหลวง

2465 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวังน้อย

2466 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเสนา 

2467 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา

2468 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2469 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2470 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2471 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2472 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2473 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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2474 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพะเยา

2475 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอจุน

2476 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเชียงคํา

2477 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเชียงม่วน

2478 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอดอกคําใต้

2479 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดพังงา

2480 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2481 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2482 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2483 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2484 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2485 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2486 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2487 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2488 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพังงา

2489 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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สํานักงานประมงอําเภอกะปง

2490 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกาะยาว

2491 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอคุระบุรี

2492 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2493 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอตะกั่วทุ่ง

2494 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2495 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอตะกั่วป่า

2496 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอทับปุด

2497 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2498 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท้ายเหมือง

2499 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง

2500 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2501 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2502 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2503 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2504 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2505 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2506 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพัทลุง

2507 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเขาชัยสน

2508 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอควนขนุน

2509 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางแก้ว

2510 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปากพะยูน

2511 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอป่าบอน

2512 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดพิจิตร

2513 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2514 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2515 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2516 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2517 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2518 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพิจิตร

2519 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอตะพานหิน

2520 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอบางมูลนาก

2521 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพทะเล

2522 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพธิ์ประทับช้าง

2523 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสามง่าม

2524 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

2525 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2526 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2527 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2528 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2529 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2530 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2531 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองพิษณุโลก

2532 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชาติตระการ

2533 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนครไทย

2534 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเนินมะปราง

2535 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน
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หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอบางกระทุ่ม

2536 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางระกํา

2537 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพรหมพิราม

2538 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวังทอง

2539 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวัดโบสถ์

2540 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

2541 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2542 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2543 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2544 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2545 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2546 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2547 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2548 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2549 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2550 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองเพชรบุรี

2551 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแก่งกระจาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2552 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเขาย้อย

2553 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอชะอํา

2554 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่ายาง

2555 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2556 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านแหลม

2557 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

2558 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2559 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2560 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2561 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2562 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2563 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2564 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองเพชรบูรณ์

2565 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชนแดน

2566 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวิเชียรบุรี

2567 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีเทพ
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2568 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองไผ่

2569 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหล่มเก่า

2570 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหล่มสัก

2571 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดแพร่

2572 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2573 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2574 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2575 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2576 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2577 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2578 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองแพร่

2579 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอร้องกวาง

2580 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลอง

2581 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวังชิ้น

2582 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสอง

2583 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
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2584 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2585 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2586 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2587 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2588 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2589 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2590 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองภูเก็ต

2591 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2592 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกระทู้

2593 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอถลาง

2594 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

2595 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2596 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2597 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2598 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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2599 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2600 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2601 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองมหาสารคาม

2602 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโกสุมพิสัย

2603 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเชียงยืน

2604 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนาเชือก

2605 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอาํเภอบรบือ

2606 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

2607 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวาปีปทุม

2608 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

2609 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2610 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2611 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2612 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2613 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2614 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน141



ตําแหน่ง
เลขที่
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอเมืองมุกดาหาร

2615 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคําชะอี

2616 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดงหลวง          

2617 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอดอนตาล

2618 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนิคมคําสร้อย        

2619 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2620 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2621 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2622 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2623 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2624 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2625 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2626 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

2627 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอขุนยวม

2628 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปาย

2629 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
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สํานักงานประมงอําเภอแม่สะเรียง         

2630 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสบเมย

2631 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดยโสธร

2632 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2633 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2634 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2635 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2636 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2637 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองยโสธร

2638 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกุดชุม

2639 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคําเขื่อนแก้ว

2640 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอไทยเจริญ

2641 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอมหาชนะชัย          

2642 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเลิงนกทา

2643 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดยะลา
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2644 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2645 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2646 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2647 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2648 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2649 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2650 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2651 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองยะลา

2652 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบันนังสตา

2653 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเบตง

2654 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สาํนักงานประมงอําเภอยะหา

2655 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอรามัน

2656 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

2657 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2658 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2659 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2660 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2661 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2662 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2663 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองร้อยเอ็ด

