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สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานของจังหวดัอุดรธานี 

 
ค าขวญัของจังหวดัอดุรธานี 

 “กรมหลวงประจกัษส์ร้างเมือง   ลือเล่ืองแหล่งธรรมะ 
อารยธรรมหา้พนัปี   ธานีผา้หม่ีขิด 
ธรรมชาติเนรมิตทะเลบวัแดง” 

ตราประจ าจงัหวดัอดุรธานี 

รูปทา้วเวสสุวณัหรือทา้วกุเวรประทบัยนืถือกระบอง หมายถึงเทพยดาผูคุ้ม้ครองรักษาประจ าทิศอุดร 
 

 ธงประจ าจงัหวดั 

 เป็นธงรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้สีแสด มีรูปทา้วเวสสุวณัซ่ึงเป็นดวงตราประจ าจงัหวดัอยูก่ลางผนืธง 

 

ประวตัิความเป็นมา 
 

จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีพบวา่ บริเวณพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานีในปัจจุบนั เคยเป็น
ถ่ินท่ีอยูข่องมนุษยม์าตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลกัฐานการคน้พบท่ีบา้นเชียง 
อ าเภอหนองหาน และภาพเขียนสีบนผนงัถ ้าท่ีอ าเภอบา้นผือ เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นเป็นอยา่งดี จนเป็นท่ียอมรับ
ในวงการศึกษาทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีระหว่างประเทศ วา่เป็นถ่ินท่ีอยูข่องมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์ 
ท่ีมีอารยะธรรมความเจริญในระดบัสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญน้ีไปสู่ประเทศจีนก็เป็นได้ โดยเฉพาะ
เคร่ืองป้ันดินเผาสีลายเส้นท่ีบา้นเชียงนั้น สันนิษฐานวา่อาจเป็นเคร่ืองป้ันดินเผาสีลายเส้นท่ีเก่าท่ีสุดของโลก 

หลงัจากยุคความเจริญท่ีบา้นเชียงแลว้ พื้นท่ีท่ีเป็นจงัหวดัอุดรธานีก็ยงัคงเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษยสื์บ
ต่อมาอีกจนกระทัง่สมยัประวติัศาสตร์ของประเทศไทย นบัตั้งแต่สมยัทวาราวดี (พ.ศ.1200-1600) สมยัลพบุรี 
(พ.ศ.1200-1800 และสมยัสุโขทยั (พ.ศ.1800 - 2000) จากหลกัฐานท่ีพบคือใบเสมาสมยัทวาราวดีลพบุรี และ
ภาพเขียนปูนบนผนงัโบสถท่ี์ปรักหกัพงับริเวณเทือกเขาภูพานใกลว้ดัพระพุทธบาทบวับกอ าเภอบา้นผือ แต่ทั้งน้ี
ยงัไม่ปรากฏหลกัฐานช่ือจงัหวดัอุดรธานีในประวติัศาสตร์แต่อยา่งใด 
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ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พื้นท่ีจังหวดัอุดรธานีปรากฏในประวติัศาสตร์เม่ือปี         
พ.ศ. 2117 พระเจา้กรุงหงสาวดีไดท้รงเกณฑท์พัไทยใหไ้ปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจนัทน์) โดยให้สมเด็จ   
พระมหาธรรมราชากบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทพัไปช่วยรบ แต่เม่ือกองทพัไทยมาถึงเมืองหนองบวัล าภู
ซ่ึงเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจนัทน์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประชวรด้วยไข้ทรพิษ จึงยกทพักลับ        
ไม่ตอ้งรบพุง่กบัเวยีงจนัทน์ และท่ีเมืองหนองบวัล าภูน่ีเองสันนิษฐานวา่เคยเป็นเมืองท่ีมีความเจริญมาตั้งแต่สมยั
ขอมเรืองอ านาจ  

ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี จงัหวดัอุดรธานีได้เก่ียวข้องกับการศึกสงครามกล่าวคือ               
ในระหว่าง พ.ศ. 2369 - 2371 ไดเ้กิดกบฏเจา้อนุวงศ์ยกทพัเขา้ยึดเมืองนครราชสีมาซ่ึงมีผูน้ าคือคุณหญิงโม        
(ทา้วสุรนารี) กองทพัเจา้อนุวงศ์ได้ถอยทพัมาตั้งรับท่ีเมืองหนองบวัล าภู และได้ต่อสู้กบักองทพัไทยและชาวเมือง
หนองบวัล าภู จนทพัเจา้อนุวงศ์แตกพ่ายไป กระทัง่ในปลายสมยัสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 4 
ประมาณ พ.ศ. 2411 ไดเ้กิดความวุ่นวายข้ึนในมณฑลลาวพวน เน่ืองมาจากพวกฮ่อ ซ่ึงกองทพัไทยไดย้กข้ึน       
ไปปราบปรามจนสงบไดช้ัว่คราว 

ในปี พ.ศ. 2428 สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พวกฮ่อไดร้วมตวัก่อการร้ายข้ึนอีก
ในมณฑลลาวพวนฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขงและมีท่าทีจะรุนแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดให ้   
พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหม่ืนประจกัษศิ์ลปาคม เป็นแม่ทพัใหญ่ฝ่ายใต ้และเจา้หม่ืนไวยวรนาถเป็นแม่ทพัใหญ่
ฝ่ายเหนือไปท าการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองอุดรธานียงัไม่ปรากฏช่ือเพียงแต่ปรากฏช่ือบา้นหมาก
แขง้หรือบา้นเด่ือหมากแขง้ สังกดัเมืองหนองคายข้ึนการปกครองกบัมณฑลลาวพวน และกรมหม่ืนประจกัษ์
ศิลปาคมแม่ทพัใหญ่ฝ่ายใตไ้ดเ้ดินทพัผา่นบา้นหมากแขง้ไปท าการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ 

ภายหลงัการปราบปรามฮ่อสงบแลว้ไทยมีกรณีพิพาทกบัฝร่ังเศส เน่ืองจากฝร่ังเศสตอ้งการ ลาว 
เขมร ญวน เป็นอาณานิคม เรียกวา่ "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ดว้ยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีทรงยอมเสียสละส่วนนอ้ยเพื่อรักษาประเทศไว ้จึงทรงสละดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขง
ให้แก่ฝร่ังเศส และตามสนธิสัญญาท่ีท าข้ึนระหวา่ง 2 ประเทศ มีเง่ือนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและ
ป้อมปราการอยูใ่นรัศมี 25 กิโลเมตร ของฝ่ังแม่น ้าโขง 

