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  ๑.นางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   รับผิดชอบงานดังนี้ 
๑. รับผิดชอบและ ควบคุมการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด ทุกงาน/โครงการ 
๒. รับผิดชอบการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ นัดหมายและจัดหาพันธุ์ปลาให้ตามความเหมาะสม 
    ของหลักวิชาการ ควบคุมดูแลการจำหน่ายจ่ายแจกพันธุ์สัตว์น้ำ 
๓. รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตามแบบ กปม.๑  กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์  
   น้ำและโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย  
๔. รับผิดชอบงานวิจัย 
๕. รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  (CPUE) 
๖. รับผิดชอบจัดทำรายงานตามกลุ่มภารกิจจังหวัด 
๗. รับผิดชอบโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
๘. ให้บริการทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
๙. ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกลุ่มงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ, งานศูนย์เรียนรู้ฯ 
   งานโยธา,งานช่างซ่อมแซมต่างๆ,ยาม 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
๑๑. ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการและใน 
     วันหยุดราชการ 
๑๒. เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

  ๒. นางณัฐภรณ์    สุราช  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. รับผิดชอบปฏิบัติงานควบคุมดูแลงานธุรการ, งานการเงินและบัญชี  
๒. รับผิดชอบควบคุมดูแลงานสำนักงาน,อาคาร ยานพาหนะ 
๓. รับผิดชอบการจัดเอกสารการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS                        
๔. รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินเดือน, ค่าจ้าง, บำเหน็จบำนาญ, งานสวัสดิการและค่าตอบแทน 
๕. รับผิดชอบการเก็บรักษาใบสำคัญ  และหลักฐานทางการเงินและบัญชี 
๖. รับผิดชอบการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน  และการรายงานผลใช้จ่ายเงินทุกงาน/โครงการ 
๗. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
๘. ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างฯกลุ่มงานสำนักงาน ,งานยานพาหนะ,ยาม 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป   

๓. นางกฤษณา  เขามีทอง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน      รับผิดชอบงานดังนี้ 
๑. รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในส่วนของงานผลิตพันธุ์ปลานิล 
2. รับผิดชอบงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม (Food Safety) 
3. รับผิดชอบงานกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรที่เพาะปลูกในฟ้ืนที่เหมาะสม 
4. รับผิดชอบงานกิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือพัฒนาการผลิต (ปลานิลควบวงจร) 
5 ควบคุม ดูแล การจำหน่าย จ่ายแจก พันธุ์สัตว์น้ำ 
6. ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกลุ่มงานเพาะปลานิล,ยาม,โยธา 
7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
8. ให้บริการทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
9. เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
10. รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
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11. รับผิดชอบงานตามแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
๑2. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

4. นางสาวฐิติมา  สีอองโคตร   ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   รับผิดชอบงานดังนี้ 
๑. รับผิดชอบและ ควบคุมการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด ทุกงาน/โครงการ 
๒.รับผิดชอบการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ นัดหมายและจัดหาพันธุ์ปลาให้ตามความเหมาะสม 
    ของหลักวิชาการ ควบคุมดูแลการจำหน่ายจ่ายแจกพันธุ์สัตว์น้ำ 
๓. รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตามแบบ กปม.๑   
    กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย  
4. รับผิดชอบโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
5. รับผิดชอบโครงการ ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 
6. รับผิดชอบโครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
7. รับผิดชอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
8. ให้บริการทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
9. ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกลุ่มงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  
10. เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
11. ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

5. นางสาวศิรินุช วะสุวรรณ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน      รับผิดชอบงานดังนี้ 
1. รับผิดชอบงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
2. รับผิดชอบงานโครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
3. รับผิดชอบงานโครงการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
4. รับผิดชอบงานโครงการ กิจกรรมสัตว์น้ำควบคุม 
5. รับผิดชอบงาน กิจกรรม  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกลุ่มงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า 
    ประมง และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
7. ให้บริการทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
8. เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
9. รับผิดชอบงานตามแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
10. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ 
ในกรณีผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ไปราชการหรือไม่อยู่ภายในศูนย์ฯ โดยมิได้มอบหมายให้ข้าราชการ

ท่านใดรักษาราชการแทน หากมีเรื่องเร่งด่วน หรือเกิดเหตุการณ์ที่ต้องใช้การตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหา
โดยเร็ว  เพื ่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ศูนย์ฯ ขอมอบหมายอำนาจการตัดสินใ จแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ตามลำดับดังนี้ 

ลำดับที่  ๑  นางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ลำดับที่  ๒  นางณัฐภรณ์  สุราช      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
ลำดับที่  ๓  นางกฤษณา  เขามีทอง ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