2664 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเกษตรวิสัย

2665 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอจตุรพักตรพิมาน

2666 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเชียงขวัญ

2667 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอธวัชบุรี

2668 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพนมไพร

2669 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพนทอง

2670 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบติังาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสุวรรณภูมิ

2671 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเสลภูมิ

2672 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออาจสามารถ

2673 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดระนอง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2674 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2675 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2676 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2677 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2678 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2679 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2680 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2681 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองระนอง

2682 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2683 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกระบุรี

2684 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกะเปอร์

2685 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2686 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอละอุ่น

2687 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสุขสําราญ

2688 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดระยอง

2689 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

146



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2690 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2691 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2692 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2693 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2694 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2695 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2696 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2697 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2698 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองระยอง

2699 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแกลง      

2700 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านฉาง

2701 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวังจันทร์

2702 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี

2703 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2704 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2705 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2706 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2707 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2708 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2709 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองราชบุรี

2710 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางแพ

2711 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านโป่ง

2712 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพธาราม

2713 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสวนผึ้ง

2714 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดลพบุรี

2715 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2716 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2717 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2718 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2719 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2720 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2721 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองลพบุรี

2722 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโคกสําโรง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2723 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชัยบาดาล

2724 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าวุ้ง

2725 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านหมี่

2726 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลําสนธิ

2727 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง

2728 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2729 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2730 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2731 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2732 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2733 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2734 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2735 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2736 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองลําปาง

2737 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเกาะคา

2738 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภองาว

2739 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอแจ้ห่ม

2740 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเถิน

2741 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแม่ทะ

2742 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอแม่เมาะ

2743 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน

2744 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2745 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2746 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2747 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2748 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2749 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2750 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองลําพูน              

2751 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอป่าซาง

2752 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลี้   

2753 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดเลย

2754 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2755 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2756 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2757 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2758 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2759 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2760 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองเลย

2761 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอด่านซ้าย

2762 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอภูกระดึง

2763 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าลี่

2764 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอภูหลวง

2765 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอวังสะพุง

2766 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

2767 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2768 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2769 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2770 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2771 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2772 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2773 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองศรีสะเกษ

2774 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกันทรลักษ์

2775 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกันทรารมย์

2776 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอขุขันธ์            

2777 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปรางค์กู่

2778 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอภูสิงห์

2779 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอราษีไศล  

2780 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออุทุมพรพิสัย

2781 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดสกลนคร

2782 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2783 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติกร หรือ ชํานาญ
การ

2784 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2785 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2786 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2787 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2788 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสกลนคร

2789 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านม่วง

2790 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพรรณานิคม

2791 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพังโคน

2792 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวานรนิวาส

2793 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสว่างแดนดิน

2794 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออากาศอํานวย

2795 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา

2796 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2797 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2798 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2799 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2800 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ
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ช่ือตําแหน่ง
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ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน
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เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2801 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2802 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2803 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2804 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสงขลา

2805 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกระแสสินธุ์

2806 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สาํนักงานประมงอําเภอควนเนียง

2807 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2808 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอจะนะ

2809 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเทพา

2810 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนาทวี

2811 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอระโนด

2812 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอรัตภูมิ

2813 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสทิงพระ

2814 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสะเดา

2815 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสะบ้าย้อย

2816 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสิงหนคร
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน
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ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2817 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหาดใหญ่

2818 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสตูล

2819 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2820 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2821 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2822 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2823 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2824 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2825 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2826 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2827 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสตูล

2828 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอควนกาหลง            

2829 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าแพ    

2830 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอทุ่งหว้า

2831 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอมะนัง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
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ช่ือตําแหน่ง
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ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2832 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอละงู

2833 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

2834 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2835 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2836 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2837 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2838 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2839 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2840 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2841 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2842 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรปราการ

2843 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2844 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางบ่อ

2845 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2846 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางพลี

2847 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางเสาธง

2848 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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สํานักงานประมงอําเภอพระสมุทรเจดีย์     

