หน้า 1

โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2559

กรมประมง
อธิบดี
รองอธิบดี
ผู้เชี่ยวชาญ
ผูู้ตรวจราชการกรม
กลุ่มนโยบายและการบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม
กองกฎหมาย
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
กองประมงต่างประเทศ
กองประมงตางประเทศ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลยงสตวนาชายฝง
ี้ สั ์ ้ํ ฝั่
กองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ํา
กองวจยและพฒนา
กองวิ
จัยและพัฒนา
อาหาร สัตว์นา้ํ
กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์นา้ํ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมง
กองวิจยั และพัฒนา
ประมงทะเล
กองวิจยั และพัฒนา
ประมงจืด

กองตรวจการประมง
กองบริหารจัดการทรัพยากร
และกําหนดมาตรการ

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและ
ตรวจสอบย้อนกลับ
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ป
ประมง
กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต
กองบริหารจัดการเรือประมง
และการทําประมง
และการทาประมง

กองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ

สํานักงานประมงจังหวัด

สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ

สํานักงานประมงอําเภอ

เหมือนเดิม
ปรับชื่อหน่วยงาน
หน่วยงานใหม่

หน้า 2

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
อธิบดี
นักบริหารสูง - 1
รองอธิบดี

ผู้ตรวจราชการกรม

นักบริหารต้น - 3

อํานวยการสูง - 7

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง
(นักวิชาการประมง ทว) - 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ําและพรรณไม้น้ําสวยงาม
(นักวิชาการประมง ชช) - 1
(นกวชาการประมง
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ํา
(นักวิชาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ํา
(นักวิชาการประมง ชช) - 1

.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

8

ผู้เชีย่ วชาญ

๖

ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา
(นักวิชาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชิงพื้นที่
ป
ชช) – 1
(นักั วิชิ าการประมง
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ําจืด
(นักวิชาการประมง ชช) – 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้าํ จืด
(นักวิชาการประมง ชช) – 1

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1

5

หน้า 3

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
เพิ่มงานจาก
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ประมง
• ส่วนเผยแพร่การประมง
• ส่วนวิศวกรรมประมง
(ยกเว้นฝ่ายจักรกล)

ฝ่ายสารบรรณ

- งานสารบรรณ

สําํ นัักงานเลขานุการกรม

ตัดั งานประสานราชการ
ป
และงานตรวจราชการ ไปกองแผนงาน

ผู้อาํ นวยการสูง

กลุ่มซ่อมบํารุงอาคาร
และสถานที่

กลุ่มช่วยอํานวยการ

- งานช่วยอํานวยการและงาน
เลขานการ
เลขานุ
การ

กลุุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม
กรมประมง

กลุ่มเผยแพร่่และประชาสััมพัันธ์์

- งานสือื่ สารและโทรคมนาคมของกรม
โ
ตลอดจนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

- งานเผยแพรและประชาสมพนธ
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการประมงและกิจกรรมของกรม
2

กลุ่มห้องสมุด

- งานดูแลอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
และระบบสาธารณปโภค
และระบบสาธารณู
ปโภค

- งานห้องสมุด

กล่มเทคโนโลยโสตทศนู
กลุ
เทคโนโลยีโสตทัศนปกรณ์
ปกรณ
และสื่อสิ่งพิมพ์

กล่มวศวกรรมประมง
กลุ
วิศวกรรมประมง

- งานโสตทั
โ ศนูปกรณ์แ์ ละสือ่ื สิ่งพิมพ์์

- งานด้า้ นสํารวจออกแบบ ควบคุม
สิ่งก่อสร้าง และตรวจสอบงานด้าน
วิศวกรรมของกรม

หน้า 4

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
มาจาก
สํานักบริหารจัดการด้านการประมง
• กลุ่มนิติ ิการ
กองประมงต่างประเทศ
• กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

กองกฎหมาย
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสั ดุ งานบุคลากร

กลุ่มคดีปกครอง

- วินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกีย่ วกับคดีปกครอง ตามที่
ไได้รบมอบ
รบั มอบหมายหรื
ม ย รอรบเรอ
อรับเรือ่ งให้
ใ ดําเนิ
เนนนคดีปกครอง
รอ
- ดําเนินการมาตรการทางปกครอง และบังคับทาง
ปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และ
กฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วข้อง

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ
- ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรม
ฎ

กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

- ดําเนินการเกีย่ วกับงานนิตกิ รรมและสัญญา
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยและตอบ
ปัญหาข้อกฎหมายในการทํานิติกรรมสัญญา

3

กลุ่มคดีทั่วไป
- วินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีแพ่ง
คดีอาญาและคดีสิ่งแวดล้อม
- ดาเนน
ดําเนิน คดี
คดแพง
แพ่ง คดี
คดอาญา
อาญา ตามที
ตามทไดรบมอบหมาย
่ได้รับมอบหมาย
หรือรับเรื่องให้ดําเนินคดี

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

- วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมาย
เกีย่ วกับการประมงทั้งในประเทศ และ
เกยวกบการประมงทงในประเทศ
ระหว่างประเทศ

หน้า 5

เพิ่มงานจาก
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
• สวนถายทอดเทคโนโลยการประมง
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
(ยกเว้นงานพัฒนาบุคลากรภายนอก)
กองประมงต่างประเทศ
• งานอนุมัติลาศึกษาต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสด งานบุ
งานพสดุ
งานบคลากร
คลากร
กลุ่มทะเบียนประวัติและ
บําเหน็จความชอบ
- วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลบุคคลของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ
นเลอนเ
่อนเงินเ
นเดือนแล
อนและเงิ
เ นอนๆ
นอื่นๆ ตามกฎหมายของ
ม ฎ ม ยขอ
- งานเลื
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองการเจ้า้ หน้า้ ทีี่
ผู้อาํ นวยการสูง

กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากําลัง

กลุ่มวินัย

- วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาระบบงาน
อัตรากําลัง และยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- พัฒนาและดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจัด
สวัสดิการสําหรับบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
- งานขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณ
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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- ดําเนินการทางด้านวินัย การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- สรรหา จัดสอบ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
ลาออกจากราชการ ปรบวุ
ปรับวฒิ
ฒเเลอนตาแหนง
ลือ่ นตําแหน่ง

กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- จัดทําแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานอนุมัติฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาขอรับ
ทุนภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการขอ
อนุมัติจัดฝึกอบรมสัมมนาของบุคลากร
ภายนอก
- ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
- ส่งเสริมปลูกฝัง เผยแพร่รักษาและคุ้มครอง
จริยธรรม

หน้า 6

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองคลังั
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) สูง

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มบัญชี

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

วิเคราะห์ และวางระบบการบริหารงานพัสดุของกรม

กลุ่มบริหารงบประมาณ
- วิเคราะห์งบประมาณ และจัดทําแนวทางการบริหาร
งบประมาณ
- ตรวจสอบ
ส ตดตามการใชจายเงนงบประมาณ
ิ
ใ ้่ ิ ป

- วิเคราะห์นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับหลักการบัญชี
- ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลทางการบัญชี และ
จัดทํารายงานการเงิน เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ

กล่มตรวจสอบ
กลุ
-วิเคราะห์ กฎหมายข้อกําหนดระเบียบต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสําคัญการ
- ตรวจสอบเอกสารหลกฐานใบสาคญการ

เบิกจ่ายเงิน

5

กลุ่มการเงิน
- วิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านการเงิน
- ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานด้าน
การเบิกจ่ายเงิน

กลุุ่มบริหารพัสดุุ
-วางแผน กําหนดแนวทางการพัฒนาหรือการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน/กระบวนงาน ด้านการคลัง
เนินงานพั
น สดของกรม
ุขอ รม
- ดําเนน

หน้า 7

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
เพิ่มงานจาก
สํานักงานเลขานการกรม
สานกงานเลขานุ
การกรม
• งานประสานราชการ
• งานตรวจราชการ

ตัด กลุ่มแผนและนโยบาย
ประมงแห่งชาติ ไปกองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

กองแผนงาน
ผู้อาํ นวยการสูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุุ งานบุุคลากร

กลุ่มวิเคราะห์และ
ประเมินผล

กลุ่มวิเคราะห์และติดตาม
งบประมาณ

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
- จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรม
- จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
กรม และจัดสรรงบประมาณ

กลุ่มประสานงานราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค

- เสนอแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของกรม
- ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานต่าง ๆ

- ประเมินผลงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงาน
- วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุที่ทําให้การดําเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข

กลุ่มบริหารงานวิจัย

- กําหนดกรอบนโยบายและทิศทางการวิจัย
- จัดทําแผนงาน/ชุดโครงการงานวิจัยด้านการประมง
- บริหารงานวิจัยด้านการประมงอย่างเป็นระบบ
- จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยในสาขาต่างๆ

- จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
- รายงานและประเมินผลการตรวจราชการ
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ
กรม และหน่วยงานในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค
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หน้า 8

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองประมงตางประเทศ
ป
่ ป
ผู้อาํ นวยการสูง

ตัด
• กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ ไปกองกฎหมาย
• กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ
ไปกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
• ภารกิจด้านบริหารการทําประมงนอกน่านน้ํา ไปอยู่
ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุุ งานบุุคลากร

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มการทําประมง
นอกน่านน้ํา

- ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
- ประสานงานการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์ด้านมาตรฐานการผลิต และคุณภาพ
สินค้าประมง
- สนับสนุนและอํานวยความสะดวกการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศของข้าราชการ
- ร่างโต้ตอบ แปลเอกสาร งานเอกสารอื่น ๆ ที่

- พัฒนาโอกาสและแนวทางการทําการประมงใน
น่านน้ําต่างประเทศและในทะเลหลวง
ฎ ยบของ
- ประเมินผลการปฏิฏบัติตามมาตรการ/กฎระเบี
องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs)
- ผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านประมงนอกน่านน้ํา
ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ

เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ
กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและ
องค์กรระหว่างประเทศ
- กาหนดแนวทางในการดาเนนงานความรวมมอภายใตกรอบวชาการประมงระหวางประเทศไทยกบ
ํ
ใ
ํ ิ
่ ื
ใ้
ชิ
ป
่ ป ศไ ั
ต่างประเทศ
- จัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ
- ประสานการจัดทําข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ
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กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

- กําหนดแนวทาง และจัดทําแผนในการ
ดําเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ
- บริหารและประสานการจัดทําข้อตกลงและการ
ดําเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ
ตามข้อผูกพันกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

หน้า 9

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองนโยบายและยทธศาสตร์
ุ
พัฒนาการประมง
ผู้อาํ นวยการสูง

ตัด
• กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และส่วนโครงการพิเศษ
และบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย ไปกองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําํ ริฯิ
• ส่วนเผยแพร่การประมง และส่วนวิศวกรรมประมง ไปสํานักงาน
เลขานุการกรม
• ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ไปกองการเจ้าหน้าที่
• ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร ไปจัดตั้งกองใหม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายประมงแห่งชาติ

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุุ งานบุุคลากร

- กําหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจการประมง
ฐ จจากนโยบาย
- ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิ
และมาตรการภาครัฐ

- จัดทํานโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์
ด้านการประมงรวมถึงแปลงนโยบายประมงไปสู่
การปฏิฏบัติ
- งานฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
กล่มวิวจยและวเคราะหสถต
กลุ
จัยและวิเคราะห์สถิติ
การประมง

กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้า
ประมงระหว่างประเทศ
ประมงระหวางประเทศ
- วิเคราะห์ วิจัย นโยบายการค้า กฎระเบียบ
และมาตรการของประเทศคู่ค้า
- พิจารณาให้ความเห็น ท่าที หรือมีสว่ นร่วมใน
การเจรจา
- ประมวลข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการค้า
สินค้าประมงระหว่างประเทศ

กลุมแผนและติ
กล่
แผนและตดตาม
ดตาม
ยุทธศาสตร์การประมง

- กําหนดแนวทางการบริหาร และพัฒนาการประมงให้
เกิดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําอย่างยัง่ ยืน

- วางแผน และกําหนดระเบียบวิธีทางสถิติในการจัดทําข้อมูลู
สถิติการประมง
- ตรวจสอบ พยากรณ์ และพัฒนาระบบการจัดทําข้อมูลสถิติ
การประมง

- ผลักดันแผนการบริหาร และแผนการพัฒนา
ประมงให้เป็นไปตามเป้าหมาย
14

หน้า 10

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้อาํ นวยการสูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุุ งานบุุคลากร

กลุ่มบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล

กลุ่มพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

- พัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมถึงสร้างระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ประมงและระบบประมวลผล