  ลำดับที่  4  นางสาวฐิติมา  สีอองโคตร    ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ลำดับที่  5  นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
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ให้ผู้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  หมั่นตรวจสอบติดตาม
งานในส่วนที่รับผิดชอบและให้ปฏิบัติงานนั้น ๆ  อย่างเต็มกำลังความสามารถ  โดยให้ถือกฎระเบียบทาง
ราชการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 
ลูกจ้างประจำ 

1. นายนพดล  คนขยัน ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ ช. ๒ 
1. ปฏิบัติงานจำหน่ายและจ่ายแจกพันธุ์สัตว์น้ำ 
2. ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์ปลาและดูแลลูกปลาในโรงเพาะฟัก 
3. ปฏิบัติงานดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บริเวณอาคารจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 
4. ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณอาคารจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

  2. นายธงชัย  ใจถวิล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ 
1. ดูแลและ บำรุงรักษารถยนต์ราชการทุกคัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา   
    และรายงาน 
2. เสนอหากพบข้อบกพร่อง เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมต่อไป 
3. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของศูนย์ฯ ในการติดต่อราชการ และปฏิบัติงานตามโครงการ  
    ต่างๆ 
4. งานต่อภาษีรถยนต์ประจำปี 
5. งานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงจอดรถยนต์ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

  3. นายสมาน  ยลถวิล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ 
1. ดูแลและ บำรุงรักษารถยนต์ราชการทุกคัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  
   และรายงาน 
2. เสนอหากพบข้อบกพร่อง เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมต่อไป 
3. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของศูนย์ฯ ในการติดต่อราชการ และปฏิบัติงานตามโครงการ  
    ต่างๆ 

   4. ซ่อมแซมเครื่องยนต์ต่างๆ ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ 
5. งานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงจอดรถยนต์ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

4. นายปฐมพงษ์   พวงจินดา  ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน บ.๒ 
1. งานบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ 
2. งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน, วัสดุเชื้อเพลิงฯ 
3. เอกสารรายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 
4. ลงบัญชีเบิก-จ่ายพัสดุ 
5. รับผิดชอบการทำคำสั่งจัดเวรยาม, ตารางการปฏิบัติงานวันหยุดราชการ ของศูนย์ฯ 
6. จัดทำงบเดือนวันทำการ 
7. บันทึกการซ่อมแซมยานพาหนะฯ  
8. งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน 
9. ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

5. นายยุทธนา  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน บ.๒ 



รายงานประจำปี ๒๕60 – ๒๕61                                                                                          ๒๑ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

1. ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ทุกงาน/โครงการ 
2. รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
3. รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
4. ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
5. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

6. นายสรรเพ็ชร์  เพ็งพิศาล  ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน บ.๒ 
1. ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ทุกงาน/โครงการ 
2. รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
3. รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
4. ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
5. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

  7. นายประยูร  สินอ่อน  ตำแหน่ง  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.๒ 
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ยามรักษาการณ์ 
2. งานดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ   
    ตั้งแต่เวลา  ๑๖.0๐ น.   ถึง ๐๘.0๐ น.  
3. งานดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลา และลูกปลาในบ่อดิน , บ่อซีเมนต์ช่วงเวลา ๑๖.0๐ น.ถึง ๐๘.0๐ น. 
4. งานสูบน้ำประปาในตอนเช้าเวลา  ๐๖.๐๐ น. 
5. งานให้อาหารปลานิลแปลงเพศ,ปลาหมอแปลงเพศ,ลูกอ็อดกบนา 
6. งานดูแลระบบน้ำ ระบบลมในโรงเพาะฟัก 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

8. นายทองใส  บุญจรัล ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน บ.๒ 
1. งานตัดหญ้าบริเวณอาคารสำนักงาน ,บ้านพัก, ถนน และบ่อพักน้ำ 
2. งานตัดแต่งต้นไม้ ,กิ่งไม้บริเวณอาคารสำนักงาน ,บ้านพัก, ถนน และบ่อพักน้ำ 
3. งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา,ระบบทางน้ำเข้าออกบ่อปลา 
4. งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,อาคารปฏิบัติการโรงเพาะฟัก,อาคารโรงอาหาร,โรงพัสดุ  
5. งานซ่อมแซมบ่อซีเมนต์ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

9. นายบุญเฮียน  ภูมพระบุ    ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ บ.๒ 
1. ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ทุกงาน/โครงการ 
2. รับผิดชอบงานดูแลพ่อแม่พันธุ์กบนา ปลาหมอไทย 
3. รับผิดชอบดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ฯ 
4. ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
5. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

10. นายสุปัญ  เวียงเทิ่ง ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.๒ 
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ยามรักษาการณ์ 
2. งานดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ   
    ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.  
3. งานดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลา และลูกปลาในบ่อดิน , บ่อซีเมนต์ช่วงเวลา ๑๖.3๐ น.ถึง ๐๘.3๐ น. 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

