หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารราชการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสิงห์บุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกองวิจัย
และพั ฒนาการเพาะเลี้ยงสัต ว์น้า จื ด กรมประมง ตามค้ า สั่ งกรมประมง ที่ 657/2564 ลงวั นที่ 31
สิงหาคม 2564 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน การเปลี่ยนชื่อ และการก้าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด โดย
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ภายใต้สังกัด
จ้านวน 37 ศูนย์ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจื ดสิงห์บุรี รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
สิงห์บุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่สิงห์บุรี ดังนี้
๑. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด สัตว์น้า
สวยงาม และพันธุ์ไม้น้าจืด เพื่อทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่เกษตรกรตามสภาพพื้นที่
รับผิดชอบโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
๒. วิ จั ย และพัฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้า จื ด สั ต ว์ น้า สวยงาม และพั นธุ์ ไ ม้ น้า จื ด ที่ มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์
น้้าเศรษฐกิจ
๓. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้าจืด สัตว์น้าสวยงาม และพันธุ์ไม้น้าจืดที่ได้รับการปรับปรุง
พันธุกรรม พันธุ์สัตว์น้าจืดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
๔. ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้า พันธุ์ไม้น้าจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้้า
ปิดหรือแหล่งน้้าของชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้าจืดในแหล่งน้้า
๕. ให้บริก ารทางวิ ชาการและถ่า ยทอดเทคโนโลยี การเพาะเลี้ ย งสัต ว์ น้า จื ด สั ต ว์ น้า
สวยงาม และพันธุ์ไม้น้าจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับ
ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และพันธุ์ไม้น้าจืด
๖. ควบคุ ม ตรวจสอบ และออกใบรั บรองมาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ า จื ด และ
มาตรฐานผลผลิตสัตว์น้าสวยงาม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๗. เฝ้าระวั งและป้องกั นการเกิดโรคระบาดในสั ตว์ น้าจื ด สัตว์ น้าสวยงาม ทั้ งจากการ
เพาะเลี้ยงและจากธรรมชาติ
8 ก้ากั บ ควบคุ ม ดูแล การด้า เนินการของเกษตรกรที่ เพาะเลี้ย งสั ตว์ น้า ควบคุ มให้
ปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายก้าหนด
9. ด้าเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า
10. ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้้า สัตว์น้า โรคสัตว์น้า และปัจจัยการผลิต
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสิงห์บุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อจ้าหน่ายภายใต้งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้า
อื่น ๆ อีกด้วย

การแบ่งงานภายในของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสิงห์บุรี แบ่งออกเป็น
1. งานอ้านวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ด้านการ
รับ-ส่ง-ติดตามหนังสือราชการ งานติดต่อประสานงานราชการทั่วไป ด้านสารบรรณทั้งภายในและภายนอก
จัดท้าค้าสั่งและประกาศ จัดท้าแฟ้มเอกสาร จัดเตรียมและดูแลห้องประชุม การจดรายงานการประชุม ดูแล
ความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแล บ้ารุ งรักษายานพาหนะ
และงานทรัพยากรบุคคล
1.2 งานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดท้าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ งานด้านบัญชี งานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
สัตว์น้าสวยงาม และพันธุ์ไม้น้าจืด เพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจ เพื่อทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมแก่เกษตรกรตามสภาพพื้นที่รับผิดชอบโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
2.2 วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสัตว์น้าสวยงาม และพันธุ์ไม้น้าจืด ที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้เป็น
สัตว์น้าเศรษฐกิจ
2.3 ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้าจืด สัตว์น้าสวยงาม และพันธุ์ไม้น้าจืดที่ได้รับการ
ปรับปรุงพันธุกรรม พันธุ์สัตว์น้าจืดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
2.4 ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้า พันธุ์ไม้น้าจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับ
แหล่งน้้าปิดหรือแหล่งน้้าของชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้าจืดในแหล่งน้้า
2.5 ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สัตว์น้า
สวยงาม และพันธุ์ไม้น้าจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับ
ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และพันธุ์ไม้น้าจืด
2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
3. งานตรวจสอบและรับรอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และ
มาตรฐานผลผลิตสัตว์น้าสวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
3.2 เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้าจืด สัตว์น้าสวยงาม ทั้งจากการ
เพาะเลี้ยงและจากธรรมชาติ
3.3 ก้ากับ ควบคุม ดูแล การด้าเนินการของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมให้
ปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายก้าหนด
3.4 ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้้า สัตว์น้า โรคสัตว์น้า และปัจจัยการผลิต
3.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

4. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ
งานเงินทุ นหมุนเวี ยนในการผลิ ต พั นธุ์ ปลา พั นธุ์ กุ้ ง และพั นธุ์ สั ต ว์ น้า อื่ นๆ เป็นทุ น
หมุนเวียนของกรมประมง เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบผลิตเพื่อจ้าหน่ ายพันธุ์สัตว์น้า โดยมีการจัดสรร
งบประมาณโดยขายบิลให้หน่วยงานในสังกัด (เงินนอกงบประมาณ) ซึ่ง กรมประมงก้าหนดและประกาศ
ราคาจ้าหน่ายสัตว์น้าไว้ ซึ่งจ้าหน่าย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้้าจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพิ่มอาหารโปรตีนจากสัตว์น้าในท้องถิ่น และ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์ปลาที่ดี
ไปเลี้ยงต่อไป

มาตรา 7 (1) โครงสร้างองค์กร
แผนผังโครงสร้างศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสิงห์บุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
สิงห์บุรี
ลพบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสิงห์บุรี

สระบุรี

งานอ้านวยการ

งานผลิตพันธุ์สตั ว์นา้

งานตรวจสอบและ
รับรอง

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้าอื่นๆ

