หน้า 1

โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2559

กรมประมง
อธิบดี
รองอธิบดี
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ตรวจราชการกรม
กลุ่มนโยบายและการบริหาร
ส้านักงานเลขานุการกรม
กองกฎหมาย
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
กองประมงต่างประเทศ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียง
กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลียงสัตว์น้าจืด
กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่ง

กองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้า
กองวิจัยและพัฒนา
อาหาร สัตว์น้า
กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้า

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมง
กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล
กองวิจัยและพัฒนา
ประมงจืด

กองตรวจการประมง
กองบริหารจัดการทรัพยากร
และก้าหนดมาตรการ

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและ
ตรวจสอบย้อนกลับ
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้า
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง
กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น

กองควบคุมการค้าสัตว์น้า
และปัจจัยการผลิต
กองบริหารจัดการเรือประมง
และการท้าประมง

กองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริและกิจกรรมพิเศษ

ส้านักงานประมงจังหวัด

ส้านักงานประมงพืนที่กรุงเทพฯ

ส้านักงานประมงอ้าเภอ

เหมือนเดิม
ปรับชื่อหน่วยงาน
หน่วยงานใหม่

หน้า 2

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
อธิบดี
นักบริหารสูง - 1
รองอธิบดี

ผู้ตรวจราชการกรม

นักบริหารต้น - 3

อ้านวยการสูง - 7

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง
(นักวิชาการประมง ทว) - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้าและพรรณไม้น้าสวยงาม
(นักวิชาการประมง ชช) - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้า
(นักวิชาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้า
(นักวิชาการประมง ชช) - 1

.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

8

ผู้เชี่ยวชาญ

๖

ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา
(นักวิชาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชิงพืนที่
(นักวิชาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้าจืด
(นักวิชาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้าจืด
(นักวิชาการประมง ชช) – 1

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1
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หน้า 3

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
เพิ่มงานจาก
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ประมง
• ส่วนเผยแพร่การประมง
• ส่วนวิศวกรรมประมง
(ยกเว้นฝ่ายจักรกล)

ฝ่ายสารบรรณ

- งานสารบรรณ

สานักงานเลขานุการกรม

ตัด งานประสานราชการ
และงานตรวจราชการ ไปกองแผนงาน

ผู้อานวยการสูง

กลุ่มซ่อมบารุงอาคาร
และสถานที่

กลุ่มช่วยอานวยการ

- งานช่วยอานวยการและงาน
เลขานุการ

กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม
กรมประมง

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

- งานสื่อสารและโทรคมนาคมของกรม
ตลอดจนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

- งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการประมงและกิจกรรมของกรม
2

กลุ่มห้องสมุด

- งานดูแลอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
และระบบสาธารณูปโภค

- งานห้องสมุด

กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์
และสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มวิศวกรรมประมง

- งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

- งานด้านสารวจออกแบบ ควบคุม
สิ่งก่อสร้าง และตรวจสอบงานด้าน
วิศวกรรมของกรม

หน้า 4

มาจาก
สานักบริหารจัดการด้านการประมง
• กลุ่มนิติการ
กองประมงต่างประเทศ
• กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองกฎหมาย
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มคดีปกครอง

- วินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีปกครอง ตามที่
ได้รับมอบหมายหรือรับเรื่องให้ดาเนินคดีปกครอง
- ดาเนินการมาตรการทางปกครอง และบังคับทาง
ปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ
- ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรม

กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

- ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยและตอบ
ปัญหาข้อกฎหมายในการทานิติกรรมสัญญา
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กลุ่มคดีทั่วไป
- วินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินคดีแพ่ง
คดีอาญาและคดีสิ่งแวดล้อม
- ดาเนิน คดีแพ่ง คดีอาญา ตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือรับเรื่องให้ดาเนินคดี

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

- วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ

หน้า 5

เพิ่มงานจาก
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
• ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
(ยกเว้นงานพัฒนาบุคลากรภายนอก)
กองประมงต่างประเทศ
• งานอนุมัติลาศึกษาต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร
กลุ่มทะเบียนประวัติและ
บาเหน็จความชอบ
- วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลบุคคลของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
- งานเลื่อนเงินเดือนและเงินอื่นๆ ตามกฎหมายของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการสูง

กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากาลัง

กลุ่มวินัย

- วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาระบบงาน
อัตรากาลัง และยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- พัฒนาและดาเนินการเกี่ยวกับระบบการจัด
สวัสดิการสาหรับบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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- ดาเนินการทางด้านวินยั การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- สรรหา จัดสอบ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
ลาออกจากราชการ ปรับวุฒิเลื่อนตาแหน่ง

กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- จัดทาแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานอนุมัติฝกึ อบรม สัมมนา ลาศึกษาขอรับ
ทุนภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการขอ
อนุมัติจัดฝึกอบรมสัมมนาของบุคลากร
ภายนอก
- ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- ดาเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
- ส่งเสริมปลูกฝัง เผยแพร่รักษาและคุ้มครอง
จริยธรรม

หน้า 6

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองคลัง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) สูง

- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มบัญชี

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

วิเคราะห์ และวางระบบการบริหารงานพัสดุของกรม

กลุ่มบริหารงบประมาณ
- วิเคราะห์งบประมาณ และจัดทาแนวทางการบริหาร
งบประมาณ
- ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- วิเคราะห์นโยบาย แนวทางการปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับหลักการบัญชี
- ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลทางการบัญชี และ
จัดทารายงานการเงิน เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ

กลุ่มตรวจสอบ
-วิเคราะห์ กฎหมายข้อกาหนดระเบียบต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสาคัญการ

เบิกจ่ายเงิน
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กลุ่มการเงิน
- วิเคราะห์การปฏิบตั งิ านด้านการเงิน
- ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั งิ านด้าน
การเบิกจ่ายเงิน

กลุ่มบริหารพัสดุ
-วางแผน กาหนดแนวทางการพัฒนาหรือการปรับปรุง
การปฏิบตั งิ าน/กระบวนงาน ด้านการคลัง
- ดาเนินงานพัสดุของกรม

หน้า 7

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
เพิ่มงานจาก
สานักงานเลขานุการกรม
• งานประสานราชการ
• งานตรวจราชการ

ตัด กลุ่มแผนและนโยบาย
ประมงแห่งชาติ ไปกองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

กองแผนงาน
ผู้อานวยการสูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มวิเคราะห์และ
ประเมินผล

กลุ่มวิเคราะห์และติดตาม
งบประมาณ

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
- จัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี และแผนการ
ปฏิบตั งิ านประจาปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรม
- จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
กรม และจัดสรรงบประมาณ

กลุ่มประสานงานราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค

- เสนอแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของกรม
- ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานต่าง ๆ

- ประเมินผลงาน/โครงการตามแผนการปฏิบตั งิ าน
- วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุที่ทาให้การดาเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข

กลุ่มบริหารงานวิจัย

- กาหนดกรอบนโยบายและทิศทางการวิจัย
- จัดทาแผนงาน/ชุดโครงการงานวิจัยด้านการประมง
- บริหารงานวิจัยด้านการประมงอย่างเป็นระบบ
- จัดทาฐานข้อมูลงานวิจัยในสาขาต่างๆ

- จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
- รายงานและประเมินผลการตรวจราชการ
- สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจราชการ
กรม และหน่วยงานในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค
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หน้า 8

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองประมงต่างประเทศ
ผู้อานวยการสูง

ตัด
• กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ ไปกองกฎหมาย
• กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ
ไปกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
• ภารกิจด้านบริหารการทาประมงนอกน่านน้า ไปอยู่
ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ผู้เชี่ยวชาญด้านทีป่ รึกษาการประมงต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มการทาประมง
นอกน่านน้า

- ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
- ประสานงานการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าสัตว์นา้
และผลิตภัณฑ์ดา้ นมาตรฐานการผลิต และคุณภาพ
สินค้าประมง
- สนับสนุนและอานวยความสะดวกการเดินทางไป
ราชการตางประเทศของขาราชการ
- ร่างโต้ตอบ แปลเอกสาร งานเอกสารอื่น ๆ ที่

- พัฒนาโอกาสและแนวทางการทาการประมงใน
น่านน้าต่างประเทศและในทะเลหลวง
- ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการ/กฎระเบียบของ
องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs)
- ผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านประมงนอกน่านน้า
ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ

เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ
กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและ
องค์กรระหว่างประเทศ
- กาหนดแนวทางในการดาเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบวิชาการประมงระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ
- จัดทาแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ
- ประสานการจัดทาข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ
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กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

- กาหนดแนวทาง และจัดทาแผนในการ
ดาเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ
- บริหารและประสานการจัดทาข้อตกลงและการ
ดาเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ
ตามข้อผูกพันกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

หน้า 9

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง
ผู้อานวยการสูง

ตัด
• กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และส่วนโครงการพิเศษ
และบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย ไปกองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
• ส่วนเผยแพร่การประมง และส่วนวิศวกรรมประมง ไปสานักงาน
เลขานุการกรม
• ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ไปกองการเจ้าหน้าที่
• ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร ไปจัดตั้งกองใหม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายประมงแห่งชาติ

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

- กาหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจการประมง
- ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากนโยบาย
และมาตรการภาครัฐ

- จัดทานโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์
ด้านการประมงรวมถึงแปลงนโยบายประมงไปสู่
การปฏิบตั ิ
- งานฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติ
การประมง

กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้า
ประมงระหว่างประเทศ
- วิเคราะห์ วิจัย นโยบายการค้า กฎระเบียบ
และมาตรการของประเทศคู่ค้า
- พิจารณาให้ความเห็น ท่าที หรือมีส่วนร่วมใน
การเจรจา
- ประมวลข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการค้า
สินค้าประมงระหว่างประเทศ

กลุ่มแผนและติดตาม
ยุทธศาสตร์การประมง

- กาหนดแนวทางการบริหาร และพัฒนาการประมงให้
เกิดการเพิ่มผลผลิตสัตว์นาอย่
้ างยั่งยืน