4. งานสูบน้ำประปาในตอนเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. 
5. งานให้อาหารปลานิลแปลงเพศ,ปลาหมอแปลงเพศ,ลูกอ็อดกบนา 
6. งานดูแลระบบน้ำ ระบบลมในโรงเพาะฟัก 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

พนักงานราชการ 
๑. นายศุภชัย  บุตโลบล  ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 

1. ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ทุกงาน/โครงการ 
2. ปฏิบัติงานจำหน่ายและจ่ายแจกพันธุ์สัตว์น้ำ 
3. รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
4. ปฏิบัติงานดูแลความสะอาด,จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งงานจัดนิทรรศการภายใน 
    อาคารศูนย์เรียนรู้ 
5. ช่วยปฏิบัติงานวิจัย 
6. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้คำแนะนำเกษตรกร 
7. ดูแลรับผิดชอบงานเพาะเลี้ยงปลากระสง 
8. งานกำจัดวัชพืชบริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ 
9. รับผิดชอบการรายงาน กปม.๑ งานผลิต,ปลาไทย ทุกสิ้นเดือน 
10.  งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อบำบัด และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำในโรงพัก แล้วรายงาน   
     ทุกสิ้นเดือน 
11. งานตรวจสอบคุณภาพปลาที่จำหน่าย และเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามงาน 
      เงินทุนฯพร้อมรายงานทุกสิ้นเดือน 
12. ชว่ยปฏิบัติงานตามกิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
13. งานเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ 
14. ปฏิบัติงานโครงการ CPUE 
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

2. นางสาวจารุวรรณ  สีมา  ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 
1. ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ทุกงาน/โครงการ 
2. ปฏิบัติงานจำหน่ายและแจกพันธุ์สัตว์น้ำ 
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม และโครงการอาหารปลอดภัย อบรมให้  
    คำแนะนำเกษตรกรและตรวจประเมินฟาร์ม 
4. ปฏิบัติงานกิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือพัฒนาการผลิต (ปลานิลครบวงจร) 
5. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้คำแนะนำเกษตรกร 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

3. นายมนตรี  อำมะพะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม และโครงการอาหารปลอดภัย 
    อบรมให้คำแนะนำเกษตรกรและตรวจประเมินฟาร์ม 
2. ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์ปลานิล 
3. ปฏิบัติงานกิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือพัฒนาการผลิต (ปลานิลครบวงจร) 
4. ปฏิบัติงานดูแลความสะอาด, จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งงานจัดนิทรรศการภายใน 
    อาคารศูนย์เรียนรู้ 
5. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้คำแนะนำเกษตรกร 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

 
 
 
 

4. นายอดุลย์  จ๋ายเจริญ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม และโครงการอาหารปลอดภัย 
    อบรมให้คำแนะนำเกษตรกรและตรวจประเมินฟาร์ม 
2. ปฏิบัติงานกิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือพัฒนาการผลิต (ปลานิลครบวงจร) 
3. ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์ปลานิล 
4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้คำแนะนำเกษตรกร 
5. ตรวจสอบอัตราการรอดตายของปลาในบ่ออนุบาลทุกสัปดาห์ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

5. นางสาวอรวรรณ  บุญจรัล   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทุกงาน/โครงการ 
2. จัดทำเอกสารการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 
3. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
4. จัดเก็บเอกสารการเงินและใบสำคัญในการเบิกจ่าย  
5. ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

  6. นายคำ  บุญเอื้อ   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1. ปฏิบัติงานจำหน่ายและจ่ายแจกพันธุ์สัตว์น้ำ 
2. รับผิดชอบการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
3. รับผิดชอบงานเพาะพันธุ์ปลาและดูแลลูกปลาในโรงเพาะฟัก 
4. ปฏิบัติงานดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บริเวณอาคารจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 
5. ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณอาคารจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ    
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

7. นายประมวล   ภูมิพระบุ   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1. ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทุกงาน/โครงการ 
2. รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
3. รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
4. ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
5. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

8. นายแฉล้ม  ถนอมภักดี    ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ยามรักษาการณ์ 
2. งานดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ  
    ตั้งแต่เวลา  ๑๖.00 น. ถงึ ๐๘.00 น. 
3. งานในอาหารปลานิลแปลงเพศ,ปลาหมอแปลงเพศ,ลูกอ๊อดกบนา  
4. งานดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลา และลูกปลาในบ่อดิน , บ่อซีเมนต์ช่วงเวลา ๑๖.00 น.ถึง ๐๘.00 น. 
5. ดูแลระบบฟักไข่ปลาในโรงเพาะฟัก 
6. งานสูบน้ำประปาในตอนเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

7. ดูแลระบบน้ำระบบลมในโรงเพาะฟัก 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 
 
 

