ประวัติความเป็นมา
ส ำนั ก งำนประมงจั งหวั ด สุ ริ น ทร์ เป็ น ส่ ว นรำชกำรในภู มิ ภ ำคระดั บ จั งหวั ด สั งกั ด กรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้ขออนุญำตใช้ที่รำชพัสดุจำกกรมธนำรักษ์ เนื้อที่รวม 2 ไร่ 1 งำน
37 ตำรำงวำ ตั้งอยู่ที่ 199 หมู่ 11 บ้ำนหลักวอ ถนนสุรินทร์ -ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ และได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตจำกกรมธนำรักษ์ ดังนี้
1. ปี 2534 ได้รับงบประมำณจำกกรมประมง จำนวน 521,000.- บำท เพื่อดำเนินกำร
ก่อสร้ำงบ้ำนพักประมงจังหวัด จำนวน 2 ชั้น เนื้อที่ปลูกสร้ำง 20 ตำรำงวำ พื้นที่ใช้สอย 80 ตำรำงเมตร
(ชั้นละ 40 ตำรำงเมตร) กว้ำง 8 เมตร ยำว 10 เมตร
2. ปี 2536 ได้ รั บ งบประมำณจำกกรมประมง จ ำนวน 1,272,000.- บำท เพื่ อ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนประมงจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชั้น เนื้อที่ปลูกสร้ำง 1 งำน 10 ตำรำงวำ
พื้นที่ใช้สอยรวม 440 ตำรำงเมตร กว้ำง 200 เมตร ยำว 22 เมตร
3. ปี 2536 ได้รับงบประมำณจำกกรมประมงจำนวน 855,000.- บำท เพื่อดำเนินกำร
ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ (ตลำดกลำงสินค้ำ) จำนวน 1 ชั้น เนื้อที่ปลูกสร้ำง 73.50 ตำรำงวำ พื้นที่ใช้
สอยรวม 294 ตำรำงเมตร กว้ำง 14 เมตร ยำว 21 เมตร
4. ปี 2540 ได้รับงบประมำณจำกกรมประมงจำนวน 472,600.- บำท เพื่อดำเนินกำร
ก่อสร้ำงบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับ 5-6 จำนวน 2 ชั้น เนื้อที่ปลูกสร้ำง 20 ตำรำงวำ พื้นที่ใช้สอย 80 ตำรำง
เมตร (ชั้นละ 40 ตำรำงเมตร) กว้ำง 8 เมตร ยำว 10 เมตร
โดยได้เปิดทำกำรในปี พ.ศ. 2537 โดยมีนำยวิสันต์ มีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด
สุรินทร์ เป็นคนแรก และมีนำงสุวรรณี สกุลทอง ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดสุรินทร์ คนปัจจุบัน
โทร

: 044-514-590

โทรสาร : 044-514590
E-mail address : fishsurin@hotmail.co.th



โครงสร้าง

ส ำนั ก งำนประมงจั งหวั ด สุ ริ น ทร์ เป็ น รำชกำรสั งกั ด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีประมงจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำ มีกำรแบ่งงำนภำยในสำนักงำนออกเป็น 2 กลุ่ม 1 ฝ่ำย และ สำนักงำน
ประมงอำเภอ 9 แห่ง
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้ำนกำรประมงทุกสำขำเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจ
และอำชีพกำรประมงที่เหมำะสม กำกับดูแลให้กำรประกอบธุรกิจและกำรประกอบอำชีพกำรประมงเป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อตกลงและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
(๒) ควบคุมและกำกับดูแลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำและกำรทำกำรประมงให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรประมงและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทำยุทธศำสตร์กำรประมง แผนพัฒนำด้ำนกำรประมง และฐำนข้อมูลด้ำนกำรประมง รวมทั้ง
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่งำนด้ำนกำรประมง
(๔) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประมงประจำจังหวัด
(๕) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบในส่วนภูมิภำคตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรประมง
(๖) สนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มและจัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
(๗) ให้คำปรึกษำ แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรดำเนินกำรพัฒนำด้ำนกำร
ประมง
(๘) ให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนกำรผลิตให้
ถูกสุขลักษณะตำมมำตรฐำน
(๙) ดำเนินกำรออกใบอนุญำต หนังสืออนุญำต หนังสือรับรอง ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(๑๐) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่ำอำกรเครื่องมือทำกำรประมงและค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประมง
(๑๑) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนประมงอำเภอ
(๑๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
โดยแบ่งงานภายในเป็น 3 กลุม่ และสานักงานประมงอาเภอ ดังนี้
1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบและปฏิบัติงาน คือ
1.1 งำนบริหำรทั่วไป งำนสำรบรรณ
1.2 งำนงบประมำณ และงำนกำรเงินและบัญชี
1.3 งำนจัดทำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
1.4 งำนสถิติ
1.5 งำนแผนงำน/โครงกำร
1.6 งำนพัสดุ และงำนบุคคล
1.7 งำนพั ฒ นำสำรสนเทศระดั บ จังหวัด เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์แ ละเผยแพร่ข้อ มู ล ในระบบ
สำรสนเทศ