- วางแผน และกาหนดระเบียบวิธีทางสถิติในการจัดทาข้อมูล
สถิติการประมง
- ตรวจสอบ พยากรณ์ และพัฒนาระบบการจัดทาข้อมูลสถิติ
การประมง

- ผลักดันแผนการบริหาร และแผนการพัฒนา
ประมงให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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หน้า 10

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้อานวยการสูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล

กลุ่มพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

- พัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมถึงสร้างระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ประมงและระบบประมวลผล

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
- พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- จัดทาแผนที่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักภูมิศาสตร์ด้านการประมง
- จัดทาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง
- จัดทา พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ
36

กลุ่มบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เชื่อมโยงเครือข่ายระบบต่างๆ และเป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
- ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการใช้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่อ
สังคมออนไลน์

หน้า 11

มาจาก
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประมง
2. ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. ส่วนโครงการพิเศษและบรรเทาปัญหา
ผู้ประสบภัย

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และกิจกรรมพิเศษ
ผู้อานวยการต้น

กลุ่มโครงการพระราชดาริ
ในเขตพื้นที่ทั่วไป

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

- พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตด้านการ
ประมงที่เหมาะสมจากงานวิจัยประยุกต์

กลุ่มโครงการและกิจกรรม
พิเศษ

- วางแผน ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน
โครงการตามพระราชดาริในเขตพืน้ ที่ทั่วไป ให้
บรรลุวัตถุประสงค์

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
ชาวประมง

- ทดสอบแนวทาง และวิธีการดาเนินการที่เหมาะสมในการ
ดาเนินงานโครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

- กาหนดรูปแบบและขั้นตอนในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รบั ผลกระทบ พร้อมทั้งจัดทา
แผนงาน/งบประมาณ

9

กลุ่มโครงการพระราชดาริ
ในเขตพื้นที่เฉพาะ

- วางแผน ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน
โครงการตามพระราชดาริในเขตพืน้ ที่เฉพาะให้
บรรลุวัตถุประสงค์

หน้า 12

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
มาจาก
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
- ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร

สานักงานประมงพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ต้น
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การประมง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

สานักงานประมงเขตพื้นที่ 1

- ประเมินเทคโนโลยีดา้ นการประมงทุกสาขาเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่
เหมาะสม
- ควบคุมและกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์นาให้
้
เป็นไปตามกฎหมาย

สานักงานประมงเขตพื้นที่ 2

กลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง
- ควบคุมและกากับดูแลการทาการประมงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
- ออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรอง
ตามที่กฎหมายกาหนด
- เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทาการประมง
และค่าธรรมเนียม

สานักงานประมงเขตพื้นที่ 3

- ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตพืน้ ที่
- กากับให้ธุรกิจและอาชีพการประมง และควบคุม กากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นาให้
้ เป็นไปตามกฎหมาย
- จัดทาแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง
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หน้า 13

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืด
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) สูง

ตัด
- งานด้านโรค อาหาร และทรัพยากร ไปจัดตั้งกอง
ใหม่
- ศูนย์วิจัยบางส่วน ไปอยู่กองวิจัยและทรัพยากร
ประมงน้าจืด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นาจื
้ ด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์นา้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอานวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มวิจัยการจัดระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
- วิจัยผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าควบคุม
- จัดทาแผนการพัฒนา มาตรการและ
แนวทางการควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าควบคุม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืด

กลุ่มวิชาการ
- พัฒนางานวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นาจื
้ ด
พันธุ์ไม้นา้
- จัดทากรอบนโยบายและแผนงานวิจัย
- ติดตามประเมินผล และประมวลผลงานวิจัย

- พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นาเศรษฐกิ
้
จ
- จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
เศรษฐกิจ

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นาจื
้ ด

กลุ่มวิจัยสัตว์น้าสวยงามและ
พรรณไม้น้า

- พัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นาจื
้ ด และ
การจัดการฟาร์ม
- จัดทาแผนและแนวทางการพัฒนาระบบการ
จัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นาจื
้ ด

- พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นาสวยงาม
้
เชิงพาณิชย์ และอนุรกั ษ์สายพันธุพ์ นื้ เมือง
- วิจัยระบบการบริหารจัดการฟาร์ม และจัดทา
มาตรฐานฟาร์มผลิต
- ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐาน
ผลผลิต
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กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชุมชน
- พัฒนาการเพิ่มผลผลิตสัตว์นาจากการ
้
เพาะเลี้ยงในแหล่งน้าปิดภายในท้องถิ่น
- จัดทาแผนงานและรูปแบบของการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแหล่งน้าปิดขนาดเล็ก
- กาหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้า
ขนาดเล็ก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต ๑-12
(ต่อหน้าถัดไป)
(มีต่อหน้าถัดไป...)