9. นายปานทอง  ชาดี   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1. รับผิดชอบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล,งานเก็บไข่,งานอนุบาลเพาะพันธุ์ปลานิล 
2. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน,กระชัง 
3. รับผิดชอบดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ บริเวณอาคารโรงเพาะฟัก 
4. งานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

10. นายสุริยัน  บุญจรัล ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1. รับผิดชอบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล,งานเก็บไข่,งานอนุบาลเพาะพันธุ์ปลานิล 
2. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน,กระชัง 
3. รับผิดชอบดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ บริเวณอาคารโรงเพาะฟัก 
4. งานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

11. นางอังคณา  บุญเกตุ   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1. ปฏิบัติงานจำหน่ายและจ่ายแจกพันธุ์สัตว์น้ำ 
2. ปฏิบัติงานดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บริเวณอาคารโรงเพาะฟัก 
3. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน, กระชัง 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

๑2. นายชารี  ภูน้ำย้อย   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1. ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ทุกงาน/โครงการ 
2. รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
3. ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
4. รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
5. ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
6. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

๑3. นายอดิศักดิ์  คำสมจิตร   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1. ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ทุกงาน/โครงการ 
2. รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
3. รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
4. ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
5. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

๑4. นายพิทักษณ์  บุญเสนาะ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ยามรักษาการณ์ 
2. งานดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ 
   ตั้งแต่เวลา  ๑๖.00 น.  ถึง ๐๘.00 น. 
3. งานให้อาหารปลานิลแปลงเพศ,ปลาหมอแปลงเพศ,ลูกอ๊อดกบนา 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

4. งานดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลา และลูกปลาในบ่อดิน , บ่อซีเมนต์ช่วงเวลา ๑๖.0๐ น.ถึง ๐๘.0๐ น. 
5. ดูแลระบบน้ำระบบลมในโรงเพะฟัก 
6. งานสูบน้ำประปาในตอนเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. 
7. ดูแลระบบฟักไข่ปลาในโรงเพาะฟัก 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมายเปน็กรณีไป 

๑5. นายพุทธา  พรรสินตระ         ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
1. ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ทุกงาน/โครงการ 
2. รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
3. รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
4. ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
5. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
๑. นายสมควร   บุญจรัล     ตำแหน่ง คนงานประมง 

1. งานเตรียมอาหารและให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ปลาและลูกปลา 
2. งานควบคุมวัสดุที่ใช้ผลิตอาหารปลา, ควบคุมการเบิกจ่ายอาหารปลา     
3. บันทึกการให้อาหารลูกปลา และพ่อแม่พันธุ์ปลา 
4. รับผิดชอบนำขยะมูลฝอยบริเวณสำนักงาน ,บ้านพักไปทิ้งทำลาย 
5. รับผิดชอบกำจัดวัชพืชและดูแลต้นไม้บริเวณโรงจัดเก็บอาหาร , สนามหน้าสำนักงาน  
    และป้ายบอกทาง ให้มีความสะอาดและสวยงาม 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

๒. นายบุญเพ็ง  อ่ิมสง่า    ตำแหน่ง คนงานประมง 
1. งานผลิตพันธุ์ปลาเงินทุนฯ 
2. งานเตรียมบ่ออนุบาลปลางานเงินทุนฯ 
3. งานตัดหญ้าบริเวณอาคารสำนักงาน ,บ้านพัก, ถนน และบ่อพักน้ำ 
4. งานตัดแต่งต้นไม้ ,กิ่งไม้บริเวณอาคารสำนักงาน ,บ้านพัก, ถนน และบ่อพักน้ำ 
5. งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและระบบน้ำประปา 
6. งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,อาคารปฏิบัติการโรงเพาะฟัก,อาคารโรงอาหาร,โรงพัสดุ  
7. งานซ่อมแซมบ่อซีเมนต์ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

๓. นายพิสิทธิ์  ศรีพนา   ตำแหน่ง คนงานประมง 
1. รับผิดชอบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล,งานเก็บไข่,งานอนุบาลเพาะพันธุ์ปลานิล 
2. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน,กระชัง 
3. รับผิดชอบดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ บริเวณอาคารโรงเพาะฟัก 
4. งานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

๔. นายรุ้งพร  สียาฤทธิ์  ตำแหน่ง   คนงานประมง 
1. ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์นำ้งานเงินทุนฯ 
2. งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์ 
3. งานซ่อมแซมระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าของศูนย์ฯ 
4. จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆในโรงเก็บพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
5. ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
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6. รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
7. รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
8. ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
9. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
10.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมายเปน็กรณีไป 

๕. นางละอองดาว  ชาชุมวงศ์   ตำแหน่ง  คนงานประมง  
1. รับผิดชอบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล,งานเก็บไข่,งานอนุบาลเพาะพันธุ์ปลานิล 
2. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน,กระชัง 
3. รับผิดชอบดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ บริเวณอาคารโรงเพาะฟัก 
4. งานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