ดงันั้น หน่วยทหารไทยท่ีตั้งประจ าอยูท่ี่เมืองหนองคาย อนัเป็นเมืองศูนยก์ลางของหวัเมือง หรือ
มณฑลลาวพวน ซ่ึงมีกรมหม่ืนประจกัษศิ์ลปาคมเป็นขา้หลวงใหญ่ส าเร็จราชการ จ าตอ้งอพยพเคล่ือนยา้ยลึกเขา้
มาจนถึงหมู่บา้นแห่งหน่ึงช่ือบา้นเด่ือหมากแขง้ (ซ่ึงเป็นท่ีตั้งจงัหวดัอุดรธานีปัจจุบนั) ห่างจากฝ่ังแม่น ้าโขงกวา่ 
5 0  กิโลเมตร เม่ือทรงพิจารณาเห็นวา่หมู่บา้นแห่งน้ีมีชยัภูมิเหมาะสม เพราะมีแหล่งน ้าดี เช่น หนองนาเกลือ 
(หนองประจกัษ ์ ปัจจุบนั) และหนองน ้าอีกหลายแห่ง รวมทั้งหว้ยหมากแขง้ซ่ึงเป็นล าหว้ยน ้าใสไหลเยน็        

http://www.udonthani.go.th/Thai/menu1/khomlung.htm
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กรมหม่ืนประจกัษศิ์ลปาคม ทรงบญัชาให้ตั้งศูนยม์ณฑลลาวพวน และตั้งกองทหารข้ึน ณ หมู่บา้นเด่ือหมากแขง้ 
จึงพอเห็นไดว้า่เมืองอุดรธานีไดอุ้บติัข้ึนโดยบงัเอิญ เพราะเหตุผลทางการเมืองระหวา่งประเทศ ยิง่กวา่เหตุผล
ทางการคา้ การคมนาคมหรือเหตุผลอ่ืน ดงัเช่นหวัเมืองส าคญัต่างๆ ในอดีต 

อยา่งไรก็ตามค าวา่ "อุดร" มาปรากฏช่ือเมืองเม่ือปี พ.ศ. 2450 โดยมีงานพิธีตั้งเมืองอุดรธานีเม่ือวนัท่ี 
1 เมษายน ร.ศ. 127 หรือ พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวตัร “โพธ์ิ เนติโพธ์ิ”) พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จดัตั้งเมืองอุดรธานีข้ึนท่ีบา้นหมากแขง้อยู่ในการ
ปกครองของมณฑลอุดร 

หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเม่ือ
วนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไดมี้การปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน ยกเลิกการปกครองในระบบ
มณฑลในส่วนภูมิภาค คงเหลือเฉพาะจงัหวดัและอ าเภอเท่านั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบไปเหลือเพียงจังหวดั
อุดรธานี  

ทีต่ั้ง  ขนาด และอาณาเขตติดต่อ 

จงัหวดัอุดรธานีตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
7,331,438.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของพื้นท่ีประเทศ โดยเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีมากเป็นอนัดบั 4 ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูท่ี่เส้นรุ้งท่ี 17 องศาเหนือ เส้นแวงท่ี 103 องศาตะวนัออก 

มีอาณาเขตติดต่อจงัหวดัใกลเ้คียง  ดงัน้ี 
                  ทิศเหนือ ติดต่อกบั จงัหวดัหนองคาย 
                  ทิศใต ้  ติดต่อกบั จงัหวดัขอนแก่น 
                  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัสกลนคร และ กาฬสินธ์ุ 
                  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัหนองบวัล าภู และ เลย 
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ภาพที ่1 แผนทีจั่งหวดัอุดรธานีและแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ 
 

ลกัษณะภูมปิระเทศ 

สภาพพื้นท่ีของจงัหวดัอุดรธานี ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูง สูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล
โดยเฉล่ียประมาณ 187 เมตร พื้นท่ีเอียงลาดลงสู่แม่น ้ าโขงทางจงัหวดัหนองคาย ประกอบดว้ย ทุ่งนา ป่าไม ้และ
ภูเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน ไม่เก็บน ้ าหรืออุม้น ้ าในฤดูแลง้ พื้นท่ีบาง
แห่งเป็นดินเคม็ ซ่ึงประกอบการกสิกรรมไม่ค่อยไดผ้ลดี พื้นท่ีบางส่วนเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีพื้นท่ีราบแทรกอยู่
กระจดักระจาย สภาพพื้นท่ีทางตะวนัตกมีภูเขาและป่าติดต่อกนัเป็นแนวยาว มีเทือกเขาส าคญั คือ เทือกเขาภู
พานท่ีทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุดของจงัหวดั  
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ภาพที ่2 แผนทีก่ารใช้ประโยชน์ทีด่ินและป่าไม้ในจังหวดัอุดรธานี 
 

การคมนาคม 
 

การคมนาคมทางบก ไดแ้ก่เส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงสระบุรี 
บริเวณกิโลเมตรท่ี 107 แยกเขา้ทางหลวงหมายเลข 2 ถึงจงัหวดัอุดรธานี รวมระยะทาง 564 กิโลเมตร มีรถ
โดยสารประจ าทางบริการทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ และยงัมีเส้นทางหลวงเช่ือมกบัจงัหวดัต่างๆ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวนมาก ส าหรับการเดินทางโดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยไดจ้ดับริการรถไฟ
สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ซ่ึงผา่นจงัหวดัอุดรธานีทุกวนั นอกจากน้ียงัมีการคมนาคมทางอากาศ โดยมีสายการบิน
เปิดด าเนินการ 3 สายการบิน คือ การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย และนกแอร์ 

อ่างฯหว้ยหลวง 

หนองหานกมุภวาปี 

อ่างฯน า้พาน 

บงึชวน 
อ่างฯท่ามะนาว 
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การเมอืงการปกครองและประชากร 

หน่วยการปกครองแบ่งออกเป็น  20  อ าเภอ 156 ต าบล 1,880 หมู่บา้น 101 ชุมชน มี 1 องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั,  1 เทศบาลนคร, 3 เทศบาลเมือง,  44 เทศบาลต าบล, 132 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ประชากรกลางปี 2560  มีจ านวนประชากร  1,551,219  คน  
 

แหล่งน า้ 

ลุ่มน ้าของจงัหวดัมี 9 ลุ่มน ้า มีพื้นท่ี 11,249 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน ้า 90,235.34 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง ความจุน ้าประมาณ 118,326,000 ลบ.ม. พื้นท่ีชลประทาน 
92,558 ไร่ จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้าหว้ยหลวง โครงการชลประทานขนาดกลาง จ านวน 15 แห่ง 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก จ านวน 217 แห่ง 