2849 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

2850 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2851 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2852 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2853 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2854 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2855 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2856 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรสงคราม

2857 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางคนที

2858 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภออัมพวา

2859 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

2860 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2861 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2862 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2863 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2864 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2865 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2866 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2867 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2868 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2869 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสมุทรสาคร

2870 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2871 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกระทุ่มแบน           

2872 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านแพ้ว

2873 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

2874 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2875 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2876 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2877 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2878 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2879 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2880 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเขาฉกรรจ์

2881 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอตาพระยา

2882 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอวังนํ้าเย็น

2883 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอวัฒนานคร

2884 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออรัญประเทศ

2885 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสระบุรี

2886 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2887 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2888 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2889 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2890 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2891 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2892 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอแก่งคอย

2893 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านหมอ

2894 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพระพุทธบาท
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2895 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองแค

2896 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองโดน

2897 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

2898 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2899 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2900 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2901 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2902 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2903 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2904 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสิงห์บุรี

2905 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอค่ายบางระจัน

2906 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบางระจัน

2907 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพรหมบุรี

2908 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภออินทร์บุรี

2909 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

2910 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

160



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2911 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2912 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2913 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2914 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2915 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2916 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุโขทัย

2917 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกงไกรลาศ

2918 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอคีรีมาศ

2919 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีนคร

2920 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีสัชนาลัย        

2921 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีสําโรง

2922 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสวรรคโลก           

2923 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

2924 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2925 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2926 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2927 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2928 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2929 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2930 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2931 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2932 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุพรรณบุรี

2933 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอนเจดีย์

2934 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอด่านช้าง

2935 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเดิมบางนางบวช 

2936 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบางปลาม้า          

2937 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีประจันต์

2938 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสองพี่น้อง

2939 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสามชุก

2940 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภออู่ทอง

2941 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2942 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2943 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2944 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2945 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

2946 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2947 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2948 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2949 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2950 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2951 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

2952 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2953 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกาญจนดิษฐ์

2954 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2955 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเกาะพะงัน

2956 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเกาะสมุย

2957 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอไชยา

2958 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอนสัก

2959 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2960 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าฉาง

163



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2961 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าชนะ

2962 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านตาขุน

2963 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านนาเดิม

2964 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านนาสาร

2965 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอพระแสง

2966 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพุนพิน

2967 ประมงอาํเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอวิภาวดี

2968 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเวียงสระ

2969 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

2970 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2971 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส

2972 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

2973 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2974 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

2975 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2976 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

2977 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสุรินทร์

2978 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกาบเชิง

2979 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอชุมพลบุรี

2980 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าตูม

2981 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอปราสาท

2982 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอรัตนบุรี

2983 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศีขรภูมิ

2984 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสังขะ

2985 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสําโรงทาบ

2986 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย

2987 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2988 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2989 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

2990 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

2991 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

2992 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองหนองคาย   

2993 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอท่าบ่อ

2994 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพนพิสัย

2995 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอรัตนวาปี

2996 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอศรีเชียงใหม่       

2997 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลําภู

2998 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2999 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3000 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3001 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3002 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3003 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองหนองบัวลําภู

3004 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนากลาง
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

3005 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอโนนสัง

3006 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีบุญเรือง

3007 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสุวรรณคูหา

3008 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

3009 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/ปฏิบัติงาน
ประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

3010 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3011 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

3012 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3013 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3014 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3015 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3016 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอ่างทอง

3017 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอป่าโมก

3018 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอโพธิ์ทอง

3019 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวิเศษชัยชาญ        
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

3020 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ

3021 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

3022 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3023 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3024 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3025 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3026 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3027 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอํานาจเจริญ       

3028 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอชานุมาน

3029 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพนา

3030 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลืออํานาจ

3031 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเสนางคนิคม         

3032 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหัวตะพาน

3033 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

3034 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
168



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

3035 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3036 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3037 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3038 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3039 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3040 นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุดรธานี

3041 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอกุดจับ

3042 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอกุมภวาปี

3043 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอไชยวาน

3044 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนํ้าโสม

3045 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโนนสะอาด

3046 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านดุง

3047 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านผือ

3048 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเพ็ญ

3049 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอศรีธาตุ

3050 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอสร้างคอม
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

3051 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอหนองหาน

3052 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

3053 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

3054 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3055 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3056 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3057 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3058 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3059 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ์

3060 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอตรอน

3061 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอท่าปลา

3062 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอบ้านโคก

3063 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพิชัย

3064 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

3065 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ ต้น
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ตําแหน่ง
เลขที่
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กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

3066 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3067 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3068 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ 
ชํานาญการพิเศษ

3069 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3070 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3071 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุทัยธานี

3072 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอทัพทัน

3073 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบ้านไร่

3074 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอลานสัก

3075 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอหนองฉาง

3076 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

3077 ประมงจังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการประมง/
ปฏิบัติงานประมง)

อํานวยการ สูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

3078 หัวหน้ากลุ่ม นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ

3079 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

3080 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

3081 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3082 หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการประมง วิชาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ชํานาญการ หรือ
ชํานาญการพิเศษ

3083 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

3084 หัวหน้ากลุ่ม เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

3085 เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุบลราชธานี           

3086 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอเขื่องใน

3087 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอดอนมดแดง        

3088 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอเดชอุดม

3089 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอตระการพืชผล

3090 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอนาจะหลวย

3091 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอนํ้ายืน

3092 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอบุณฑริก

3093 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอพิบูลมังสาหาร

3094 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอโพธิ์ไทร

3095 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอม่วงสามสิบ

3096 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส

สํานักงานประมงอําเภอวารินชําราบ         

3097 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป อาวุโส
172



ตําแหน่ง
เลขที่

ช่ือตําแหน่ง
ในการบริหารงาน

ช่ือตําแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตําแหน่ ระดับตําแหน่ง

หมาย
เหตุ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนดใหม่

สํานักงานประมงอําเภอสว่างวีระวงศ์

3098 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน

สํานักงานประมงอําเภอสิรินธร

3099 ประมงอําเภอ เจ้าพนักงานประมง ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ชํานาญงาน
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ผูเชี่ยวชาญ
รองอธิบดี

ผูตรวจราชการกรม
กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

โครงสรางตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2559

กรมประมง

  ฝายสารบรรณ

  กลุมชวยอํานวยการ

  กลุมซอมบํารุงอาคารและสถานที่

  กลุมหองสมุด

  กลุมสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง

  กลุมเผยแพรและประชาสัมพนัธ

  กลุมเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณและสื่อสิ่งพิมพ

  กลุมวิศวกรรมประมง

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมควบคุมการนาํเขาสงออกสัตวน้าํและปจจัยการผลิต

  กลุมควบคุมเรือประมงและสินคาประมงตางประเทศ

  กลุมสารวัตรและกักกันสัตวน้ํา

  ศนูยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้าํเขต 1 (เชียงราย)

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดเชียงใหม

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดตาก

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหาร

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดอุบลราชธานี

       ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดนครพนม

กองควบคุมการคาสัตวนํ้าและปจจัยการผลิตสํานักงานเลขานุการกรม

กองการเจาหนาที่

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบติดตามเรือ

  กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะแล

  กลุมควบคุมการทําประมงในแหลงน้าํจืด

  กลุมตรวจสอบสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ

  ศนูยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร)

  ศนูยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)

  ศนูยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) 

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมง

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิชาการ

  กลุมประเมนิสภาวะทรัพยากรประมงและนเิวศแหลงน้ําจืด

  กลุมวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด

  กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตวน้ําจืด

  กลุมวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืด

  กลุมบูรณะแหลงน้ําเพื่อการประมง

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเขต 1 (พะเยา)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเขต 2 (นครสวรรค)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเขต 3 (สกลนคร)

  ศนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเขต 4 (อบลราชธานี)