หน้า 14

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืด (ต่อ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 1
(เชียงใหม่)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 2
(เชียงราย)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 3
(พิจิตร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 4
(อุดรธานี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 5
(ยโสธร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 6
(ขอนแก่น)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 7
(ชลบุรี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 8
(พระนครศรีอยุธยา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 10
(กาญจนบุรี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 11
(ตรัง)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 12
(สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9
(ชัยนาท)

- ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และพันธุ์ไม้น้าจืดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น
- ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
- ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้า พันธุ์ไม้น้าจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้าปิด
- ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้าสวยงาม
- เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้าจืด
22

หน้า 15

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) สูง

ตัด
- งานด้านโรค อาหาร ไปจัดตั้งกองใหม่
- ศูนย์วิจัยบางส่วน ไปอยู่กองวิจัยและทรัพยากร
ประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นาชายฝั
้
ง่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเล

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นาชายฝั
้
ง่
สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล ตลอดสายการผลิต
- เฝ้าระวังและติดตามการเปลีย่ นแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ภูมิอากาศ
- ประเมินศักยภาพการรองรับของพื้นที่ และจัดระบบการบริหาร
จัดการพื้นที่เพาะเลี้ยง
- กาหนดมาตรการ และแนวทางในการกาหนดกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เหมาะสม

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
การผลิตกุ้งทะเล

กลุ่มวิชาการ
- พัฒนางานวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
ชายฝั่ง สาหร่ายทะเล
- จัดทากรอบนโยบายและแผนงานวิจัย
- ติดตามประเมินผล และประมวลผลงานวิจัย

- พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
- จัดทาฐานข้อมูล และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย

กลุ่มวิจัยการจัดการระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ต่อหน้าถัดไป)

- วิจัยผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นาควบคุ
้
ม
- กาหนดรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นาควบคุ
้
ม
- จัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
ควบคุม

24

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
- พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นาชายฝั
้
ง่ สัตว์
ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์นาสวยงาม
้
รวมทั้ง
วิศวกรรมการเพาะเลี้ยง
- จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
ชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์นาสวยงาม
้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่งเขต ๑-6
(ต่อหน้าถัดไป)

(มีต่อหน้าถัดไป...)

หน้า 16

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง (ต่อ)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลุ่มบริหาร
ฝ่ายอานวยการ
กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝัง่
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
กลุ่มขยายผล
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง

- พัฒนาการประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ในลักษณะผสมผสานที่เหมาะสม
- วิจัยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน
- วิจัย และพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการด้านประมง ป่าไม้
เกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
เขต 2 (สมุทรสาคร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
เขต 4 (กระบี่)

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
เขต 5 (ภูเก็ต)

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
เขต 6 (สงขลา)

- พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และการจัดการฟาร์ม
- ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะเลี้ยง
- วิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
- วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
- ทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลในฟาร์ม
- ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
- ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
- ให้บริการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้า รวมทั้งกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้า
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หน้า 17

เพิ่มงานจาก
สานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
นครศรีธรรมราช

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้า
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) สูง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้า

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอานวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
การปรับปรุงพันธุ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมโมเลกุล

- พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์นาและพั
้
นธุ์ไม้นาให้
้ มี
คุณภาพดี ทั้งในเชิงพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออก
- พัฒนาพันธุส์ ัตว์นาและพั
้
นธุไ์ ม้นาจากธรรมชาติ
้
ให้
เป็นพันธุเ์ พาะเลี้ยงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์

- พัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในสัตว์นาและพั
้
นธุ์ไม้นา้

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ธนาคารเชื้อพันธุ์
- พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์
รวมทั้งเก็บรวบรวมเชื้อพันธุส์ ัตว์นาและพั
้
นธุ์
ไม้น้าทั้งพันธุ์ดงั้ เดิม พันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์
ใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้า ๖ ศูนย์
(ต่อหน้าถัดไป)

(มีต่อหน้าถัดไป...)
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หน้า 18

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้า (ต่อ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้าปทุมธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้าอุตรดิตถ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้าชุมพร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้านครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี

- วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้าและพันธุ์ไม้น้าที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร
- ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้าและพันธุ์ไม้น้าที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์
- ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- เพิ่มศูนย์ฯ นครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงชายทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ตอนล่าง และฝั่งอันดามัน
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หน้า 19

มาจาก
สานักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
- สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้าจืด
สานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
- สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้าชายฝั่ง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) ต้น
กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
ระบบคุณภาพอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารสัตว์น้า

กลุ่มควบคุมมาตรฐาน
อาหารสัตว์น้า

- ควบคุม ตรวจสอบ สุขอนามัยของโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์น้า
- ติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ใน
อาหารสัตว์น้าให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต
อาหารสัตว์น้าเพื่อการส่งออก

-กาหนดมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์น้า ตามกฎหมาย
- ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์นา้ ออกหนังสือรับรอง
แจ้งการนาเข้า
- ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหารสัตว์น้าที่นาเข้า และส่งออก

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสัตว์น้า

-พัฒนาวิธีวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์นาให้
้
เป็นไปตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยให้
เป็นไปตามกฎหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อาหารสัตว์น้าชลบุรี

กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์น้า
- พัฒนาการผลิตอาหารสัตว์นา้ สูตรอาหาร รูปแบบ
อาหาร และระบบการให้อาหาร การลดต้นทุนอาหาร
สัตว์น้าเศรษฐกิจและอาหารที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- เพิ่มศักยภาพและคุณค่าทางโภชนาการวัตถุดิบ
อาหารสัตว์น้า และสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดบิ เหลือใช้

- พัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้มีการเจริญเติบโตทีด่ ี มีอัตรารอดสูง
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- หาแนวทางการลดต้นทุนอาหารสัตว์นาเศรษฐกิ
้
จ
- ควบคุม ตรวจสอบ สุขอนามัยและมาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์นา้
และติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอาหารสัตว์นาให้
้ เป็นไปตามกฎหมาย
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มาจาก
สานักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
- สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้าจืด
สานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
- สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้าชายฝั่ง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) ต้น
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้า

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคสัตว์นา้

-กาหนดแนวทางในการพัฒนา การป้องกัน และ
รักษาโรค ลดการใช้ยา และสารเคมี
- พัฒนาวินจิ ฉัย วิธีตรวจและชันสูตรโรคให้ได้
มาตรฐานทั้งในประเทศ และที่นาเข้า
- เป็นห้องปฏิบตั กิ ารตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์นา้
อ้างอิงให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ
และรับรองสุขภาพสัตว์นา้
เพื่อการส่งออก

- พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค และการควบคุมโรคสัตว์นา้
- สนับสนุนการจัดทามาตรฐานฟาร์ม และการเจรจา
ต่อรองทางการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- ควบคุม ตรวจสอบการเฝ้าระวังโรคสัตว์นา้ และการ
แจ้งเตือนภัยโรคสัตว์นา้

กลุ่มวิจัยการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพยาและ
เคมีภัณฑ์
- วิจัยยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า
- ควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพยา
และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์นา้

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้า
สงขลา

- พัฒนาระบบการตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์ม
เพาะเลี้ยง และรวบรวมสัตว์นาเพื
้ ่อการส่งออก
-ตรวจสอบ และรับรองสุขอนามัยฟาร์ม สุขภาพ สัตว์
น้าเพื่อการส่งออก
-ออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นา้ และสุขอนามัย
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นา้

- วิจัยโรคสัตว์นา้
- พัฒนาวิธีตรวจวินจิ ฉัยและชันสูตรโรค และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์นา้
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เพิ่มงานจาก
สานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งบางส่วน
(ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้าเพื่อการฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้า)

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) สูง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง
-ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือ
ประมง อุปกรณ์ช่วยทาการประมง และวิธี
ทาการประมงที่เหมาะสม
-ส่งเสริม การปรับเปลีย่ นเครื่องมือในการทา
ประมงให้เหมาะสมกับกลุ่มสัตว์นา้
-พัฒนารูปแบบเรือประมง วางแนวทางใน
การพัฒนาให้เรือประมงได้มาตรฐาน
-ออกแบบเรือปฏิบตั ริ าชการในน่านน้าไทย

กลุ่มประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมง

กลุ่มวิชาการ

-วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเพื่อกาหนดโครงการวิจัย - กาหนดขอบเขต ชนิด ขนาด และปริมาณ ฤดูกาล
การทาประมงที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางการออก
- จัดทาแผนงานวิจัย ติดตาม ตรวจสอบการ
ใบอนุญาตทาการประมง
ดาเนินงานตามแผนงานวิจัยและประเมินผล
- กาหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์นาที
้ ่จะทาการประมง
งานวิจัย

กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งประมง

กลุ่มสารวจและวิจัย
ทรัพยากรทะเลลึก

- กาหนดแนวทางการฟืน้ ฟูแหล่งทาการประมงและ
ทรัพยากรประมง และการปล่อยสัตว์นาสู
้ ่แหล่งน้า
อย่างเหมาะสม
- ปรับปรุงแหล่งอาศัยฟืน้ ฟูให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตอยู่ของสัตว์นา้
- ฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้สมบูรณ์และใช้เป็น
แหล่งผลิตพันธุท์ ี่มีประสิทธิภาพ
- ติดตามผลการปล่อยสัตว์นา้ และปรับปรุงให้
เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟูสัตว์นา้
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กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
แหล่งประมง
-วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์ทะเลใน
แหล่งทาประมง เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์ทะเล
-วางแผน กาหนดแนวทาง และประมวลผลการรับรอง
การสุขอนามัยเรือประมง
- ตรวจสอบ ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมง

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร
และการประมงทะเลลึก

้
- ขยายพื้นที่ในการทาประมงทะเลลึกของไทยและ -วิจัย และประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์นาใน
แหล่งทาการประมงนอกน่านน้าไทย
หาแหล่งการประมงทะเลลึก
- สารวจ ค้นคว้าแหล่งทาการประมงในน่านน้าสากล -วิเคราะห์สถานการณ์การทาการประมง เครื่องมือ
ประมง และวิธีทาการประมงนอกน่านน้าไทย
- จัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้
มาตรฐานสากล

(มีต่อหน้าถัดไป...)
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(ต่อ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอัน
ดามันตอนบน (ภูเก็ต)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

•
•
•
•
•

วิจัยชีววิทยาของสัตว์น้า สิ่งแวดล้อม การทาประมง
พัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทาการประมง
ฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้า
ผลิตและขยายพันธุ์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
ดาเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อันดามันตอนล่าง (สตูล)