๖. นางวัฒนา  ภูน้ำย้อย   ตำแหน่ง  คนงานประมง  
1. รับผิดชอบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล,งานเก็บไข่,งานอนุบาลเพาะพันธุ์ปลานิล 
2. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน,กระชัง 
3. รับผิดชอบดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บริเวณอาคารโรงเพาะฟัก 
4. งานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

๗. นายก้องหล้า  แข็งขยัน   ตำแหน่ง  คนงานประมง  
1. รับผิดชอบงานสารบรรณ ,รับ-ส่ง, เสนอ,จัดเก็บ,ค้นหา หนังสือราชการ 
2. รับผิดชอบในงานส่วนของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
3. รับผิดชอบงานพิมพ์เอกสาร 
4. รับผิดชอบการตรวจสอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน, ตรวจสอบวันลา 
5. ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
7. บริการและอำนวยการต่างๆ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

 
   ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และเมื่อเกิดปัญหา
ให ้รายงานข้อเท็จจริงต่อหัวหน้างานฯ ตามลำดับทันที   เพ่ือจะได้เสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทราบต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

 

  สั่ง  ณ  วันที่   ๑8    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

     

 
                                  (นายจารึก  นาชัยเพิ่ม) 
                  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ 
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  การมอบหมายงาน ปี  ๒๕61 
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  ๑.นางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร   ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   รับผดิชอบงานดังน้ี 

1. รับผิดชอบงานวิจัย และรายงานเกี่ยวกับงานวิจัยของศูนย์ฯ 
2. ให้บริการทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          
4. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
5. เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
6. ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

2.นางสาวฐิติมา  สีอองโคตร   ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   รับผิดชอบงานดังนี้ 
๑. รับผิดชอบและ ควบคุมการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด ทุกงาน/โครงการ 
๒.รับผิดชอบการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ นัดหมายและจัดหาพันธุ์ปลาให้ตามความเหมาะสม 
    ของหลักวิชาการ ควบคุมดูแลการจำหน่ายจ่ายแจกพันธุ์สัตว์น้ำ 
๓. รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตามแบบ กปม.๑   
    กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย  
4. รับผิดชอบโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
5. รับผิดชอบโครงการ ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 
6. รับผิดชอบโครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
7. รับผิดชอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
8. ให้บริการทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
9. ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกลุ่มงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  
10. เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
11. ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

3. นางณัฐภรณ์    สุราช  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. รับผิดชอบปฏิบัติงานควบคุมดูแลงานธุรการ, งานการเงินและบัญชี  
๒. รับผิดชอบควบคุมดูแลงานสำนักงาน,อาคารสถานที่  ยานพาหนะ และงานยามรักษาการณ์ 
๓. รับผิดชอบการจัดเอกสารการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS                        
๔. รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินเดือน, ค่าจ้าง, บำเหน็จบำนาญ, งานสวัสดิการและค่าตอบแทน 
๕. รับผิดชอบการเก็บรักษาใบสำคัญ และหลักฐานทางการเงินและบัญชี 
๖. รับผิดชอบการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน และการรายงานผลใช้จ่ายเงินทุกงาน/โครงการ 
7. รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจทานเอกสารการเบิก-จ่าย พัสดุครุภัณฑ์ 
8. ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างฯกลุ่มงานสำนักงาน ,งานยานพาหนะ, 
    งานยาม และงานโยธา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

4.   นางสาวศิรินุช วะสุวรรณ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน      รับผิดชอบงานดังนี้ 
1. รับผิดชอบงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
2. รับผิดชอบงานโครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
3. รับผิดชอบงานโครงการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
4. รับผิดชอบงานโครงการ กิจกรรมสัตว์น้ำควบคุม 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

5. รับผิดชอบงาน กิจกรรม  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกลุ่มงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า 
    ประมง และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
7. ให้บริการทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
8. เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
9. รับผิดชอบงานตามแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
10. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 
การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ 
 

ในกรณีผู้อำนวยการศูนย์ฯ ไปราชการหรือไม่อยู่ภายในศูนย์ฯ โดยมิได้มอบหมายให้ข้าราชการท่านใด
รักษาราชการแทน  หากมีเรื่องเร่งด่วน หรือเกิดเหตุการณ์ที่ต้องใช้การตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาโดยเร็ว  เพื่อมิให้
เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  ศูนย์ฯ ขอมอบหมายอำนาจการตัดสินใจแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้ตามลำดับ
ดังนี้ 