 
ล าดบั โครงการขนาด ความจุ (ลบ.ม.) พืน้ที่รับประโยชน์ (ไร่) 

1 ชลประทานขนาดใหญ่ 1 แห่ง 118,326,000 100,595 
2 ชลประทานขนาดกลาง 15 แห่ง 137,669,200 87,462 
3 ชลประทานขนาดเลก็ 217 แห่ง 48,865,400 100,218 
4 โครงการขดุลอกหนองน ้าและคลองธรรมชาติ 218แห่ง 37,519,345 อุปโภค-บริโภค 
5 โครงการแหล่งน ้าในไร่นา 8,006 แห่ง 10,087,560 อุปโภค-บริโภค 

 

 

การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
 

จงัหวดัอุดรธานีมีแหล่งทรัพยากรประมงน ้าจืดท่ีส าคญั เช่น   อ่างเก็บน ้าหว้ยหลวง   หนองหาน   อ่างเกบ็
น ้าพาน ล าน ้าสงคราม ล าน ้าสวย ล าน ้าปาว ล าหว้ยหลวง เป็นตน้ จากสถิติผลผลิตสัตวน์ ้าจืดจากแหล่งน ้า
สาธารณะในปี พ.ศ. 2560  (ท่ีมา: ขอ้มูลสถิติการประมง ปี 2560 ส านกังานประมงจงัหวดัอุดรธานี) ตารางท่ี 2   
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ตารางที ่ 1  จ  านวนเกษตรกรผูข้ึ้นทะเบียนผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้า  (ทบ.1)  ปี 2560 

จงัหวดั
อุดรธาน ี

จ านวน
ผูป้ระกอบการ 

(ราย) 
จ านวนฟาร์ม เน้ือท่ีเล้ียงรวมทั้งหมด (ไร่) เน้ือท่ีฟาร์ม (ไร่) 

รวมทั้งจงัหวดั 14,882 14,927 39,877.55 199,224.48 

อ าเภอ 

กดุจบั 531 533 1,539.63 4,981.47 

กมุภวาปี 478 480 1,321.80 5,170.45 

กู่แกว้ 168 168 461.75 1,236.75 

ไชยวาน 307 307 1,093.75 1,889.25 

ทุ่งฝน 79 79 83.49 1,539.75 

นายงู 511 512 1,372.30 13,597.25 

น ้าโสม 1,740 1,742 4,945.58 49,581.68 

โนนสะอาด 196 195 459.26 2,947.85 

บา้นดุง 2,312 2,344 2,614.84 40,526.74 

บา้นผือ 2,107 2,108 5,402.80 7,352.41 

ประจกัษศิ์ลปาคม 332 332 801.39 3,150.15 

พิบูลยรั์กษ ์ 370 371 1,103.75 4,721.82 

เพญ็ 1,591 1,593 3,153.66 14,742.08 

เมืองอุดรธานี 1,023 1,022 4,496.60 7,775.00 

วงัสามหมอ 80 80 108.96 1,218.06 

ศรีธาตุ 683 683 2,090.00 11,371.99 

สร้างคอม 998 1,000 3,648.20 12,795.45 

หนองววัซอ 623 624 2,103.60 4,162.06 

หนองแสง 83 83 105.89 1,055.50 

หนองหาน 670 671 2,970.30 9,408.77 
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แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั 

แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 

1. สวนสาธารณหนองประจกัษ ์อ าเภอเมืองอุดรธานี 
2. ภูฝอยลม อ าเภอหนองแสง 
3. อ่างเก็บน ้าชลประทานหว้ยหลวง อ าเภอเมือง 
4. วนอุทยานนายงู อ าเภอน ้าโสม 
5. น ้าตกธารงาม อ าเภอหนองแสง 
6. ถ ้าสิงห์ อ าเภอกุดจบั 
7. ค าชะโนด อ าเภอบา้นดุง 

แหล่งท่องเทีย่วทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดี 

1. อนุสาวรียก์รมหลวงประจกัษศิ์ลปาคม อ าเภอเมือง 
2. พิพิธภณัฑสถานแห่งบา้นเชียง อ าเภอหนองหาน 
3. อุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท อ าเภอบา้นผือ 
4. พระพุทธบาทบวับก อ าเภอบา้นผอื 
5. พระพุทธบาทบวับาน อ าเภอบา้นผอื 
6. วดัป่าภูกอ้น อ าเภอนายงู 
7. วดัป่าบา้นตาด อ าเภอเมือง 
8. วดัทิพยรัฐนิมิตร อ าเภอเมือง 
9. ศาลหลกัเมือง อ าเภอเมือง 
10. ศาลเจา้ปู่ -ยา่ อ าเภอเมือง 
11. วดัโพธิสมภรณ์ อ าเภอเมือง 
12. วดัมชัฌิมาวาส อ าเภอเมือง 
13. ค าชะโนด อ าเภอบา้นดุง 
14. ถ ้าสิงห์ อ าเภอกุดจบั 
15. วดัถ ้าสหาย อ าเภอหนองววัซอ 
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แหล่งท่องเทีย่วศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกจิกรรม 
1. แหล่งจ าหน่ายผา้พื้นเมือง บา้นนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง 
2. งานมหกรรมโฮมพาแลงแดนผา้หม่ีขิดจงัหวดัอุดรธานี อ าเภอเมือง จดัระหวา่งวนัท่ี 1 - 15 ธนัวาคม

ของทุกปี 
3. งานนมสัการพระพุทธบาทบวับก อ าเภอบา้นผือ จดับริเวณวดัพระพุทธบากบวับก ในวนัข้ึน          

13 - 15 ค ่า เดือน 3 ของทุกปี 
4. งานฉลองเจา้ปู่  เจา้ยา่ อ าเภอเมือง จดัทุกๆ วนัท่ี 5 ธนัวาคม ของทุกปี 
5. งานประเพณีออกพรรษาชิงถว้ยพระราชทาน อ าเภอกุมภวาปี ช่วงออกพรรษาของทุกปี 
6. งานเทศกาลโคมลม อ าเภอพิบูลยรั์กษ ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
7. งานถนนอาหาร สงกรานตเ์มืองอุดรธานี อ าเภอเมือง จดัในช่วงวนัสงกรานตข์องทุกปี ระหวา่งวนัท่ี 

10-16 เมษายน ของทุกปี บริเวณสวนสาธารณะหนองประจกัษ ์และถนนเทศา  
8. งานประเพณีบุญบั้งไฟลา้น บา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จดัข้ึนวนัท่ี 15 ค ่า เดือน 6 
9. แหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกอารยธรรม 5,000 ปี บา้นเชียง อ าเภอหนองหาน เปิดใหช้มทุกวนั  

เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยงานเฉลิมฉลองแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกบา้นเชียง จดัในทุกวนัศุกร์-
เสาร์- อาทิตย ์ สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนกุมภาพนัธ์ทุกปี 
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ข้อมูลศูนย์วจิัยและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 4  (อุดรธานี) 
 
 
 

ประวตัิความเป็นมา 

ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืดเขต 4 
(อุดรธานี)  เ ดิมใช้ช่ือว่า  “สถานีประมงน ้ า จืดจังหวัด
อุดรธานี” ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2497 ตามนโยบายการเพิ่ม
ผลผลิตสัตวน์ ้าจืดในแหล่งน ้าของกรมประมง โดยกองบ ารุง
พนัธ์ุสัตวน์ ้ า (ส านกัวิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด
ในปัจจุบนั) ได้ด าเนินการจดัสร้างสถานีประมงน ้ าจืดข้ึน
บริเวณอ่างเก็บน ้าหนองประจกัษ ์ถนนศุภกิจจรรยา หมู่ท่ี 11 
บา้นหนองนาเกลือ ในเขตสุขาภิบาลโพธ์ิสวา่ง ต าบลหมาก

แขง้ อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  
จากการปรับปรุงโครงสร้างของกรมประมงตามกรอบแผนอตัราก าลงัปี พ.ศ. 2533  กรมประมงไดมี้

ค าสั่งท่ี 864/2533 ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2533 ให้สถานีประมงน ้ าจืดจงัหวดัอุดรธานี ใชช่ื้อใหม่วา่ “ศูนยพ์ฒันา
ประมงน ้าจืดอุดรธานี”    จากนั้นในปี พ.ศ. 2545  ตามพระราชบญัญติัปฏิรูประบบราชการ กรมประมงไดเ้ปล่ียน
โครงสร้างการบริหารงานใหม่  และเปล่ียนช่ือจากศูนยพ์ฒันาประมงน ้ าจืดอุดรธานี เป็น “ ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ประมงน ้าจืดอุดรธานี”  และกรมประมงไดมี้การแบ่งหน่วยงานภายในภายใตโ้ครงสร้างการแบ่งงานภายในและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของกองวิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด  ค  าสั่งกรมประมง  ท่ี 923/2559  เร่ือง  
การแบ่งหน่วยงานภายในภายใตโ้ครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองวิจยัและ
พฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด  ตามค าสั่งกรมประมง  ท่ี 883/2559  สั่ง  ณ  วนัท่ี  23  กนัยายน  พ.ศ. 2559 โดย
เปล่ียนช่ือจาก  “ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน ้ าจืดอุดรธานี”   เป็น  “ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด
เขต 4  (อุดรธานี)  ปัจจุบนั ศพจ. เขต 4 (อุดรธานี)  มีพื้นท่ีส าหรับการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

 

1. ศูนย์วจัิยและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 4 (อุดรธานี)  
เป็นบริเวณท่ีตั้งสถานีประมงน ้าจืดอุดรธานีในระยะแรก ประกอบดว้ยท่ีดินราชพสัดุจ านวน 2 แปลง 

คือท่ีดินราชพสัดุหมายเลขทะเบียน 25070 และ 1178 และท่ีดินท่ีกรมประมงจดัซ้ือเพิ่มอีก 1 แปลง รวมเน้ือท่ี
ทั้งหมด 30 ไร่ 28.5 ตารางวา ปัจจุบนัใชพ้ื้นท่ีส าหรับ งานธุรการ งานวจิยั และงานผลิตพนัธ์ุปลานิลและปลานิล
แปลงเพศ 
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2. ฝ่ายผลติพนัธ์ุสัตว์น า้  (หน่วยเขื่อนห้วยหลวง)  
ในปี พ.ศ. 2531 สถานีประมงน ้าจืดอุดรธานี ไดรั้บงบประมาณจากกรมประมงเพื่อจดัตั้งฝ่ายผลิตพนัธ์ุ

สัตวน์ ้า เพื่อเพิ่มก าลงัผลิตสัตวน์ ้าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกรภายในจงัหวดั โดยจดัสร้างในบริเวณ
ติดกบัสันเข่ือนหว้ยหลวง มีเน้ือท่ี 400 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ปัจจุบนัฝ่ายผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้า หน่วยเข่ือนหว้ยหลวง 
ใชส้ าหรับการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าเพื่อสนบัสนุนตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นพื้นท่ี
ปฏิบติังานวจิยั และหอ้งปฏิบติัการส าหรับงานวิจยัทางดา้นเคมี  และชีววทิยา  อีกดว้ย 
ตารางที ่2 รายนามผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้สถานี/ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ปีทีด่ ารงต าแหน่ง 

1 นายวสุิทธ์ิ วชัรกุล 2497 – 2505 
2 นายทรงศิลป์ สุจริตกุล 2505 – 2519 

3 นายบุญช่วย ชาวปากน ้า 2519 – 2526 
4 นายมาโนช หงส์พร้อมญาติ 2526 – 2527 

5 นายนิพนธ์ ศิริพนัธ์ 2527 – 2535 
6 นายคีรี กออนนัตกุล 2535 – 2538 

7 นายชาญชยั แสนศรีมหาชยั 2538 –2540 

8 นายสุพร สุทธานุรักษ ์ 2540 – 2542 
9 นายวชิยั กอ้งรัตนโกศล 2542 – 2545 

10 นางเรณู  วอ่งส่งสาร 2545 - 2549 
11 นางนภาพร  ศรีพุฒินิพนธ์ 2549 - 2551 

12 นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร 2551 - 2558 

11 นายอนุพงษ ์ สนิทชน ก.พ.-ก.ย. 2559 

     12 ดร.สุทศัน์    เผอืกจีน        2559  ถึงปัจจุบนั 
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รายการส่ิงก่อสร้างทีม่ใีนปัจจุบัน 

1. ศูนย์วจัิยและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 4 (อุดรธานี) (หนองประจักษ์) 

 อาคารท่ีท าการ    จ านวน 1 หลงั 
 อาคารปฏิบติังานวชิาการ   จ านวน 1 หลงั 
 หอ้งประชุม     จ านวน 1 หลงั 
 โรงเก็บพสัดุ     จ านวน 3 หลงั 
 โรงเก็บรถยนต ์    จ านวน 1 หลงั 
 โรงผลิตพนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ   จ านวน 1 หลงั 
 บา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6   จ านวน 2 หลงั 
 บา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4   จ านวน 5 หลงั 
 บา้นพกัขา้ราชการระดบั 1-2   จ านวน 9 หลงั 
 เรือนพกัคนงาน     จ านวน 2 หลงั (8 หอ้ง) 
 บ่อดิน     จ านวน 21 บ่อ (พื้นท่ี 14 ไร่) 
 บ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 800 ตร.ม. จ านวน   1 บ่อ  (ปรับปรุงบ่อดิน) 
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ภาพที ่3 แผนผังแสดงส่ิงก่อสร้างของศูนย์วจัิยและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 4 (อุดรธานี)       

