หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(๑) สํานักงานประมงจังหวัด
(๒) สํานักงานประมงอําเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ที่มา: กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า 38 และหน้า 39

ข้อ 23 สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม
และกํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ การประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์ําและการทํ
น้
าการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านการประมง
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนา ด้านการประมง
(๕) ให้บริการวิชาการด้านการประมงแก่ผู้ประกอบการ ชาวประมง เกษตรกร และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต
ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน(๖) เร่งรัดและจัดเก็บเงินอากรและค่าธรรมเนียมการประมง
(๗) กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

ข้อ ๒๔ สํานักงานประมงอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม และกํากับดูแล ให้การประกอบธุรกิจและการประกอบ
อาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์ําและการทํ
น้
าการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยีการประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านการประมง
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนา ด้านการประมง
(๕) ให้บริการวิชาการด้านการประมงแก่ผู้ประกอบการ ชาวประมง เกษตรกรและประชาชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต
ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
(๖) เร่งรัดและจัดเก็บเงินอากรและค่าธรรมเนียมการประมง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

แบ่งออกเป็น 13 อําเภอ ดังนี้
1. อําเภอเมืองสระบุรี
2. อําเภอแก่งคอย
5. อําเภอพระพุทธบาท
6. อําเภอวิหารแดง
9. อําเภอมวกเหล็ก
10. อําเภอบ้านหมอ
13. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

3. อําเภอหนองโดน
7. อําเภอเสาไห้
11. อําเภอวังม่วง

4. อําเภอหนองแค
8. อําเภอหนองแซง
12. อําเภอดอนพุด

ภูมิศาสตร์
สภาพ ภูมิศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี นับว่าเป็นทําเลแห่งการเพาะปลูก ได้รับความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ําสายหลัก
คือแม่น้ําป่าสัก และสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม
ภูมิอากาศ
สภาพโดยทั่วไป มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนมีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1147.6 มิลลิเมตร มีฤดูต่าง ๆ 3 ฤดูคือ

. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง
. ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน
. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน

สํานักงานประมงจังหวัดสระบุรี มีโครงสร้างหน่วยงานแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย

. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
. กลุม่ พัฒนาและสร้างเสริมอาชีพการประมง
. กลุม่ บริหารจัดการด้านประมง

.
.
.
.
.

และ ระดับอําเภอ ประกอบด้วยประมงอําเภอ 5 อําเภอ คือ
ประมงอําเภอหนองแค
ประมงอําเภอบ้านหมอ
ประมงอําเภอพระพุทธบาท
ประมงอําเภอหนองโดน
ประมงอําเภอแก่งคอย
กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์
- จัดทําแผน/งาน/
โครงการ ด้านการ
ประมงและโครงการ
พิเศษต่างๆ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การประมง
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ
และประเมินเทคโนโลยีการ
ประมงภายในเขตจังหวัด

กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
สํานักงานประมงอําเภอ
ประมง
- ดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแล - ดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแลด้านการ
ด้านการประมง ภายในเขต ประมงภายในเขตอําเภอที่รับผิดชอบให้เป็นไป
จังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
- กําหนดแนวทางการถ่ายทอด อื่นที่เกี่ยวข้อง
- งานงบประมาณ งาน เทคโนโลยี การประมง ดําเนินการ- ให้คําปรึกษาและสนับสนุนด้าน- ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
การเงินและบัญชี งาน ตรวจสอบ ติดตามและควบคุม การบริหารการทรัพยากรประมง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์
พัสดุ งานบุคคล งาน กระบวนการผลิตสัตว์น้ําและ - รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูล อย่างยั่งยืน
ติดตามผลและงาน ปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตาม ทะเบียนด้านการประมง
- ตรวจสอบติดตาม และควบคุมการผลิตให้
ธุรการทั่วไป
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือทําการประมง แหล่งน้ําถูกสุขลักษณะมาตรฐานที่กําหนด
- การประชาสัมพันธ์ - รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูล
และเผยแพร่ข่าวสาร ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ข้อมูลกิจกรรมของกรม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์
ประมงและจังหวัด น้ําผลผลิตสัตว์น้ํา การออก
หนังสือกํากับและการออก
ใบอนุญาต ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
- การให้บริการทางวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
ประมงและการแก้ไขปัญหา
ทางการประมง
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอง
หมาย

สถิติการประมงทะเบียนต่างๆที่ - ดําเนินงานเกี่ยวกับการเงินและทะเบียนที่
เกี่ยวกับการประมงและอื่นๆ เกีย่ วข้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมงและ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
กฎหมายอื่นๆ
มอบหมาย
- รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์เพาะพันธุ์สัตว์น้ําผู้
ประกอบการอาชีพการประมงเครื่องมือทํา
การประมง ประเภทสัตว์น้ําและทะเบียนต่างๆ
เกี่ยวกับการประมง การสํารวจสถิติการ
ประมง
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