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
- พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภููมิสารสนเทศ
- จัดทําแผนที่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักภูมิศาสตร์ด้านการประมง
- จัดทําฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง
- จัดทํา พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ
36

กลุ่มบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยสารสนเทศ
- เชื่อมโยงเครือข่ายระบบต่างๆ และเป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
- ควบคุม ตรวจสอบ และติดิ ตามการใช้
ใ ้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่อ
สังคมออนไลน์

หน้า 11

มาจาก
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประมง
2. ส่วนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
3. ส่วนโครงการพิเศษและบรรเทาปัญหา
ผู้ประสบภัย

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และกิจกรรมพิเศษ
ผู้อาํ นวยการต้น

กลุ่มโครงการพระราชดําริ
ในเขตพื้นที่ทวั่ ไป

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุุ งานบุุคลากร

- พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตด้านการ
ประมงที่เหมาะสมจากงานวิจัยประยุกต์

กลุ่มโครงการและกิจกรรม
พิเศษ
พเศษ

- วางแผน ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน
โครงการตามพระราชดําริในเขตพื้นที่ทั่วไป ให้
บรรลุวุ ัตถุปุ ระสงค์

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ
ชาวประมง

- ทดสอบแนวทาง และวิธีการดําเนินการที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานโครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

- กําหนดรูปแบบและขั้นตอนในการให้ความ
ช่วยเหลือผ้ทไดรบผลกระทบ
ชวยเหลอผู
ี่ได้รับผลกระทบ พร้
พรอมทงจดทา
อมทั้งจัดทํา
แผนงาน/งบประมาณ

9

กลุ่มโครงการพระราชดําริ
ในเขตพื้นที่เฉพาะ

- วางแผน ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน
โครงการตามพระราชดําริในเขตพื้นที่เฉพาะให้
บรรลวัวตถุ
บรรลุ
ตถประสงค์
ประสงค

หน้า 12

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
มาจาก
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
สานกพฒนาและถายทอดเทคโนโลยการประมง
- ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร

สํานักงานประมงพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการประมง/ปฏิบตั ิงานประมง) ตน
(วชาการประมง/ปฏบตงานประมง)
ต้น
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การประมง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 1

- ประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่
เหมาะสม
- ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําให้
เป็นไปตามกฎหมาย

สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 2

กลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง
- ควบคุมและกํากับดูแลการทําการประมงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
ุญ และหนังสือรับรอง
- ออกใบอนญาต
ุญ หนังสืออนญาต
ตามที่กฎหมายกําหนด
- เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทําการประมง
และค่าธรรมเนียม

สํานักงานประมงเขตพื้นที่ 3

- ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตพื้นที่
- กํากับให้ธุรกิจและอาชีพการประมง และควบคุม กํากับ ดูแลด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําให้เป็นไปตามกฎหมาย
- จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง
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หน้า 13

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์นา้ํ จืด
สตวนาจด
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) สูง

ตัด
- งานด้านโรค อาหาร และทรัพยากร ไปจัดตั้งกอง
ใหม่
- ศูนย์วิจัยบางส่วน ไปอยู่กองวิจัยและทรัพยากร
ประมงน้ําจืด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ํา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มวิจยั การจัดระบบการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําควบคุม
- วิจัยผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําควบคุม
- จัดทําแผนการพัฒนา มาตรการและ
แนวทางการควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําควบคุม

กลุ่มวิจยั เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้ําจืด
สตวนาจด

กลุ่มวิชาการ
- พัฒนางานวิชาการด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืด
พันธุ์ไม้น้ํา
- จัดทํากรอบนโยบายและแผนงานวิจัย
- ตดตามประเมนผล
ิ
ป ิ และประมวลผลงานวจย
ป
ิั

- พัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
- จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ฐจ
เศรษฐกิ

กลุ่มวิจยั ระบบและการจัดการ
ฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืด

กลุ่มวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและ
พรรณไม้น้ํา

- พัฒนาระบบการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืด และ
การจัดการฟาร์ม
- จัดทําแผนและแนวทางการพัฒนาระบบการ
จัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

- พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําสวยงาม
เชิงพาณิชย์ และอนุรักษ์สายพันธุพ์ ื้นเมือง
- วิจัยระบบการบริหารจัดการฟาร์ม และจัดทํา
มาตรฐานฟาร์มผลิต
- ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐาน
ผลผลิต
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กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตั ว์์นํา้ ชุมชน
- พัฒนาการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําจากการ
เพาะเลีย้ งในแหล่งน้ําปิดภายในท้องถิ่น
- จัดทําแผนงานและรูปแบบของการพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิดขนาดเล็ก
- กําหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ํา
ขนาดเล็ก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขต ๑-12
(ต่อหน้าถัดไป)
(ตอหนาถดไป)
(มีต่อหน้าถัดไป...)

หน้า 14

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตั ว์น์ าํ้ จืดื (ต่อ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลียี้ งสัตั ว์์นาํ้ จืืดเขต 1
(เชียงใหม่)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลียี้ งสัตั ว์์นาํ้ จืืดเขต 2
(เชียงราย)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขต 3
(พิจิตร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขต 4
(อุดรธานี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขต 5
(ยโสธร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขต 6
(ขอนแก่น)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขต 7
(ชลบุรี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขต 8
(พระนครศรีอยุธยา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขต 10
(กาญจนบุรี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขต 11
(ตรัง)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขต 12
(สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขต 9
(ชัยนาท)

- ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ไม้น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ําหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น
ผลิต และขยายพั
และขยายพนธุ
นธ์สตว
ัตว์ และพั
และพนธุ
นธ์ไมนาจดทไดรบการปรบปรุ
ม้น้ําจืดที่ได้รับการปรับปรงพั
งพนธุ
นธ์ที่หหายากและใกลสู
ายากและใกล้สญพั
ญพนธุ
นธ์
- ผลต
- ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา พันธุ์ไม้น้ําจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําปิด
- ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ําสวยงาม
- เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําจืด
22

หน้า 15

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สั ์ ้ํ ฝั่
สตวนาชายฝง
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) สูง

ตัด
- งานด้านโรค อาหาร ไปจัดตั้งกองใหม่
- ศูนย์วิจัยบางส่วน ไปอยู่กองวิจัยและทรัพยากร
ประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ํา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ญ านการเพาะเลี้ยงกุุ้งทะเล
ผูู้เชี่ยวชาญด้