      (หนองประจักษ์) 
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2. ฝ่ายผลติพนัธ์ุสัตว์น า้ (เขื่อนห้วยหลวง) 

 อาคารปฏิบติังานวชิาการ   จ านวน 1 หลงั 
 โรงเพาะฟัก     จ านวน 2 หลงั 
 โรงเก็บพสัดุ     จ านวน 2 หลงั 
 โรงเก็บน ้ามนั     จ านวน 1 หลงั 
 โรงเก็บรถยนต ์    จ านวน 1 หลงั 
 บา้นพกัขา้ราชการระดบั 7-8   จ านวน 3 หลงั 
 บา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6   จ านวน 2 หลงั 
 บา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4   จ านวน 3 หลงั 
 บา้นพกัขา้ราชการระดบั 1-2   จ านวน 4 หลงั 
 เรือนพกัคนงาน     จ านวน 3 หลงั (18 หอ้ง) 
 บ่อดิน      จ านวน 52 บ่อ (พื้นท่ี 62 ไร่) 
 บ่อดินผนงัซีเมนต ์    จ านวน 8 บ่อ (พื้นท่ี 2 ไร่)   
 บ่อซีเมนตข์นาด 50 ตนั     จ านวน 40 บ่อ 
 ระบบสาธารณปโภคระบบประปา  จ านวน   1  ระบบ

 
 

ภาพที ่4 แผนผังแสดงทีต่ั้งและส่ิงก่อสร้างฝ่ายผลติพนัธ์ุสัตว์น า้  (หน่วยเข่ือนห้วยหลวง) 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี) เป็นหน่วยงานในสังกัดกองวิจยัและ

พฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืด กรมประมง รับผดิชอบครอบคลุมพื้นท่ี 7 จงัหวดั  ประกอบดว้ย  จงัหวดัอุดรธานี  
หนองบวัล าภู  เลย  หนองคาย  บึงกาฬ  นครพนม  และสกลนคร  มีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด  
ภายใตเ้ขต  จ  านวน 3  ศูนย ์ คือ 

1.  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดหนองคาย 
2.  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดเลย 
3.  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดนครพนม 
 

ขอบเขตในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี  
- ศึกษา คน้ควา้ ทดสอบ วจิยั และพฒันาเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดและพนัธ์ุไมน้ ้าจืด  เพื่อ 

น าเทคโนโลยมีาทดสอบขยายผลภายใตข้อ้จ ากดัของสภาพพื้นท่ีจริง  
- วจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืด และพนัธ์ุไมน้ ้าจืดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจและพนัธ์ุสัตวน์ ้าหายาก

หรือใกลสู้ญพนัธ์ุของแต่ละทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาให้เป็นสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
              -    ผลิต  และขยายพนัธ์ุสัตว ์ และพนัธ์ุไมน้ ้าจืดท่ีไดรั้บการปรับปรุงพนัธ์ุท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ 
              -    ผลิต  และปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้า  พนัธ์ุไมน้ ้าจืดโดยเนน้ชนิดพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัแหล่งน ้าปิด  เพื่อเพิ่ม     
                   ผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตวน์ ้าในแหล่งน ้าปิด 
              -   ใหบ้ริการทางวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  และพนัธ์ุไมน้ ้าจืด  และใหก้าร 
                   สนบัสนุนทางวชิาการกบัหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเร่ืองการก ากบัดูแลดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า   
                   และพนัธ์ุไมน้ ้าจืด 
  -   ควบคุม  ตรวจสอบ  และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  และมาตรฐานผลผลิตสัตวน์ ้า 
                      สวยงามในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีรับผดิชอบ 
              -    เฝ้าระวงัและป้องกนัการเกิดโรคระบาดในสัตวน์ ้าจืด 
              -   ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 
 
 

-  
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การแบ่งงานภายใน 

1. งานธุรการ  (ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดเขตทุกศูนย)์  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
    1.1    ตรวจสอบ  ควบคุม  ก ากบั  งานอ านวยการ  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ                      
                         งานการเงินและบญัชี  งานพสัดุ  งานบุคลากร  ควบคุมการใช ้ การดูแลและบ ารุงรักษา 
                         ยานพาหนะ  งานการประชุม  และงานธุรการทัว่ไปของหน่วยงาน 
    1.2   วางแผน  พฒันา  ติดตาม  รวบรวมขอ้มูล  งานแผนงาน  และงบประมาณของหน่วยงาน 
    1.3   ประสานงานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี 

                                      ไดรั้บมอบหมาย 
2.  กลุ่มงานวจัิยการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ มีหนา้ท่ีศึกษาคน้ควา้  ทดสอบวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีาร

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืด   โดยเนน้งานวจิยัท่ีเช่ือมโยงกบัสถาบนัต่างๆ ของกองฯ  เพื่อน าเทคโนโลยมีาทดสอบ
ขยายผลภายใตข้อ้จ ากดัของสภาพพื้นท่ีจริง วจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจและ
พนัธ์ุสัตวน์ ้าหายากหรือใกลสู้ญพนัธ์ุของแต่ละทอ้งถ่ินเพื่อการอนุรักษ ์วจิยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อการพฒันาให้
เป็นสัตวน์ ้าเศรษฐกิจด าเนินการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าโดยเนน้ชนิดท่ีเหมาะสมกบัแหล่งน ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตประมง
ในแหล่งน ้าตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืด ใหบ้ริการทางวชิาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า และใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการกบัหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเร่ืองการ
ก ากบัดูแลดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ากลุ่มงานวจิยัแหล่งน ้า   

 
 
         
 

 

 
         

 

 

 

                                                       แผนภูมิโครงสร้างองค์กร และการแบ่งงานภายใน 

 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืดเขต 4 (อดุรธานี)

(อุดรธานี 

      งานธุรการ         กลุ่มวจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

     กองวจิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืด 
 

กรมประมง 
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                             ศูนย์วจัิยและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 4 (อุดรธานี) 

อตัราก าลงั  ปีงบประมาณ  2560 

1.    ข้าราชการ 

อตัราก าลงัขา้ราชการของศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  จ  านวน 7  อตัรา 
ประกอบดว้ย  
- ผูอ้  านวยการศูนยฯ์   1 อตัรา 
- นกัวชิาการประมงช านาญการ  1 อตัรา 
- นกัวชิาการประมงปฏิบติัการ  2 อตัรา 
- เจา้พนกังานประมงช านาญงาน  1 อตัรา 
- เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน  1 อตัรา 
- เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน  1 อตัรา 