หน้า 23

มาจาก
สานักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
- สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้าจืด
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
- ส่วนวิศวกรรมประมง (ยกเว้นฝ่ายโยธา)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพสัตว์น้าจืด

- รวบรวม เก็บรักษาตัวอย่างสัตว์นาจื
้ ดในรูป
ของพิพิธภัณฑ์ตวั อย่างดองและธนาคารดีเอ็นเอ
เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง
- จัดทาข้อมูลชีวสารสนเทศของสัตว์นา้ เพื่อ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์พนั ธุ์สตั ว์นา้ และการ
อ้างสิทธิการเป็นเจ้าของ

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) ต้น

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร
ประมงและนิเวศแหล่งน้าจืด

กลุ่มวิชาการ
- พัฒนาวิชาการ และการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรประมงน้าจืด
- จัดทากรอบแนวทางการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรประมงน้าจืด

- ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้าจืดที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต
ของสัตว์น้าจืด
- กาหนดมาตรการป้องกันการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ประมง และกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าเพื่อการประมง
-ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน คุณภาพน้า และสาร
ตกค้างในสัตว์น้า

กลุ่มบูรณะแหล่งน้า
เพื่อการประมง

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจืด

- พัฒนางานด้านวิศวกรรมประมง ประดิษฐ์ ดัดแปลง
ซ่อมสร้างเครื่องมือกล เครื่องจักรกลทางบกและทางน้า
- ดาเนินการ และควบคุมงานการขุดลอก และกาจัด
วัชพืชในแหล่งน้า
-บูรณะปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ ขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ ขุดบ่อเลี้ยงสัตว์นา้

- วิจัยระบบการเลี้ยงสัตว์ และพืชน้าจืดใน
สภาพแวดล้อมที่จากัด
- บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สตั ว์นาจื
้ ด
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กลุ่มวิจัยการจัดการประมง
น้าจืด
- พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
ในแหล่งน้าจืดให้เหมาะสมต่อสภาพแหล่งน้า และ
ท้องถิ่น และกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
- จัดทาแผนงานการจัดการทรัพยากรประมงใน
แหล่งน้าจืด ภายใต้การมีส่วนร่วม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าจืดเขต ๑-5
(ต่อหน้าถัดไป)

(มีต่อหน้าถัดไป...)

หน้า 24

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
(ต่อ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าจืดเขต 1 (พะเยา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าจืดเขต 3 (สกลนคร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

- วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้าและติดตามการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพของเครื่องมือทาการประมง
- วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้าจืด
- สารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชน้าจืด
- ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้าจืด และประเมินผลกระทบจาก
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้า ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้า
- ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและระบบนิเวศแหล่งน้าจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน
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หน้า 25

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองตรวจการประมง
ผู้อานวยการสูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

ตัด
• ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
ไปกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
• ส่วนอนุญาตและกาหนดมาตรการประมง ไป
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
• สถานีวิทยุประมงชายฝั่ง 15 สถานี ไปกอง
บริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง
• กลุ่มนิติการ ไปกองกฎหมาย

กลุ่มแผนงานและติดตาม
การตรวจการประมง

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
เรือตรวจการณ์ประมง

กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านการประมง
- กาหนดแนวทาง วิธีการปฏิบตั ิ เพื่อส่งเสริม
การมีส่วน ร่วมของชุมชนในการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์นา้ พร้อมทั้งจัดทา
แผนงาน/โครงการ

- พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ
อุปกรณ์ และเรือตรวจการณ์ให้มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าจืดภาค 5 ศูนย์
(ต่อหน้าถัดไป)

- กาหนดแผนการ และแนวทางการปฏิบตั งิ านด้านการ
ตรวจการณ์ประมงทั้งในพืน้ ที่นาจื
้ ด และทะเล
- จัดทาโครงการ แผนงาน ด้านการตรวจการณ์ประมง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นา้ และทะเล

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 3 ศูนย์
(ต่อหน้าถัดไป)

(มีต่อหน้าถัดไป...)
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หน้า 26

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองตรวจการประมง
(ต่อ)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าจืดภาคเหนือ
(พิษณุโลก)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าจืดภาคตะวันตก
(กาญจนบุรี)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าจืดภาคกลาง
(พระนครศรีอยุธยา)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าจืดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าจืดภาคใต้
(สุราษฎร์ธานี)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)

- ควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทาผิดกฎหมาย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น

11

หน้า 27

มาจาก
สานักบริหารจัดการด้านการประมง
• ส่วนอนุญาตและกาหนดมาตรการ
ประมง

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองบริหารจัดการทรัพยากรและ
กาหนดมาตรการ
ผู้อานวยการต้น

กลุ่มทะเบียนและอนุญาต
ทาการประมง

กลุ่มกาหนดมาตรการ
ด้านการประมง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

- กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการสงวน อนุรกั ษ์
และคุ้มครองสัตว์นาให้
้ ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ และสอดคล้องกับข้อกาหนดเงื่อนไขใน
กฎหมาย