1.8 งำนจัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรประมงประจำจังหวัด
1.9 งำนจัดทำแผนพัฒนำด้ำนกำรประมง
1.10 งำนฐำนข้อมูลด้ำนกำรประมงของสำนักงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.11 งำนวิเครำะห์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมประมง/กลุ่ม
จังหวัด/จังหวัด
1.12 ปฏิบัติงำน/โครงกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รับผิดชอบและปฏิบัติงาน คือ
2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทำงด้ำนวิ ชำกำร กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผลิตภัณฑ์ประมงเศรษฐกิจและสังคม
2.2 ส่งเสริมพัฒนำอำชีพและแก้ไขปัญหำภำยในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
2.3 ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยศักยภำพด้ำนกำรประมง ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้ำนกำรประมงภำยในจังหวัด
2.4 ศึกษำ และจัดทำระบบฐำนข้อมูลผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบกำรในกระบวนกำร
ผลิต
2.5 สถิติประมงด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกำรใช้ประโยชน์
2.6 กำกับ ควบคุม หนังสือกำกับกำรจำหน่ำยสัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำตลอดจนระบบกำร
สืบค้นย้อนกลับ
2.7 จัดทำตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้ำน
กำรเพำะเลี้ยงและกำรพัฒนำอำชีพด้ำนกำรประมง
2.8 ศึกษำ วิเครำะห์ กำหนดเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และควบคุมให้มีกำรดำเนินกำร
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
2.9 ส่ งเสริม ติด ตำม และประเมิ น ผลกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีก ำรประมง โครงกำรตำม
ยุ ทธศำสตร์ของกรมประมง ยุ ท ธศำสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุท ธศำสตร์จังหวัด /กลุ่ มจังหวัด
รวมทั้งพัฒ นำเกษตรกรผู้เพำะเลี้ย งสั ตว์น้ำ และผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเพำะเลี้ยงให้ เป็นไปตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร
2.10 ดำเนินกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประมงประจำ
จังหวัด
2.11 สนับสนุนสำนักงำนประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรประมงด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกำรแปรรูป
2.12 ให้บริกำรทำงวิชำกำร ส่งเสริม พัฒนำอำชีพกำรประมง กำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำภำยในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2.13 ปฏิบัติงำน/โครงกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รับผิดชอบและปฏิบัติงาน คือ
3.1 ศึก ษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริห ำรจัด กำรทรัพ ยำกรประมง เครื่องมือ ประมง กำร
อนุรักษ์ กำรใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหำในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ทดสอบ และประเมินผล ทำงด้ำนวิชำกำร กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ประมง เศรษฐกิจและสังคม
3.2 ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลำ ที่รวบรวมสัตว์น้ำ เรือประมงในเขต
จังหวัดให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.3 จัดทำ ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลทำงด้ำนกำรประมงให้เป็นปัจจุบัน เช่น ทะเบียนแหล่ง
น้ำ ทะเบียนที่รักษำพืชพันธุ์ ทะเบียนสัตว์ป่ำคุ้มครอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 จัดทำแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำประมง
3.5 งำนด้ำนโครงกำรพิเศษต่ำงๆ (โครงกำรพระรำชดำริ)
3.6 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย และหำแนวทำงช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.7 จัดทำตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้ำน
กำรประมง
3.8 ควบคุม และกำกับดูแลกำรทำกำรประมงภำยในเขตจังหวัดให้เป็นไปตำม กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรประมง และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.9 กำกับดูแลกำรจัดเก็บเงินอำกรเครื่องมือประมง และค่ำธรรมเนียมกำรประมง
3.10 ดำเนินกำรออกใบอนุญำต หนังสืออนุญำต หนังสือรับรอง ตำมที่กฎหมำยกำหนด
3.11 ดำเนินกำรสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มและจัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น
3.12 ดำเนินกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประมงประจำจังหวัด
คณะกรรมกำรเปรียบเทียบในส่วนภูมิภำคตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง
3.13 ให้ คำปรึกษำ แนะนำ และสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง แก่
สำนักงำนประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน
ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยศักยภำพด้ำนกำรประมง ควำมต้องกำรของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียด้ ำนกำรประมง
ภำยในจังหวัด
3.14 ปฏิบัติงำน/โครงกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. สานักงานประมงอาเภอ
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กากับดูแลให้การ
ประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
(๒) ควบคุมและกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการทาการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทาแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่งานด้านการประมง
(๔) ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการพัฒนา
ด้านการประมง
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
(๖) ดาเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกาหนด
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทาการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประมง
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