ลำดับที่  ๑  นางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ลำดับที่  ๒  นางณัฐภรณ์  สุราช      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
ลำดับที่  3  นางสาวฐิติมา  สีอองโคตร ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ลำดับที่  4  นางสาวศิรินุช   วะสุวรรณ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
 

ให้ผู้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในคำสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  หมั่นตรวจสอบติดตามงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบและให้ปฏิบัติงานนั้น ๆ  อย่างเต็มกำลังความสามารถ  โดยให้ถือกฎระเบียบทางราชการเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 
ลูกจ้างประจำ 

1. นายนพดล  คนขยัน ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ ช. ๒ 
1.ปฏิบัติงานจำหน่ายและจ่ายแจกพันธุ์สัตว์น้ำ 
2.ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์ปลาและดูแลลูกปลาในโรงเพาะฟัก 
3.ปฏิบัติงานดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บริเวณอาคารจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 
4.ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณอาคารจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

2. นายธงชัย  ใจถวิล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ 
1.ดูแลและ บำรุงรักษารถยนต์ราชการทุกคัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  
   และรายงาน เสนอหากพบข้อบกพร่อง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป 
2.ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของศูนย์ฯ ในการติดต่อราชการ 
   และปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
3.งานต่อภาษีรถยนต์ประจำปี 
4.งานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงจอดรถยนต์ 
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

3. นายยุทธนา  ชาชุมวงศ์ ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน บ.๒ 
1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทุกงาน/โครงการ 
2.รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
3.รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
4.ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
5.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 
4. นายสรรเพ็ชร์  เพ็งพิศาล ตำแหน่ง พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.๒ 

1.งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
2.งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ 
3.ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 
4.รับผิดชอบงานดูแลรักษาความสะอาด งานตัดแต่งต้นไม้ ,กิ่งไม้ และตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณ 
   โดยรอบอาคารสำนักงาน และความสะอาดบริเวณอาคารพัสดุ 
5.งานตัดหญ้าบริเวณอาคารสำนักงาน ,บ้านพักฯ 
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

5. นายประยูร สินอ่อน      ตำแหน่ง  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.๒ 
1.ปฏิบัติงานในหน้าที่ยามรักษาการณ์ 
2.งานดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย  
    ภัยธรรมชาติและภัยอ่ืน ๆ ตั้งแต่ เวลา  ๑๖.0๐ น.   ถึง ๐๘.0๐ น.  
3.งานดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลา และลูกปลาในบ่อดิน , บ่อซีเมนต์  ช่วงเวลา ๑๖.0๐ น.ถึง ๐๘.0๐ น. 
4.งานสูบน้ำประปาในตอนเช้าเวลา  ๐๖.๐๐ น. 
5.งานให้อาหารปลานิลแปลงเพศ,ปลาหมอแปลงเพศ,ลูกอ๊อดกบนา 
6.งานดูแลระบบน้ำ ระบบลมในโรงเพาะฟัก และระบบฟักไข่ปลาในโรงเพาะฟัก 
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

6. นายบุญเฮียน  ภูมพระบุ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ บ.๒ 
1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทุกงาน/โครงการ 
2.รับผิดชอบงานดูแลพ่อแม่พันธุ์กบนา ปลาหมอไทย ,ปฏิบัติงานด้านศูนย์เรียนรู้ฯ 
3.รับผิดชอบดูแลความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ฯ 
4.ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
5.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

7. นายสุปัญ  เวียงเทิ่ง    ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.๒ 
1.ปฏิบัติงานในหน้าที่ยามรักษาการณ์ 
2.งานดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย 
   ภัยธรรมชาติและภัยอ่ืน ๆ ตั้งแต่ เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.  
3.งานดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลา และลูกปลาในบ่อดิน , บ่อซีเมนต์  ช่วงเวลา ๑๖.3๐ น.ถึง ๐๘.3๐ น. 
4.งานสูบน้ำประปาในตอนเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. 
5.งานให้อาหารปลานิลแปลงเพศ,ปลาหมอแปลงเพศ,ลูกอ๊อดกบนา 
6.งานดูแลระบบน้ำระบบลมในโรงเพะฟัก และระบบฟักไข่ปลาในโรงเพาะฟัก 
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

พนักงานราชการ 
๑.นายศุภชัย  บุตโลบล   ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 

1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และช่วยปฏิบัติงานโครงการของกระทรวงฯ ทุกโครงการ 
2.ปฏิบัติงานจำหน่ายและจ่ายแจกพันธุ์สัตว์น้ำ 
3.รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
4.จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้คำแนะนำเกษตรกร 
5.รับผิดชอบการรายงาน กปม.๑ งานผลิต,ปลาไทย ทุกสิ้นเดือน 
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6.งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อบำบัด และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำในโรงพัก 
   แล้วรายงานทุก สิ้นเดือน 
7.งานตรวจสอบคุณภาพปลาที่จำหน่าย และเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   งานเงินทุนฯ พร้อมรายงานทุกสิ้นเดือน 
8.งานเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ 
9.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบ้ังคบับัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