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

  กลุมวินัย

  กลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง

  กลุมทะเบียนประวัติและบําเหนจ็ความชอบ

  กลุมสวัสดิการและสิทธิประโยชน

  กลุมแผนและติดตามประเมนิผล

  กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ฝายบริหารทั่วไป

      - ดานตรวจสตวนาจงหวดนครพนม

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสุรินทร

  ศนูยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้าํเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

      - ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

      - ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง

      - ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมอืง

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสระแกว

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดตราด

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสมุทรสาคร

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดกาญจนบุรี

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ

   ศนูยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้าํเขต 3 (สงขลา)

กองคลัง

และหลักฐานเพ่ือการสืบคน

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ

  กลุมพัฒนาระบบคุณภาพแหลงผลิต

  กลุมรับรองมาตรฐานแหลงผลิต

  กลุมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหลงแปรรูป

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าจืด

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิชาการ

   ิ ั โ โ ี ี้ ั  ้ํ ื

  ศนูยวจยและพฒนาประมงนาจดเขต 4 (อุบลราชธาน)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเขต 5 (สุราษฎรธาน)ี

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล

  กลุมวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ

  กลุมวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้าํปทุมธานี

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้าํอุตรดิตถ

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้าํบุรีรัมย

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้าํชุมพร

 ิ ั ั ั ั  ้ํ ี

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า

  ฝายบรหารทวไป

  กลุมพัฒนาระบบงานคลัง

  กลุมบัญชี

  กลุมการเงิน

  กลุมบริหารงบประมาณ

  กลุมตรวจสอบ

  กลุมบริหารพัสดุ

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมแผนงานและงบประมาณ

  กลุมวิเคราะหและติดตามงบประมาณ

  กลมวิเคราะหและประเมนิผล

      - ดานตรวจสัตวน้ําอากาศยานหาดใหญ

      - ดานตรวจสัตวน้ําสะเดา

      - ดานตรวจสัตวน้ําปาดังเบซาร

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดภูเก็ต

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดนราธิวาส

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสตูล

      - ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง

กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริและกจิกรรม

พิเศษ

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิจัยและพัฒนา

  กลมโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่ทั่วไป

กองแผนงาน

  กลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลียงสตัวนําจืด

  กลุมวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํชุมชน

  กลุมวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํควบคุม

  กลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

  กลุมวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้าํ

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) 

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 3 (พิจิตร)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 4 (อุดรธานี)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 5 (ยโสธร)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 6 (ขอนแกน)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสตัวนํ้า

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา

  กลุมวิจัยและพัฒนาการเฝาระวังและควบคุมโรคสัตวน้ํา

  กลุมวิจัยการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมภีัณฑ

  กลุมวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพื่อการ

สงออก

  ศนูยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนาํเพชรบุรี

  ศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้าํนครศรีธรรมราช

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสตัวนํ้า
  กลุมวเคราะหและประเมนผล

  กลุมประสานงานราชการบริหารสวนภมูิภาค

  กลุมบริหารงานวิจัย

 ฝายบริหารทั่วไป

 กลุมวิเทศสัมพันธ

 กลุมการทําประมงนอกนานน้าํ

 กลุมความรวมมือทวิภาคี

 กลุมความรวมมือพหุภาคีและองคกรระหวางประเทศ

  กลุมโครงการพระราชดารในเขตพนททวไป

  กลุมโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่เฉพาะ

  กลุมโครงการและกิจกรรมพิเศษ

  กลุมชวยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

 ฝายบริหารทั่วไป

 กลุมสงเสริมการมีสวนรวมดานการประมง

 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณประมง

 กลุมแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํจืดภาคเหนือ 

(พิษณุโลก)

 ป ั ป ป ป ้ํ ื                

กองประมงตางประเทศ

กองกฎหมาย

กองตรวจการประมง

ู

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 11 (ตรัง)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 12 (สงขลา)