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุุ่มวิจัยระบบและการจัดการ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล ตลอดสายการผลิต
- เฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ภูมิอากาศ
- ประเมินศักยภาพการรองรับของพื้นที่ และจัดระบบการบริหาร
จัดการพื้นที่เพาะเลี้ยง
- กําหนดมาตรการ และแนวทางในการกําหนดกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เหมาะสม

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
การผลิตกุ้งทะเล

กลุ่มวิชาการ
- พัฒนางานวิชาการด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง สาหร่ายทะเล
- จัดทํากรอบนโยบายและแผนงานวิจัย
- ติดตามประเมินผล และประมวลผลงานวิจยั

- พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อมในการเพาะเลีย้ งกุ้งทะเล
- จัดทําฐานข้อมูล และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาอตสาหกรรมก้
การพฒนาอุ
ตสาหกรรมกุงไทย

กลุ่มวิจัยการจัดการระบบการ
เพาะเลียี้ งสัตั ว์์นาํ้ ควบคุม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
(ต่อหน้าถัดไป)

- วิจัยผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม
- กําหนดรูปแบบการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําควบคุม
- จดทาฐานขอมู
ั ํ
้ ลทเกยวของกบการเพาะเลยงสตวนา
ี่ ี่ ้ ั
ี้ สั ์ ้ํ
ควบคุม
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กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ชายฝั่ง
- พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์
ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์น้ําสวยงาม รวมทั้ง
วิศวกรรมการเพาะเลี้ยง
- จดทายุ
จัดทํายทธศาสตร์
ทธศาสตรการพฒนาการเพาะเลยงสตวนา
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์น้ําสวยงาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต ๑-6
(ต่อหน้าถัดไป)

(มีต่อหน้าถัดไป...)

หน้า 16

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตั ว์น์ าํ้ ชายฝัั่ง (ต่อ)

ศูศนย์
นยศกษาการพฒนา
ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
กลุ่มบริิหาร
ฝ่ายอํานวยการ
กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
กลุุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
กลุ่มขยายผล
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง

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

ศูนยวจยและพฒนา
ศนย์
วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

ศูนยวจยและพฒนา
ศนย์
วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
เขต 2 (สมุทรสาคร)

ศููนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลียี้ งสััตว์น์ ํา้ ชายฝััง่
เขต 4 (กระบี่)

ศููนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
เขต 5 (ภูเก็ต)

ศูนยวจยและพฒนา
ศนย์
วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
เขต 6 (สงขลา)

- พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และการจัดการฟาร์ม
- ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะเลี้ยง
- วิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
- วจยความหลากหลายทางชวภาพของสตวนาชายฝง
วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําชายฝั่ง สัสตวทะเล
ตว์ทะเล และสาหรายทะเล
และสาหร่ายทะเล
- ทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลในฟาร์ม
- ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
- ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
- ให้บริการตรวจวินิจฉัยคุุณภาพดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุ
ฐ ณ
ุ ภาพน้ํา
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หน้า 17

เพิ่มงานจาก
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
- ศูศนย์
นยวจยและพฒนาประมงชายฝง
วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
นครศรีธรรมราช

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์นา้ํ
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) สูง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ํา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝายบรหารทวไป

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงนและบญช
งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
การปรั
ป ับปปรุงพัันธุ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมโมเลกุล

- พัฒนาการปรับปรุงพันธุส์ ัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําให้มี
คุณภาพดี ทั้งในเชิงพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออก
- พัฒนาพันธุส์ ัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจากธรรมชาติให้
เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์

- พัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในสัตว์น้ําและพันธ์ไมนา
เทคโนโลยทเกยวของในสตวนาและพนธุ
ม้น้ํา

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ธนาคารเชื้อพันธ์
ธนาคารเชอพนธุ
- พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์
รวมทั้งเก็บรวบรวมเชื้อพันธุส์ ัตว์น้ําและพันธุ์
ไม้น้ําทั้งพันธุ์ดั้งเดิม พันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์
ใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ํา ๖ ศูนู ย์
(ต่อหน้าถัดไป)

(มีต่อหน้าถัดไป...)
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์นา้ํ (ต่อ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ําปทุมธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ําอุตรดิตถ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ํานครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี

- วิจัยและทดสอบพันธุส์ ตั ว์นา้ํ และพันธุ์ไม้น้ําทีผ่ า่ นการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร
- ผลิติ และขยายพันั ธุ์สตั ว์์นาํ้ และพันั ธุ์ไม้น้ าํ้ ทีผี่ ่านการพัฒ
ั นาปรับั ปรุงพันั ธุ์
- ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- เพิ่มศูนย์ฯ นครศรีธรรมราชเพือ่ เพิ่มพืน้ ที่เพาะเลีย้ งชายทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ตอนล่าง และฝั่งอันดามัน
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มาจาก
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
- สถาบนวจยอาหารสตวนาจด
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
- สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นา้ํ
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) ต้น
กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
ระบบคุณภาพอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารสัตว์น้ํา

กลุ่มควบคุมมาตรฐาน
อาหารสัตว์น้ํา

- ควบคุ
ควบคมม ตรวจสอบ สุสขอนามั
ขอนามยของโรงงานผลตอาหาร
ยของโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์น้ํา
- ติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ใน
อาหารสัตว์น้ําให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ ตรวจสอบการควบคุ
อาหารสตว
ตรวจสอบการควบคมกระบวนการผลิ
มกระบวนการผลตต
อาหารสัตว์น้ําเพื่อการส่งออก

-กําหนดมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์น้ํา ตามกฎหมาย
- ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ํา ออกหนังสือรับรอง
แจ้งการนําเข้า
- ตรวจสอบคุ
ตรวจสอบคณภาพและความปลอดภั
ณภาพและความปลอดภยของ
ยของ
อาหารสัตว์น้ําที่นําเข้า และส่งออก

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสัตว์น้ํา

-พัฒนาวิธวี ิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ําให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยให้
เป็นไปตามกฎหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อาหารสัตว์น้ําชลบรีุ

กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์น้ํา
- พัฒนาการผลิตอาหารสัตว์น้ํา สูตรอาหาร รูปแบบ
อาหาร และระบบการให้อาหาร การลดต้นทุนอาหาร
สัตว์น้ําเศรษฐกิจและอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มศักยภาพและคุณค่าทางโภชนาการวัตถุดิบ
อาหารสัตว์น้ํา และสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบเหลือใช้

- พัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดี มีอัตรารอดสูง
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนว
รล นทนอาหารสั
ุนอ รสตว์วนน้ําเศรษฐกิ
เ รษฐ จ
- หาแนวทางการลดต้
- ควบคุม ตรวจสอบ สุขอนามัยและมาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ํา
และติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอาหารสัตว์น้ําให้เป็นไปตามกฎหมาย
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มาจาก
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
- สถาบนวจยสุ
สถาบันวิจัยสขภาพสั
ขภาพสตวนาจด
ตว์น้ําจืด
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
- สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําชายฝั่ง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอานวยการ
งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นา้ํ
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) ต้น
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้ํา

กลุ่มวิจยั และพัฒนาการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคสัตว์น้ํา

-กําหนดแนวทางในการพัฒนา การป้องกัน และ
รักษาโรค ลดการใช้ยา และสารเคมี
- พัฒนาวินิจฉัย วิธีตรวจและชันสูตรโรคให้ได้
มาตรฐานทั้งในประเทศ และที่นําเข้า
- เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ํา
อ้างอิงให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
อางองใหแกหนวยงานภาครฐ
กลุ่มวิจยั และพัฒนาการตรวจสอบ
และรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา
เพื่อการส่งออก

- พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค และการควบคุมโรคสัตว์น้ํา
- สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานฟาร์ม และการเจรจา
ต่อรองทางการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- ควบคุม ตรวจสอบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ํา และการ
แจ้งเตือนภัยโรคสัตว์น้ํา
แจงเตอนภยโรคสตวนา

กลุ่มวิจัยการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพยาและ
เคมีภัณฑ์
- วิจัยยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเลีย้ งสัตว์
น้ํา
- ควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพยา
และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์น้ํา

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ํา
สงขลา

- พัฒนาระบบการตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์ม
เพาะเลีย้ ง และรวบรวมสัตว์น้ําเพื่อการส่งออก
รวจสอบ แล
และรัรบรอ
บรองสขอนามั
สุขอน มยยฟาร์รมม สขภาพ
สุขภ สัสตวว์
-ตรวจสอบ
น้ําเพื่อการส่งออก
-ออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา และสุขอนามัย
ฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา

- วิจัยโรคสัตว์น้ํา
- พัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรค และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้ํา
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เพิ่มงานจาก
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งบางส่วน
( ติ และขยายพันั ธุ์สัตว์์นํา้ เพือ่ื การฟืฟืน้ ฟูฟ
(ผลิ
ทรัพยากรสัตว์นา้ํ )

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) สูง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง
-ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือ
ป
ประมง
อุปกรณ์์ช่วยทํําการประมง
ป
และวิธิ ี
ทําการประมงที่เหมาะสม
-ส่งเสริม การปรับเปลีย่ นเครื่องมือในการทํา
ประมงให้เหมาะสมกับกลุ่มสัตว์น้ํา
-พัฒนารูปแบบเรือประมง วางแนวทางใน
การพัฒนาให้เรือประมงได้มาตรฐาน
-ออกแบบเรือปฏิบัติราชการในน่านน้ําไทย

กลุ่มประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมง

กลุ่มวิชาการ

-วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเพื่อกําหนดโครงการวิจัย - กําหนดขอบเขต ชนิด ขนาด และปริมาณ ฤดูกาล
การทําประมงที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางการออก
- จัดทําแผนงานวิจัย ติดตาม ตรวจสอบการ
ใบอนุญาตทําการประมง
ดําเนินงานตามแผนงานวิจัยและประเมินผล
- กําหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ําที่จะทําการประมง
งานวิจัย

กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งประมง

กลุ่มสํารวจและวิจัย
ทรัพยากรทะเลลึก

กําหนดแนวทางการฟื้นฟแหล่
แหลงทาการประมงและ
งทําการประมงและ
- กาหนดแนวทางการฟนฟู
ทรัพยากรประมง และการปล่อยสัตว์น้ําสู่แหล่งน้ํา
อย่างเหมาะสม
- ปรับปรุงแหล่งอาศัยฟื้นฟูให้เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ํา
- ฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้สมบูรณ์และใช้เป็็น
แหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
- ติดตามผลการปล่อยสัตว์น้ํา และปรับปรุงให้
เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟูสัตว์น้ํา
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กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
แหล่งประมง
-วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์ทะเลใน
แหล่งทําประมง เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์ทะเล
-วางแผน กําหนดแนวทาง และประมวลผลการรับรอง
การสุขอนามัยเรือประมง
- ตรวจสอบ ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมง

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร
และการประมงทะเลลึก

ใ
- ขยายพื้นที่ในการทําประมงทะเลลึกของไทยและ -วิจัย และประเมินสภาวะทรัพั ยากรสัตั ว์น์ ้ําใน
แหล่งทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
หาแหล่งการประมงทะเลลึก
- สํารวจ ค้นคว้าแหล่งทําการประมงในน่านน้ําสากล -วิเคราะห์สถานการณ์การทําการประมง เครื่องมือ
ประมง และวิธีทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
- จัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้
มาตรฐานสากล

(มีต่อหน้าถัดไป...)

หน้า 22

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(ต่อ)
ศููนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ศููนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอัน
ดามันตอนบน (ภูเก็ต)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

•
•
•
•
•

วิจัยชีววิทยาของสัตว์นา้ํ สิ่งแวดล้อม การทําประมง
พัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง
ฟืน้ ฟแหล่
แู ลงออาศัยส
ยสัตวน
ว์นา้ํ
ผลิตและขยายพันธุ์เพื่อฟืน้ ฟูทรัพยากรสัตว์นา้ํ
ดําเนินงานสถานแสดงพันธุ์สตั ว์นา้ํ

29

ศูนยวจยและพฒนาประมง
ศนย์
วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อันดามันตอนล่าง (สตูล)

หน้า 23

มาจาก
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
- สถาบนวจยและพฒนาทรพยากรประมงนาจด
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
- ส่วนวิศวกรรมประมง (ยกเว้นฝ่ายโยธา)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอําํ นวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด

- รวบรวม เก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้ําจืดในรูป
ของพิพธิ ภัณฑ์ตัวอย่างดองและธนาคารดีเอ็นเอ
เเพือใชเปน
อ่ ใช้เป็นตัวอย
วอย่างอ้อางอิอง
- จัดทําข้อมูลชีวสารสนเทศของสัตว์น้ํา เพื่อ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา และการ
อ้างสิทธิการเป็นเจ้าของ

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) ต้น

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร
ประมงและนิเวศแหล่งน้ําจืด

กลุ่มวิชาการ
- พฒนาวชาการ
พัฒนาวิชาการ และการบรหารจดการดาน
และการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรประมงน้ําจืด
- จัดทํากรอบแนวทางการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรประมงน้ําจืด

- ฟื้นฟูฟระบบนิิเวศแหล่ง่ นํา้ํ จืดื ทีเี่ หมาะสมต่อ่ การดําํ รงชีีวิต
ของสัตว์น้ําจืด
- กําหนดมาตรการป้องกันการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ประมง และกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อการประมง
-ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน คุณภาพน้ํา และสาร
ตกค้า้ งในสตว์
ใ ั ์น้ํา

กลุ่มบูรณะแหล่งน้ํา
เพื่อการประมง

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด

- พัฒนางานด้านวิศวกรรมประมง ประดิษฐ์ ดัดแปลง
ซ่อมสร้างเครื่องมือกล เครื่องจักรกลทางบกและทางน้ํา
- ดําเนินการ และควบคุุมงานการขุุดลอก และกําจัด
วัชพืชในแหล่งน้ํา
-บูรณะปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ ขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ ขุดบ่อเลีย้ งสัตว์น้ํา

- วิจัยระบบการเลี้ยงสัตว์ และพืชน้ําจืดใน
สภาพแวดล้อมที่จํากัด
บริหารจั
รจดการสถานแสดงพั
รสถ นแส นธุ
นธ์สตั วน
ว์น้ําจืจด
- บร
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กลุ่มวิจัยการจัดการประมง
น้ําจืด
- พฒนารู
พัฒนารปแบบการบริ
ปแบบการบรหารจดการทรพยากรสตวนา
หารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา
ในแหล่งน้ําจืดให้เหมาะสมต่อสภาพแหล่งน้ํา และ
ท้องถิ่น และกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
- จัดทําแผนงานการจัดการทรัพยากรประมงใน
แหล่งน้ําจืด ภายใต้การมีส่วนร่วม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืดเขต ๑-5
(ต่อหน้าถัดไป)

(มีต่อหน้าถัดไป...)

หน้า 24

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(ต่อ)

ศูศนย์
นยวจยและพฒนาประมง
วิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืดเขต 1 (พะเยา)

ศูศนย์
นยวจยและพฒนาประมง
วิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืดเขต 3 (สกลนคร)

ศูนยวจยและพฒนาประมง
ศนย์
วิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

- วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ําและติดตามการเปลีย่ นแปลงและประสิทธิภาพของเครือ่ งมือทําการประมง
- วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ําจืด
- สํารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สตั ว์ และพืชน้ําจืด
- ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ําจืด และประเมินผลกระทบจาก
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าํ ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้าํ
- ฟนฟู
ฟืน้ ฟทรั
ทรพยากรสตวนาแล
พยากรสัตว์นา้ํ และระบบนิ
ร บบนเวศแหลงนาจด
เวศแหล่งน้ําจืด รวมทั
รวมทงสงเสรมการมสวนรวมกบชุ
้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชมชน
มชน
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หน้า 25

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองตรวจการประมง
ป
ผู้อาํ นวยการสูง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝายบรหารทวไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

ตัด
• ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
ไปกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
• ส่ว่ นอนุญาตและกํําหนดมาตรการประมง
ป
ไป
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
• สถานีวิทยุประมงชายฝั่ง 15 สถานี ไปกอง
บริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง
• กลุ
กล่มนินตการ
ติการ ไปกองกฎหมาย

กลุ่มแผนงานและติดตาม
การตรวจการประมง

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
เรือตรวจการณ์ประมง

กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านการประมง
- กําหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม
การมีสว่ น รวมของชุ
การมสวน
ร่วมของชมชนในการอนรั
มชนในการอนุรกษ
กษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ํา พร้อมทั้งจัดทํา
แผนงาน/โครงการ

- พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ
อุปกรณ์์ และเรืือตรวจการณ์์ให้้มีประสิิทธิิภาพ

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ําจืดภาค 5 ศูนย์
(ต่อหน้าถัดไป)

- กําหนดแผนการ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจการณ์ประมงทั้งในพื้นที่น้ําจืด และทะเล
- จัดทําโครงการ แผนงาน ด้านการตรวจการณ์ประมง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา และทะเล

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 3 ศูนย์
(ต่อหน้าถัดไป)

(มีต่อหน้าถัดไป...)
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หน้า 26

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองตรวจการประมง
(ต่อ)

ศูศนย์
นยปองกนและปราบปราม
ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ําจืดภาคเหนือ
(พิษณุโลก)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ําจืดภาคตะวันตก
(
(กาญจนบุ
รี)

ศูศนย์
นยปองกนและปราบปราม
ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ําจืดภาคกลาง
(พระนครศรีอยุธยา)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ําจืดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (นครราชสมา)
เฉยงเหนอ
(นครราชสีมา)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ําจืดภาคใต้
(สุราษฎร์ธานี)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)

- ควบคุ
ควบคมม ปองกน
ป้องกัน ปราบปราม จบกุ
จับกมม ผูผ้กระทาผดกฎหมาย
ระทําผิดกฎหมาย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิน่
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หน้า 27

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
มาจาก
สํานักบริหารจัดการด้านการประมง
• ส่ว่ นอนุญาตและกํําหนดมาตรการ
ประมง

กองบริหารจัดการทรัพยากรและ
กําหนดมาตรการ
ผู้อาํ นวยการต้น

กลุ่มทะเบียนและอนุญาต
ทําการประมง

กลุ่มกําหนดมาตรการ
ด้านการประมง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุุ งานบุุคลากร

- กําหนดแนวทางปฏิบัติในการสงวน อนุรักษ์
และคุ้มครองสัตว์น้ําให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ และสอดคล้
วชาการ
และสอดคลองกบขอกาหนดเงอนไขใน
องกับข้อกําหนดเงื่อนไขใน
กฎหมาย

กลุ่มกิจการแรงงาน
ในภาคประมง

- กําหนดแนวทางในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือ
อนุญาตเกี่ยวกับการทําการประมงของเรือประมง
-ออกใบอนุุญาตให้ดําเนินกิจการแพปลา ใบอนุุญาต
ให้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ํา
- พัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดทําเครื่องหมาย
ประจําเรือประมง

กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา

- ออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับการ
เพาะเลียี้ งสัตั ว์น์ ํา้ ตามกฎหมาย
- กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการประกอบกิจการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําควบคุม

กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ํา
ตามอนุสัญญา

- วิเคราะห์การใช้แรงงานในเรือประมง
- กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ควรจะดําเนินการ
ภายใต้มาตรา 83 ของพระราชกําหนดการประมง
- ควบคุม และตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์
น้ําไม่ให้กระทําผิด
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- กาหนดแนวทางในการควบคุ
กําหนดแนวทางในการควบคมม และตรวจสอบการคา
และตรวจสอบการค้า
ภายในประเทศ การนําเข้า ส่งออก
- ออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และต่างประเทศ

หน้า 28

มาจาก
สํานักบริหารจัดการด้านการประมง
ส่
สวนควบคุ
มการคาสตวนาและปจจยการผลต
้ สั ์ ้ํ ปั ั
ิ
• กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
• กลุ่มงานบริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ํา
• ด่านตรวจสัตว์น้ํา จํานวน 22 ด่าน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินิ และบััญชีี
งานพัสดุ งานบุคลากร

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองควบคุุมการค้าสัตว์นา้ํ
และปัจจัยการผลิต
ผู้อาํ นวยการต้น

กลุ่มควบคุมเรือประมงและ
สินค้าประมงต่างประเทศ

กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออก
สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต

- งานการนําเข้า นําออก นําผ่านราชอาณาจักร
ซึงึ่ สัตั ว์์นํา้ ผลิติ ภััณฑ์์สัตว์์นํา้ และปััจจััยการผลิิต

- งานควบคุม กํากับดูแลการเข้าเทียบท่าของ
เรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที
ฎ
่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มสารวัตรและกักกัน
สัตว์น้ํา

- งานด้านสถานกักกันสัตว์น้ํา และสถานที่
พักั ซากสัตั ว์น์ ํา้ และงานด่่านตรวจสััตว์์นํา้
ภายในประเทศ

ศูศนย์
นยบรหารจดการดานตรวจสตวนา
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา
เขตที่ 1-3
(ต่อหน้าถัดไป)

(มีต่อหน้าถัดไป...)
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หน้า 29

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองควบคุุมการค้าสัตว์นา้ํ
และปัจจัยการผลิต (ต่อ)

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ําเขต 1 (เชียงราย)

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงใหม่
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดหนองคาย
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดอบลราชธานี
ดานตรวจสตวนาจงหวดอุ
บลราชธาน
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนครพนม
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา
เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง
ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานดอนเมือง
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบรีร
ดานตรวจสตวนาจงหวดชลบุ
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดจันทบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราด
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาคร
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดกาญจนบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ําเขต 3 (สงขลา)

ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานหาดใหญ่
ด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดา
ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดภูเก็ต
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนราธิวาส
ดานตรวจสตวนาจงหวดนราธวาส
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสตูล
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง

- งานควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์นา้ํ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
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หน้า 30

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
มาจาก
สํานักบริหารจัดการด้านการประมง
• สถานีวิทยุประมงชายฝั่ง 15 สถานี

กองบริหารจัดการเรือประมงและ
การทําการประมง
ผู้อาํ นวยการต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุุ งานบุุคลากร

กลุ่มควบคุมเรือประมงและ
การทําการประมงในทะเล

กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้
ระบบติดตามเรือ
- พัฒนากระบวนการติดตามเรือประมงไทยที่ทําการ
ประมงทั้งในน่านน้ําไทย และนอกน่านน้ําไทย
- วิเคราะห์พฤติกรรมการทําการประมงของ

- พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ควบคุมการเข้าออกท่าเทียบ
เรือของเรือประมงไทย
- กําหนดมาตรการและแนวทางในการดําเนินการแจ้งเข้าออกเรือประมง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๑-3
(ต่อหน้าถัดไป)
กลุุ่มตรวจสอบสัตว์น้ํา
หน้าท่าเทียบเรือ

เรือประมงไทย และดําเนินการตามกฎหมายกับ
เรือประมงที่กระทําความผิด
กล่มควบคุ
กลุ
ควบคมการทํ
มการทาประมง
าประมง
ในแหล่งน้ําจืด

-พัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ําขึ้นท่า ณ ท่า
เทียบเรือประมง และระบบสืบค้นที่มาของสัตว์น้ํา
-- กําหนดมาตรการ และแนวทางการรายงานการจับสัตว์น้ํา
-- ดูแลการดําเนินการของท่าเทียบเรือ และแพปลา ที่จด
ทะเบียน

- พัฒนากระบวนการควบคุมการทําประมงในที่
จับั สััตว์์นํา้ ที่ีเป็นสาธารณสมบััติของแผ่่นดิิน
- กําหนดมาตรการและแนวทางในการ
ดําเนินการควบคุมการทําประมงในแหล่งน้ําจืด
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(มีต่อหน้าถัดไป...)

หน้า 31

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองบรหารจดการเรอประมงและ
กองบริ
หารจัดการเรือประมงและ
การทําการประมง (ต่อ)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๒ (สงขลา)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต)

- ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการเข้าออกของเรือประมงไทย
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หน้า 32

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
สําํ นัักงานประมงจั
ป
ังหวััด (76
( จังั หวัดั )
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบตั กิ ารประมง) สูง
ผูผ้อาานวยการเฉพาะดาน
ํ นวยการเฉพาะด้าน (วชาการประมง/ปฏบตการประมง)
(วิชาการประมง/ปฏิบตั กิ ารประมง) ตน
ต้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร
- เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในระบบ
สารสนเทศ
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมง
ประจําจังหวัด
- และฐานข้อมูลด้านการประมง

กลุมบรหารจดการ
กล่
บริหารจัดการ
ด้านการประมง

กล่มพฒนาและสงเสรม
กลุ
พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพการประมง

- วจย
วิจัย และประเมนเทคโนโลยดานการ
และประเมินเทคโนโลยีด้านการ
ประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนและกํากับ
ดูแลให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่
เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย
- ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไข
ปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําภายใน
เขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการ
ของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด

38

- ควบคุ
ควบคมและกํ
มและกากบดู
ากับดแลการเพาะเลี
แลการเพาะเลยงสตว
้ยงสัตว์
น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
- ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสือ
อนุุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียน
ท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามที่กฎหมาย
กําหนด

สํสานกงานประมงอาเภอ
านักงานประมงอําเภอ
(527 อําเภอ)

- สงเสรมและสนบสนุ
ส่งเสริมและสนับสนนให้
นใหเกดธุ
เกิดธรกิ
รกจและ
จและ
อาชีพการประมงที่เหมาะสม
- กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและ
การประกอบอาชีพการประมงเป็นไป
ตามกฎหมาย
ฎ
- ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
- จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและ
ฐานข้อ้ มูลด้้านการประมง

หน้า 33

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์นา้ํ
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) สูง
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การบรรจผลิ
การบรรจุ
ผลตภณฑสตวนา
ตภัณฑ์สัตว์น้ํา
พัฒนากระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิต
ภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ และเครื่องมือ
อุปกรณการบรรจุ
์
สสําหรบผลตภณฑสตวนา
ั ิ ั ส์ ั ์ ้ํ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
การผลิต

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการ
วัตถุดิบสัตว์น้ํา

ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ําของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานด้าน
สุสขอนามั
ขอนามยย

กลุ่มวิจัยการประเมินความเสี่ยง
วัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

พัฒนาการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําและสิง่ ที่เหลือ
จากอุตสาหกรรมสัตว์น้ําเพื่อเพิ่มมูลค่า

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

พัฒนาการประเมินความเสี่ยงของสัตว์น้ําและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวัง
อันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํา

พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ําด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
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กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํา

พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
เทคโนโลยีการบรรจุและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา

พัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นา้ํ ตั้งแต่หลัง
การจับสัตว์น้ําจนไปถึงผู้บริโภคเพื่อให้
เหมาะสมในเชิงธุรกิจและเป็นที่ยอมรับ

หน้า 34

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
ตัด งานพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ําและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ํ ไปกองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน
เพื่อการสืบค้น

กองตรวจสอบคุณภาพสินิ ค้า้ ปประมง
ผู้อาํ นวยการเฉพาะด้าน (วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) สูง

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพ
ทางเคมี

- ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์น้ํา
และสินค้าประมง ตั้งแต่หลังการจับจนถึงผลิตภัณฑ์
สุดท้าย และสินค้านําเข้า ด้วยกระบวนการ
ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี

กลุ่มรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง
- พัฒนาระบบการตรวจรับรองและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบการดําเนินการส่งออกสินค้าประมงของผู้ประกอบการ
- ทวนสอบประสิทธิภาพการจัดทําระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงานแปร
รูปสินค้าประมง

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทาง
กายภาพ

- ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์
น้ําและสินค้าประมง ตั้งแต่หลังการจับจนถึง
้
สิ ้ ํ ้ ดวย
้
ผลตภณฑสุ
ิ ั ส์ ดทายและสนคานาเขา
กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ
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กลุ่มตรวจประเมินระบบ
คุคณภาพแหล่
ณภาพแหลงแปรรู
งแปรรปป
- พัฒนาระบบการทวนสอบระบบคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
-- ทวนสอบประสิทธิภาพการจัดการสุขอนามัยการผลิต ระบบจัดการ
ความปลอดภยอาหาร
ป
ั
และการสืบื ค้น้

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทาง
จุลินทรีย์
- ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์น้ํา และ
สินค้าประมง ตั้งแต่หลังการจับจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย
- ตรวจสอบประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการของ

ป ิบัติิการ ภายนอกกรมทีร่ี ับถายโอนภารกิ
่ โ
ิจ
กรม ห้้องปฏิ
(Outsource) และห้องปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิต
(มีต่อหน้าถัดไป...)

หน้า 35

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
กองตรวจสอบคุณภาพสินิ ค้า้ ปประมง
(ต่อ)

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงสมุทรสาคร

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงสงขลา

- ศกษา
ศึกษา วิวจยพฒนาระบบการตรวจแหลงผลต
จัยพัฒนาระบบการตรวจแหล่งผลิต แหลงจบ
แหล่งจับ การแปรรู
การแปรรปสั
ปสตวนา
ตว์น้ํา การบรรจ
การบรรจุ การสบคน
การสืบค้น ใหสนคาประมงปลอดภยตามมาตรฐานสากล
ให้สนิ ค้าประมงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- ตรวจติดตาม และตรวจทวนสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงานแปรรูปสินค้าประมง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
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หน้า 36

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่
มาจาก
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
กองตรวจสอบรบรองมาตรฐาน
คุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
• งานพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ําและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ํ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุุ งานบุุคลากร

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
ฐ
สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
ผู้อาํ นวยการต้น

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
แหล่งผลิต

กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ
- กําหนดกระบวนการและจัดทําหลักฐานเพื่อการ
สืบค้น
ออกแบบกระบวนการเรียกคืนสินค้า
- ออกแบบกระบวนการเรยกคนสนคา
- กําหนดและปรับปรุงโครงสร้าง และมาตรการเพื่อ
การสืบค้นสินค้าประมงตลอดสายการผลิต
- ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลตลอด
สายการผลิต

- กําหนดระบบการรับรองการผลิตและผลผลิตสัตว์น้ํา
ตามมาตรฐาน
ฐ
งผลิตสัตว์น้ําให้
- กําหนดระบบมาตรฐานแหล่
สอดคล้องกับมาตรฐาน

กลุ่มพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานแหล่งแปรรูป
- กําํ หนดมาตรฐานด้้านสุขอนามััยใในการจับั ดูแลรักั ษา แปรรูป เก็บ็ รัักษาผลิตภัณ
ั ฑ์ส์ ัตว์น์ ํา้ การขนส่งหรืือขนถ่ายสัตั ว์์
น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- พัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานสุขอนามัยในการจับ ดูแลรักษา การแปรรูป การเก็บรักษาสัตว์น้ํา และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา การขนส่งหรือขนถ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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กลุ่มรับรองมาตรฐาน
แหล่งผลิต
- ออกแบบกระบวนการรับรองมาตรฐานแห่ง
ผลิต
- ประเมินขีดความสามารถห้องปฏิฏบัติการ
ของกรมประมง
- รับรองระบบคุณภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ํา
- ทวนสอบประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
วัตถุดิบจากแหล่งผลิตสินค้าประมง