ตารางที ่3  รายช่ือขา้ราชการของศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)              
                  ปีงบประมาณ 2560 
  ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม 
1. นายสุทศัน์     เผอืกจีน ผูอ้  านวยการศูนยฯ์  
2. นางจาฏุมณฑน์  แสนสิทธ์ิ เจา้พนกังานธุรการ

ช านาญงาน 
งานธุรการ 

3. น.ส.ปิยวรรณ   กนัยา เจา้พนกังานธุรการ
ปฏิบติังาน 

งานธุรการ 

4. น.ส.ทิวารัตน์  เถลิงเกียรติลีลา นกัวชิาการประมง 
ช านาญการ 

กลุ่มงานวจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  

5. นายบรรพต   พิชค า นกัวชิาการประมง
ปฏิบติัการ 

กลุ่มงานวจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
 

6. นางนพมาศ    เจียวตั้ง นกัวชิาการประมง
ปฏิบติัการ 

กลุ่มงานวจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
 

7. น.ส.อภิญญา  วงษก์ุหลาบ นกัวชิาการประมง
ปฏิบติัการ 

กลุ่มงานวจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
(ยา้ยไปปฏิบติัราชการท่ี ศพจ.เขต 9 
(ชยันาท)  วนัท่ี  9 พฤศจิกายน  2559) 
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ตารางที ่4   รายช่ือขา้ราชการของศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)   
                   ปีงบประมาณ  2560 (ต่อ) 
  ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม 
8. วา่ท่ี ร.ต.เรืองไรวนิท ์ ชยัยะนิมากร เจา้พนกังานประมง

ช านาญงาน 
กลุ่มงานวจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

9. น.ส.นพนนัท ์อยูร่อง นกัวชิาการประมง
ช านาญการ 

กลุ่มงานวจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
สังกดั ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี)  ปฏิบติั
หนา้ท่ี ท่ี ศพจ.เขต 6  (ขอนแก่น)  
ตามค าสั่งกรมประมง ท่ี 2/2554       
ลงวนัท่ี  5  มกราคม 2554   

    10. นางสาวพิมลพชัญ ์ จุลรัษเฐียร นกัวชิาการประมง
ปฏิบติัการ    

กลุ่มงานวจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า            
(ยา้ยไปปฏิบติังานท่ีกองวจิยัและ
พฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืด     
วนัท่ี  5  มิถุนายน  2560)                                  

 2.   ลูกจ้างประจ า 
        ลูกจา้งประจ าของศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  จ  านวน  5  อตัรา   
        ประกอบดว้ย  

-      พนกังานพสัดุ   จ านวน   1   อตัรา 
- พนกังานประมงพื้นฐาน  จ านวน  1   อตัรา 
- พนกังานขบัรถยนต ์    จ านวน    1   อตัรา   
- พนกังานรักษาความปลอดภยั  จ านวน    2   อตัรา 

ตารางที ่5  รายช่ือลูกจา้งประจ าของศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)   
                  ปีงบประมาณ 2560 
 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวะชน           จิตตภ์กัดี พนกังานประมงพื้นฐาน บ2/หวัหนา้ 
2 นางสาวธนพร    สืบอ ่า พนกังานพสัดุ  ส4 
3 นายพรมมา        ขนัทองค า พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2 
4 นายกองมี          นอ้ยนรินทร์ พนกังานรักษาความปลอดภยั บ2 
5 นายยทุธนา        แฟงฟ้อย พนกังานขบัรถยนต ์ส2 
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3. พนักงานราชการ  
 ปีงบประมาณ  2560     จ านวน   25   อตัรา   ประกอบดว้ย 

1.  นกัวชิาการประมง    จ านวน       3 อตัรา 
2.  เจา้พนกังานประมง  จ านวน        1 อตัรา 
3.  เจา้หนา้ท่ีประมง   จ านวน        1 อตัรา 
4.  พนกังานผูช่้วยประมง  จ านวน      19 อตัรา 
5.  เจา้หนา้ท่ีธุรการ   จ านวน        1      อตัรา 
 

ตารางที ่6  รายช่ือพนกังานราชการของศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)   
                  ปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 
1 น.ส.จีรนนัท ์       สุขผล นกัวชิาการประมง 
2 นายจตัตุพร         อาจวชิยั นกัวชิาการประมง 
3 นางสาวสาวณีิ     รัตนพจน์ นกัวชิาการประมง 
4 นายสิทธิศกัด์ิ      พิณธรรม เจา้พนกังานประมง 
5 นายสงวนศกัด์ิ    ภูสีเขียว เจา้หนา้ท่ีประมง 
6 นายไมตรี            จ  าปาหม่ืน พนกังานผูช่้วยประมง 
7 นางเอ้ือมพร        จินดาสุวรรณ์ พนกังานผูช่้วยประมง 
8 นางวราภรณ์       คมสัน พนกังานผูช่้วยประมง 
9 นางนนัทนา        วนัทองทกัษ ์ พนกังานผูช่้วยประมง 
10 นายสมยศ           ขสุุวรรณ์ พนกังานผูช่้วยประมง 
11 นายค าพอง          ย  ากา พนกังานผูช่้วยประมง 
12 นายทนง             ลาเทิง พนกังานผูช่้วยประมง 
13 นายบุญลว้น       วพิาทิน พนกังานผูช่้วยประมง 
14 นายบุญสาร       ไชยพรม พนกังานผูช่้วยประมง 
15 นายทองใบ        สารสิน พนกังานผูช่้วยประมง 
16 นายพิทกัษ ์        ทาสีด า พนกังานผูช่้วยประมง 
17 นายสงการณ์      เอกษตัริย ์ พนกังานผูช่้วยประมง 
18 นายโสวตัร์        ไชยสี พนกังานผูช่้วยประมง 
19 นายนุทิศ           งามดี พนกังานผูช่้วยประมง 
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ตารางที ่6  (ต่อ) 
ล าดับ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 

20 นายนคร         ผาแกว้ พนกังานผูช่้วยประมง 
21 นายนิยม        ทองอุ่น พนกังานผูช่้วยประมง 
22 นายชน            ผวิฝ้าย พนกังานผูช่้วยประมง 
23 นางจุรีรัตน์      ตงสกุลรุ่งเรือง เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
24 นายอภิชยั        พิณธรรม พนกังานผูช่้วยประมง 
25 นายจกัรินทร์   ทา้วสนิท พนกังานผูช่้วยประมง 