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าชายฝง

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิชาการ

  กลุมวิจัยและพัฒนาการผลิตกุงทะเล

  กลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําชายฝง

  กลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

  กลุมวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํควบคุม

 ึ ั   ั ื่ ํ ิ

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมควบคุมมาตรฐานอาหารสัตวน้าํ

  กลุมตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว

น้าํ

  กลุมวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวน้ํา

  กลุมวิจัยอาหารสัตวน้ํา

  ศนูยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ําชลบุรี

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

  กลุมบริหารจัดการฐานขอมูล

   ิ ั ื  ป ั โ โ ี

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมกฎหมายและระเบียบ

  กลุมคดีทั่วไป

  กลุมคดีปกครอง

  กลุมนิติกรรมและสัญญา

  กลุมกฎหมายระหวางประเทศ  

 ฝายบริหารทั่วไป

 กลมรับรองคณภาพสินคาประมง

 ศูนยปองกนและปราบปรามประมงนาํจืดภาคกลาง               

(พระนครศรีอยุธยา)

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํจืดภาค

ตะวันตก (กาญจนบุรี)

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํจืดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํจืดภาคใต        

(สุราษฎรธาน)ี

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 

(ระยอง)

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 

(สงขลา)

 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 

(กระบี่)

กองกฎหมาย

กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง

  ศนูยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอนัเนืองมาจากพระราชดําริ

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 1 (ฉะเชงิเทรา) 

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 2 (สมุทรสาคร)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 3 (สุราษฎรธานี)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 4 (กระบี่)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 5 (ภูเก็ต)

  ศนูยวิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 (สงขลา)

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวนํ้า

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิจัยและพัฒนาศกัยภาพการผลิต

  กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ํา

  กลุมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้าํ

  กลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ

  กลุมวิจัยและพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สํานักงานประมงพื้นทีกรุงเทพมหานคร

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง

  กลุมบริหารจัดการดานการประมง

  สํานกังานประมงเขตพื้นที่ 1

  สํานกังานประมงเขตพื้นที่ 2

  สํานกังานประมงเขตพื้นที่ 3

กองบริหารจดัการทรพัยากรและกาํหนดมาตรการ กลุมรบรองคุณภาพสนคาประมง

 กลุมตรวจประเมนิระบบคุณภาพแหลงแปรรูป

 กลุมตรวจสอบคุณภาพทางเคมี

 กลุมตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ

 กลุมตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย

 ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสมุทรสาคร

 ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสุราษฎรธานี

 ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสงขลา

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมเศรษฐกิจการประมง

  กลุมเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ

  กลุมวิเคราะหการคาสนิคาประมงระหวางประเทศ

  กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง

  กลุมแผนและติดตามยุทธศาสตรการประมง

  กลุมบริหารและยุทธศาสตร

  กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง

  กลมบริหารจัดการดานการปร มง

       

สํานักงานประมงจังหวัด

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมกําหนดมาตรการดานการประมง

  กลุมทะเบียนและอนุญาตทําการประมง

  กลุมทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

  กลุมกิจการแรงงานในภาคประมง

  กลุมคุมครองพันธุสัตวน้าํตามอนสุญัญา

ุ

  กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑสัตวน้ํา

  กลุมวิจัยการประเมนิความเสี่ยงวัตถุดิบและผลิตภัณฑสัตวน้ํา

  กลุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑสัตวน้ํา

  กลุมวิศวอุตสาหกรรมสัตวน้ํา

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

  ฝายบริหารทั่วไป

  กลุมวิชาการ

  กลุมประเมนิสภาวะทรัพยากรประมง

  กลุมตรวจสอบและรับรองแหลงประมง

  กลุมพัฒนาเทคโนโลยีประมง

  กลมพัฒนาและฟนฟแหลงประมง

กองบรหารจดการทรพยากรและกาหนดมาตรการ

  กลุมบรหารจดการดานการประมง

  สํานกังานประมงอําเภอ(527 อําเภอ)

จดัทาํโดย  กองการเจาหนาที่  กรมประมง  2559

  กลุมพฒนาและฟนฟูแหลงประมง

  กลุมสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

  กลุมประเมนิสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนกลาง (ชมุพร)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนลาง (สงขลา)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอนัดามนัตอนบน (ภเูก็ต)

  ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงอนัดามนัตอนลาง (สตูล)
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