กลุ่มกิจการแรงงาน
ในภาคประมง

- กาหนดแนวทางในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือ
อนุญาตเกี่ยวกับการทาการประมงของเรือประมง
-ออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการแพปลา ใบอนุญาต
ให้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์นา้
- พัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดทาเครื่องหมาย
ประจาเรือประมง

กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า

- ออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามกฎหมาย
- กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการประกอบกิจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม

กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้า
ตามอนุสัญญา

- วิเคราะห์การใช้แรงงานในเรือประมง
- กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ควรจะดาเนินการ
ภายใต้มาตรา 83 ของพระราชกาหนดการประมง
- ควบคุม และตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์
น้าไม่ให้กระทาผิด
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- กาหนดแนวทางในการควบคุม และตรวจสอบการค้า
ภายในประเทศ การนาเข้า ส่งออก
- ออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และต่างประเทศ

หน้า 28

มาจาก
สานักบริหารจัดการด้านการประมง
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
• กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
• กลุ่มงานบริการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า
• ด่านตรวจสัตว์น้า จานวน 22 ด่าน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองควบคุมการค้าสัตว์น้า
และปัจจัยการผลิต
ผู้อานวยการต้น

กลุ่มควบคุมเรือประมงและ
สินค้าประมงต่างประเทศ

กลุ่มควบคุมการนาเข้าส่งออก
สัตว์น้าและปัจจัยการผลิต

- งานการนาเข้า นาออก นาผ่านราชอาณาจักร
ซึ่งสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า และปัจจัยการผลิต

- งานควบคุม กากับดูแลการเข้าเทียบท่าของ
เรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มสารวัตรและกักกัน
สัตว์น้า

- งานด้านสถานกักกันสัตว์น้า และสถานที่
พักซากสัตว์น้า และงานด่านตรวจสัตว์น้า
ภายในประเทศ

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้า
เขตที่ 1-3
(ต่อหน้าถัดไป)

(มีต่อหน้าถัดไป...)
6

หน้า 29

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองควบคุมการค้าสัตว์น้า
และปัจจัยการผลิต (ต่อ)

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้าเขต 1 (เชียงราย)

ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตาก
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดหนองคาย
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสุรินทร์

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นา้
เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด่านตรวจสัตว์น้าลาดกระบัง
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานดอนเมือง
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสระแก้ว
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดจันทบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดตราด
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดกาญจนบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้าเขต 3 (สงขลา)

ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
ด่านตรวจสัตว์น้าปาดังเบซาร์
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนราธิวาส
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสตูล
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดระนอง

- งานควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตทีใ่ ช้ทางการประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

7

หน้า 30

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
มาจาก
สานักบริหารจัดการด้านการประมง
• สถานีวิทยุประมงชายฝั่ง 15 สถานี

กองบริหารจัดการเรือประมงและ
การทาการประมง
ผู้อานวยการต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มควบคุมเรือประมงและ
การทาการประมงในทะเล

กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้
ระบบติดตามเรือ
- พัฒนากระบวนการติดตามเรือประมงไทยทีท่ าการ
ประมงทั้งในน่านน้าไทย และนอกน่านน้าไทย
- วิเคราะห์พฤติกรรมการทาการประมงของ

- พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ควบคุมการเข้าออกท่าเทียบ
เรือของเรือประมงไทย
- กาหนดมาตรการและแนวทางในการดาเนินการแจ้งเข้าออกเรือประมง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๑-3
(ต่อหน้าถัดไป)
กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้า
หน้าท่าเทียบเรือ

เรือประมงไทย และดาเนินการตามกฎหมายกับ
เรือประมงที่กระทาความผิด
กลุ่มควบคุมการทาประมง
ในแหล่งน้าจืด

-พัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบสัตว์นาขึ
้ ้นท่า ณ ท่า
เทียบเรือประมง และระบบสืบค้นที่มาของสัตว์นา้
-- กาหนดมาตรการ และแนวทางการรายงานการจับสัตว์นา้
-- ดูแลการดาเนินการของท่าเทียบเรือ และแพปลา ที่จด
ทะเบียน

- พัฒนากระบวนการควบคุมการทาประมงในที่
จับสัตว์น้าที่เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
- กาหนดมาตรการและแนวทางในการ
ดาเนินการควบคุมการทาประมงในแหล่งน้าจืด
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(มีต่อหน้าถัดไป...)

หน้า 31

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่
กองบริหารจัดการเรือประมงและ
การทาการประมง (ต่อ)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๒ (สงขลา)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต)

- ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการเข้าออกของเรือประมงไทย
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สานักงานประมงจังหวัด (76 จังหวัด)
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติการประมง) สูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติการประมง) ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

- งานอานวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร
- เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในระบบ
สารสนเทศ
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมง
ประจาจังหวัด
- และฐานข้อมูลด้านการประมง

กลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพการประมง

- วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการ
ประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนและกากับ
ดูแลให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่
เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย
- ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไข
ปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าภายใน
เขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการ
ของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
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- ควบคุมและกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าและการทาการประมงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
- ดาเนินการออกใบอนุญาต หนังสือ
อนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียน
ท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้า
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้าตามที่กฎหมาย
กาหนด