2.นางสาวจารุวรรณ  สีมา   ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 
1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและช่วยปฏิบัติงานโครงการของกระทรวงฯ ทุกโครงการ 
2. ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
3. ปฏิบัติงานโครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการเกษตรอินทรีย์ 
4. ปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรมสัตว์น้ำควบคุม 
5.จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้คำแนะนำเกษตรกร 
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

3.นายมนตรี  อำมะพะ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 
1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและช่วยปฏิบัติงานโครงการของกระทรวงฯ ทุกโครงการ 
2. ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
3. ปฏิบัติงานโครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการเกษตรอินทรีย์ 
4. ปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรมสัตว์น้ำควบคุม 
5. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้คำแนะนำเกษตรกร 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

4.นายอดุลย์  จ๋ายเจริญ     ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ประมง 
1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและช่วยปฏิบัติงานโครงการของกระทรวงฯ ทุกโครงการ 
2.รับผิดชอบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล,งานเก็บไข,่งานอนุบาลเพาะพันธุ์ปลานิล 
3.งานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล 
4.จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้คำแนะนำเกษตรกร 
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

  5. นางสาวอรวรรณ บุญจรัล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
1.ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทุกงาน/โครงการ 
2.ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 
3.จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
4.ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

6. นายคำ  บุญเอื้อ     ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1.ปฏิบัติงานจำหน่ายและจ่ายแจกพันธุ์สัตว์น้ำ 
2.รับผิดชอบการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
3.รับผิดชอบงานเพาะพันธุ์ปลาและดูแลลูกปลาในโรงเพาะฟัก  
4.ปฏิบัติงานดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บริเวณอาคารจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 
5.ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณอาคารจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ    
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

7. นายประมวล   ภูมิพระบุ   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทุกงาน/โครงการ 
2.รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
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3.รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
4.ปฏิบัติงานตัดหญ้าบริเวณอาคารสำนักงาน ,บ้านพัก,ถนน และบ่อพักน้ำ 
5.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 
 

8. นายแฉล้ม  ถนอมภักดี   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทุกงาน/โครงการ 
2.รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
3.รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
4.ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
5.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

9. นายปานทอง  ชาดี  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1.รับผิดชอบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล,งานเก็บไข,่งานอนุบาลเพาะพันธุ์ปลานิล 
2.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน,กระชัง 
3.รับผิดชอบดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ บริเวณอาคารโรงเพาะฟัก 
4.งานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล 
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

10. นายสุริยนั  บุญจรัล ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1.รับผิดชอบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล,งานเก็บไข,่งานอนุบาลเพาะพันธุ์ปลานิล 
2.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน,กระชัง 
3.รับผิดชอบดูแลความสะอาด ,การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ บริเวณอาคารโรงเพาะฟัก 
4.งานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล 
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

๑1. นางอังคณา  บุญเกตุ    ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1.ปฏิบัติงานจำหน่ายและจ่ายแจกพันธุ์สัตว์น้ำ  
2.ช่วยปฏิบัติงานวิจัย 
3.รับผิดชอบงานทำความสะอาดภายในห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ อาคารศูนย์เรียนรู้  
   และดูแลความสะอาดพ้ืนที่บริเวณอาคารโรงเพาะฟัก 
4.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน,กระชัง 
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

๑2. นายชารี  ภูน้ำย้อย   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทุกงาน/โครงการ 
2.รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
3.ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
4.รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
5.ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
6.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

๑3. นายอดิศักดิ์  คำสมจิตร   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทุกงาน/โครงการ 
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2.รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
3.รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
4.ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
5.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
6.รับผิดชอบงานตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ภายในศูนย์ฯ 
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบ้ังคบับัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

๑4. นายพิทักษณ์  บุญเสนาะ  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
1.ปฏิบัติงานในหน้าที่ยามรักษาการณ์ 
2.งานดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ  
   และภัยอื่น ๆ ตั้งแต่เวลา  ๑๖.00 น.  ถึง ๐๘.00 น. 
3.งานให้อาหารปลานิลแปลงเพศ,ปลาหมอแปลงเพศ,ลูกอ๊อดกบนา 
4.งานดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลา และลูกปลาในบ่อดิน , บ่อซีเมนต์  ช่วงเวลา ๑๖.0๐ น.ถึง ๐๘.0๐ น. 
5.งานดูแลระบบน้ำระบบลมในโรงเพะฟัก และระบบฟักไข่ปลาในโรงเพาะฟัก 
6.งานสูบน้ำประปาในตอนเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. 
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