   
 
4. ลูกจ้างช่ัวคราว  

 ปีงบประมาณ 2560   จ านวน   16   อตัรา   ประกอบดว้ย 
    1.    งานเงินทุนหมุนเวยีน จ านวน     4   อตัรา  
    2.    งานจา้งเหมา  จ านวน   12   อตัรา 
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ผลการด าเนินงาน 
 
 

งานธุรการ 
1. งานสารบรรณ  

 การด าเนินงานเก่ียวกบังานสารบรรณ  เช่น การรับหนังสือจากหน่วยงานอ่ืน งานร่างหนังสือโต้ตอบ          
ส่งหนงัสือ ส่งเอกสารต่างๆ จดัท าแผนงาน รายงานผลการปฏิบติังาน จดัท างบเดือน เวลาท างานของขา้ราชการและ
ลูกจ้าง จดัท างบประมาณประจ าปี จัดพิมพ์รายงานทางวิชาการต่าง ๆ  ตลอดจนเก็บหนังสือและเอกสารของ         
ทางราชการใหเ้ป็นระเบียบ รายละเอียดผลการปฏิบติังานดงัน้ี 

- รับเอกสาร     จ านวน 3,711 ฉบบั      
- ส่งเอกสาร    จ านวน 1,317 ฉบบั      
- ท าสัญญาจา้งพนกังานราชการ  จ านวน      25    ฉบบั      
- จดัท าค าสั่ง ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี)     จ านวน   251   ฉบบั 
 

2. งานการเงินและบญัชี 
การเบิกจ่ายเงินเดือนขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว และค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ตามแผนงาน

และโครงการต่าง ๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ดงัน้ี 
2.1 งานบริหารงบประมาณ 
        ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ                  

ในปีงบประมาณ 2560  โดยมีการใชจ่้ายงบประมาณโดยสรุป ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่7  การไดรั้บจดัสรรและการใชจ่้ายงบประมาณตามงาน/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560 

งาน/โครงการ งบประมาณทีไ่ด้ 
รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 
ทีใ่ช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลอื (บาท) 

งบประมาณ 9,370,430.00 9,368,858.64 1,571.36 
เงินนอกงบประมาณ 2,048,270.00 2,040,771.21 7,498.79 
รวมทุกงาน/โครงการ 11,418,700.00 11,409,629.85 9,070.15 



22 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2560                                                           ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น า้จืดเขต 4 (อุดรธานี) 

Annual report 2017                                                              INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER ZONE 4 

    

 

แผนงาน  พืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลติ  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
1. กจิกรรม  สนับสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

  

-  ค่าจา้งชัว่คราว - - - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 339,090.00 339,019.30 70.70 
-  ค่าสาธารณูปโภค 60,000.00 59,973.54 26.46 
-  ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง - - - 

รวม 399,090.00 398,992.84 97.16 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลติ การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการ พฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
1. กจิกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
-  ค่าจา้งชัว่คราว - - - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ    766,600.00 766,586.05 13.95 
-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 
-  ค่าครุภณัฑย์านพาหนะ - - - 

รวม 766,600.00 766,586.05 13.95 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนืและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
โครงการ บริหารจัดการเขตเศรษฐกจิส าหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ 
กจิกรรมหลกั  เพิม่ประสิทธิภาพการผลติให้กบัเกษตรกรทีเ่พาะปลูกในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 
-  ค่าจา้งชัว่คราว - - - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 160,400.00 160,313.33 86.67 
-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 
-  ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง - - - 

รวม 160,400.00 160,313.33 86.67 
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งาน/โครงการ งบประมาณทีไ่ด้ 
รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 
ทีใ่ช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลอื (บาท) 

แผนงาน พืน้ฐานด้านการจัดการน า้และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยัง่ยนื 
ผลผลติ  การจัดการให้เกดิผลผลติสัตว์น า้ในแหล่งน า้ธรรมชาติ 
1. กจิกรรม  ผลติพนัธ์ุสัตว์น ้า  
-  ค่าจา้งชัว่คราว                  -             -   - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 2,986,400.00 2,986,352.69  47.31 
-  ค่าสาธารณูปโภค            -            -      - 
-  ค่าครุภณัฑก์ารเกษตร                 -             -        - 

รวม 2,986,400.00 2,986,352.69   47.31 
 
แผนงาน  บูรณาการส่งเสริมการวจัิยและพฒันา 
โครงการวจัิยและพฒันาการประมง 
 1. กจิกรรม  วจัิยประยุกต์   
-  ค่าจ้างช่ัวคราว                                           -                    -                               -     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ                109,000.00          108,947.40               52.60          
-    ค่าสาธารณูปโภค                                                                      -                         -                  - 
-  ค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง             -                  -                  - 
รวม                                                                                                109,000.00                      108,947.40                52.60 

 
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนืและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

- ค่าจ้างช่ัวคราว                                                                          4,126,920.00             4,126,920.00                         - 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ                                                       196,920.00                197,131.00                    211.00 
- ค่าสาธารณูปโภค                                                                                -                                  -                                   - 

รวม                                                                                              4,323,840.00             4,324,051.00                    211.00 
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งาน / โครงการ งบประมาณทีไ่ด้ 

รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 

ทีใ่ช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 

คงเหลอื (บาท) 

แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนืและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรอย่างเป็นระบบ 
โครงการ ธนาคารผลผลติเกษตรด้านการประมง 
กจิกรรม  สนับสนุนธนาคารผลผลติสัตว์น า้แบบมีส่วนร่วม 
- ค่าจ้างช่ัวคราว                                                                                    -                                -                                    - 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ                                                      50,000.00                49,769.34                       230.66 
- ค่าสาธารณูปโภค                                                                                -                                -                                    - 

รวม                                                                                                50,000.00                 49,769.34                      230.66 

 แผนงาน  พิน้ฐานด้านการจัดการน า้และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
ผลติผล  การจัดการให้เกดิผลผลติสัตว์น า้ในแหล่งน า้ธรรมชาติ 
กจิกรรม  บริหารจัดการและควบคุมการท าประมง 
- ค่าจ้างช่ัวคราว                                                                                    -                                -                                  - 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ                                                      45,000.00                44,808.00                      192.00 
- ค่าสาธารณูปโภค                                                                                -                                -                                  - 

รวม                                                                                                45,000.00                44,808.00                     192.00 

แผนงาน   พืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ 
ผลผลติ  เกษตรกรได้รับส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
กจิกรรม  สนับสนุนการพฒันาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
- ค่าจ้างช่ัวคราว                                                                                    -                                -                                  - 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ                                                              -                                -                                  - 
- ค่าสาธารณูปโภค                                                                        344,100.00             343,374.34                    725.66 