สานักงานประมงอาเภอ
(527 อาเภอ)

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและ
อาชีพการประมงที่เหมาะสม
- กากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและ
การประกอบอาชีพการประมงเป็นไป
ตามกฎหมาย
- ควบคุมและกากับดูแลการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าและการทาการประมงให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
- จัดทาแผนพัฒนาด้านการประมงและ
ฐานข้อมูลด้านการประมง
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กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้า
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) สูง
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
พัฒนากระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิต
ภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ และเครื่องมือ
อุปกรณ์การบรรจุสาหรับผลิตภัณฑ์สัตว์นา้

กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
การผลิต

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการ
วัตถุดิบสัตว์น้า

ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าของผูป้ ระกอบการให้ได้มาตรฐานด้าน
สุขอนามัย

กลุ่มวิจัยการประเมินความเสี่ยง
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า

พัฒนาการใช้ประโยชน์จากสัตว์นาและสิ
้
ง่ ที่เหลือ
จากอุตสาหกรรมสัตว์นาเพื
้ ่อเพิ่มมูลค่า

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า

พัฒนาการประเมินความเสี่ยงของสัตว์นาและ
้
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวัง
อันตรายจากการบริโภคสัตว์นาและผลิ
้
ตภัณฑ์
สัตว์น้า

พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้าด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้า
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กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สัตว์น้า

พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้
เทคโนโลยีการบรรจุและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้า

พัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นาตั
้ ง้ แต่หลัง
การจับสัตว์นาจนไปถึ
้
งผู้บริโภคเพื่อให้
เหมาะสมในเชิงธุรกิจและเป็นที่ยอมรับ
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ตัด งานพัฒนามาตรฐานสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ไปกองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน
เพื่อการสืบค้น

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) สูง

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพ
ทางเคมี

- ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์นา้
และสินค้าประมง ตั้งแต่หลังการจับจนถึงผลิตภัณฑ์
สุดท้าย และสินค้านาเข้า ด้วยกระบวนการ
ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี

กลุ่มรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง
- พัฒนาระบบการตรวจรับรองและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบการดาเนินการส่งออกสินค้าประมงของผู้ประกอบการ
- ทวนสอบประสิทธิภาพการจัดทาระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงานแปร
รูปสินค้าประมง

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทาง
กายภาพ

- ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์
น้าและสินค้าประมง ตั้งแต่หลังการจับจนถึง
ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายและสินค้านาเข้า ด้วย
กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ
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กลุ่มตรวจประเมินระบบ
คุณภาพแหล่งแปรรูป
- พัฒนาระบบการทวนสอบระบบคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
-- ทวนสอบประสิทธิภาพการจัดการสุขอนามัยการผลิต ระบบจัดการ
ความปลอดภัยอาหาร และการสืบค้น

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทาง
จุลินทรีย์
- ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์นา้ และ
สินค้าประมง ตั้งแต่หลังการจับจนถึงผลิตภัณฑ์สดุ ท้าย
- ตรวจสอบประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการของ

กรม ห้องปฏิบัติการ ภายนอกกรมที่รับถ่ายโอนภารกิจ
(Outsource) และห้องปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิต
(มีต่อหน้าถัดไป...)
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กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
(ต่อ)

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงสมุทรสาคร

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงสงขลา

- ศึกษา วิจัยพัฒนาระบบการตรวจแหล่งผลิต แหล่งจับ การแปรรูปสัตว์น้า การบรรจุ การสืบค้น ให้สินค้าประมงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- ตรวจติดตาม และตรวจทวนสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงานแปรรูปสินค้าประมง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
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มาจาก
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
• งานพัฒนามาตรฐานสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
ผู้อานวยการต้น

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
แหล่งผลิต

กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ
- กาหนดกระบวนการและจัดทาหลักฐานเพื่อการ
สืบค้น
- ออกแบบกระบวนการเรียกคืนสินค้า
- กาหนดและปรับปรุงโครงสร้าง และมาตรการเพื่อ
การสืบค้นสินค้าประมงตลอดสายการผลิต
- ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลตลอด
สายการผลิต

- กาหนดระบบการรับรองการผลิตและผลผลิตสัตว์นา้
ตามมาตรฐาน
- กาหนดระบบมาตรฐานแหล่งผลิตสัตว์นาให้
้
สอดคล้องกับมาตรฐาน

กลุ่มพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานแหล่งแปรรูป
- กาหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับ ดูแลรักษา แปรรูป เก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์
น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์นาให้
้ เป็นไปตามมาตรฐาน
- พัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานสุขอนามัยในการจับ ดูแลรักษา การแปรรูป การเก็บรักษาสัตว์นา้ และ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้ การขนส่งหรือขนถ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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กลุ่มรับรองมาตรฐาน
แหล่งผลิต
- ออกแบบกระบวนการรับรองมาตรฐานแห่ง
ผลิต
- ประเมินขีดความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร
ของกรมประมง
- รับรองระบบคุณภาพแหล่งผลิตสัตว์นา้
- ทวนสอบประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
วัตถุดิบจากแหล่งผลิตสินค้าประมง