๑5.นายพุทธา  พรรสินตระ  ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทุกงาน/โครงการ 
2.รับผิดชอบงานเตรียมบ่อดินในการอนุบาลลูกปลาและบ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา 
3.รับผิดชอบการลำเลียงพันธุ์ปลาเพ่ือจำหน่าย จ่ายแจก 
4.ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดิน 
5.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวนกระชัง 
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 
 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
1.นายรุ้งพร  สียาฤทธิ์       ตำแหน่ง   คนงานประมง 

1.ปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
2.งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ  
3.งานซ่อมแซมระบบน้ำ  ระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องยนต์ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
4.รับผิดชอบงานดูแลรักษาความสะอาด และงานตัดแต่งต้นไม้ ,กิ่งไม้บริเวณภูมิทัศน์บริเวณ 
   โดยรอบอาคารสำนักงาน และความสะอาดบริเวณอาคารพัสดุ 
5.จัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเก็บพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
6.งานซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
7.ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

2.นายก้องหล้า  แข็งขยัน    ตำแหน่ง  คนงานประมง  
1.รับผิดชอบงานสารบรรณ ,รับ-ส่ง, เสนอ,จัดเก็บ,ค้นหา หนังสือราชการ 
2.รับผิดชอบในงานเอกสารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
3.รับผิดชอบงานพิมพ์เอกสาร 
4.รับผิดชอบงานปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ และงานข่าวประชาสัมพันธ์ 
5.รับผิดชอบการตรวจสอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน, ตรวจสอบวันลา งบวันทำการ 
6.ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
7.งานบริการและอำนวยการต่าง ๆ 
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8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 
3.นายสมควร   บุญจรัล     ตำแหน่ง คนงานประมง 

1.งานเตรียมอาหารและให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ปลาและลูกปลา 
2.งานควบคุมวัสดุที่ใช้ผลิตอาหารปลา, ควบคุมการเบิกจ่ายอาหารปลา     
3.บันทึกการให้อาหารลูกปลา และพ่อแม่พันธุ์ปลา 
4.รับผิดชอบกำจัดวัชพืชและดูแลต้นไม้บริเวณโรงจัดเก็บอาหาร , สนามหน้าสำนักงาน  
   และป้ายบอกทาง ให้มีความสะอาดและสวยงาม 
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

4. นายบุญเพ็ง  อ่ิมสง่า     ตำแหน่ง คนงานประมง 
1.งานผลิตพันธุ์ปลาเงินทุนฯ 
2.งานเตรียมบ่ออนุบาลปลางานเงินทุนฯ 
3.งานตัดหญ้าบริเวณอาคารสำนักงาน ,บ้านพัก,ถนน 
4.งานตัดแต่งต้นไม้ ,กิ่งไม้บริเวณอาคารสำนักงาน ,บ้านพัก, ถนน และบ่อพักน้ำ 
5.งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและระบบน้ำประปา 
6.งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,อาคารปฏิบัติการโรงเพาะฟัก,อาคารโรงอาหาร,โรงพัสดุ  
7.งานซ่อมแซมบ่อซีเมนต์ 
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

5. นายพิสิทธิ์  ศรีพนา     ตำแหน่ง คนงานประมง 
1.รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์ปลาเงินทุนฯ  
2.รับผิดชอบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล,งานเก็บไข,่งานอนุบาลเพาะพันธุ์ปลานิล 
3.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน,กระชัง 
4.รับผิดชอบการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และดูแลความสะอาดบริเวณอาคารโรงเพาะฟัก 
5.งานตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล 
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 

6.นางละอองดาว  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง  คนงานประมง  
1.รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์ปลาเงินทุนฯ  
2.รับผิดชอบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล,งานเก็บไข,่งานอนุบาลเพาะพันธุ์ปลานิล 
3.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน,กระชัง 
4.รับผิดชอบการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ และดูแลความสะอาดบริเวณอาคาร 
   โรงเพาะฟัก 
5.งานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล 
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป  

7.นางวัฒนา  ภูน้ำย้อย       ตำแหน่ง  คนงานประมง  
1.รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์ปลาเงินทุนฯ  
2.รับผิดชอบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล,งานเก็บไข,่งานอนุบาลเพาะพันธุ์ปลานิล 
3.รับผิดชอบงานซ่อมแซมอวน,กระชัง 
4.รับผิดชอบงานทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำโรงเพาะฟัก 
  งานจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลความสะอาดบริเวณอาคาร 
  โรงเพาะฟัก 
5.งานกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล 
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีไป 
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ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และเมื่อเกิดปัญหาให้ 
รายงานข้อเท็จจริงต่อหัวหน้างานฯ ตามลำดับทันที   เพ่ือจะได้เสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทราบต่อไป 
 

         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
 
 
             สั่ง  ณ  วันที่   27   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
     
 
                                                (นายจารึก  นาชัยเพิ่ม) 
                        ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 