รวม                                                                                                344,100.00             343,374.34                    725.66 
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งาน / โครงการ งบประมาณทีไ่ด้ 

รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 

ทีใ่ช้จ่าย (บาท) 

         งบประมาณ 

       คงเหลอื (บาท) 

แผนงาน   พืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ 
ผลผลติ  เกษตรกรได้รับส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
กจิกรรม  สนับสนุนการพฒันาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
- ค่าจ้างช่ัวคราว                                                                                   -                                      -                               - 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ                                                  186,000.00                        185,995.65                   4.35 
- ค่าสาธารณูปโภค                                                                              -                                       -                                - 

รวม                                                                                            186,000.00                         185,995.65                  4.35 

โครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลติพนัธ์ุปลา พนัธ์ุกุ้ง และสัตว์น า้อืน่ๆ 

- ค่าจา้งชัว่คราว 510,840.00 503,776.25                         7,063.75 

- ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ 1,423,730.00 1,423,655.25                  74.75 

- ค่าสาธารณูปโภค 113,700.00 113,339.71                360.29 

- ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง - -                        - 

รวม 2,048,270.00 2,040,771.21             7,498.79 
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ตารางที ่8  ผลการปฏิบติังานในส่วนของการบริหารงานการเงินและบญัชี ประจ าปีงบประมาณ 2560 

งานทีป่ฏิบัติ หน่วยวดั จ านวน 
1. รับโอนเงินงวดตามแผนงาน/โครงการต่างๆ   
   -  งบประมาณท่ีไดรั้บ ในงบประมาณ บาท 9,370,430.00 
   -  งบประมาณท่ีไดรั้บ นอกงบประมาณ บาท 2,048,270.00 
2. วางฎีกาเบิกจ่ายทุกงาน/โครงการ คร้ัง 1,636.68 
3. เบิกจ่ายค่าจา้งพนกังานราชการ บาท 4,126,920.00 
4. เบิกจ่ายค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุเงินงบประมาณ บาท 4,838,590.76 
5. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ บาท 403,347.88 
6. เบิกจ่ายค่าครุภณัฑเ์งินงบประมาณ บาท - 
7. เบิกจ่ายค่าจา้งชัว่คราวลูกจา้งเงินนอกงบฯ บาท 510,840.00 
8. เบิกจ่ายค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ เงินนอกงบฯ บาท 1,423,655.25 
9. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เงินนอกงบฯ บาท 113,339.71 
10. เบิกจ่ายค่าครุภณัฑ์เงินนอกงบฯ บาท - 
11. เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายงบกลาง (สวสัดิการ) บาท 45,647.00 
12. น าส่งเงินรายไดแ้ผน่ดินเงินงบประมาณ บาท 16,705.00 
13. น าส่งเงินรายไดจ้ากการจ าหน่ายพนัธ์ุสัตวน์ ้า บาท 2,324,560.00 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



27 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2560                                                           ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น า้จืดเขต 4 (อุดรธานี) 

Annual report 2017                                                              INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER ZONE 4 

    

 

3. งานพสัดุ 
 อ านวยความสะดวกในการจดัซ้ือวสัดุและครุภณัฑ์ ลงบญัชีวสัดุ ท าบญัชีรายการครุภณัฑ ์ ซ่อมบ ารุง
อาคาร ส่ิงก่อสร้าง บา้นพกั ตลอดจนยานพาหนะ ดูแลตกแต่งสถานท่ี  
 
ตารางที ่9 รายละเอียดการปฏิบติังานของงานพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

งานทีป่ฏิบัติ หน่วยวดั จ านวน 
1. การจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี   
   - เปิดซองสอบราคาจดัซ้ือจดัจา้ง คร้ัง 2 
   - จดัซ้ือ วธีิตกลงราคา  คร้ัง 180 
   - จดัจา้ง วธีิตกลงราคา คร้ัง 37 
   - จดัซ้ือ จดัจา้ง ในระบบ e-gp  และ  GFMIS คร้ัง 114 
   - จดัจา้ง วธีิพิเศษ คร้ัง - 
2. ร่างสัญญาซ้ือ-ขาย ฉบบั 2 
3. จดัท าทะเบียนรับ-จ่ายพสัดุ ฉบบั 419 
4. จดัท าทะเบียนประวติัซ่อมบ ารุงยานพาหนะครุภณัฑต่์างๆ คร้ัง 20 
5. จดและต่อทะเบียนรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ คร้ัง 18 
 
ตารางที ่10  ครุภณัฑป์ระจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ประเภท/รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม หมายเหตุ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1. รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตนั 
2. รถจกัรยานยนต ์ขนาด 125 cc 

 
1 คนั 
2 คนั 

 
722,000 
101,200 

 

 
722,000 
101,200 

 

 
 -พฒันาศกัยภาพ
ใหก้บัเกษตรกร 
- พฒันาและบริหาร
จดัการทรัพยากร 

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
1. เคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจนแบบสนาม 
 
 

1 เคร่ือง 54,570 54,570 พฒันาและบริหาร
จดัการทรัพยากร 
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ตารางที ่11  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ 2560  
 

ประเภท/รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม หมายเหตุ 

                  -               -               -          -                  - 

 

4. งานให้บริการฝึกงานแก่นักศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2560  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  ใหบ้ริการรับนกัศึกษา
ฝึกงาน ดงัน้ี 
ตารางที ่12  รายละเอียดการใหบ้ริการรับนกัศึกษาฝึกงาน ในปีงบประมาณ  2560 
 
ล าดับ สถาบัน จ านวน ระยะเวลา 
1 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอุีดรธานี 5 ราย  6 มี.ค. 2560 – 30 เม.ย. 2560 
2 มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ 3  ราย 3  พ.ค. 2560 – 16 มิ.ย. 2560 
3 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 6  ราย 20 มี.ค. 2560 – 20 พ.ค. 2560 
4 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
3  ราย 5 มิ.ย. 2560 – 31 ก.ค. 2560 
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           ผลการด าเนินงาน 
 

         รายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ Food Safety  

     กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
   ปีงบประมาณ 2560 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี) 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่
ได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้ด้าเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค้าที่
ส่งออกไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่ากุ้ งก้ามกราม
จะเป็นสินค้าสัตว์น้้าจืดที่มีศักยภาพสูงต่อการส่งออกในอนาคต กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จึงได้
จัดโครงการน้าร่องส้าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ดี และได้พัฒนาพร้อมทั้งจัดท้ามาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
ส้าหรับการผลิตกุ้งก้ามกรามและก้าหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงได้จัดท้า
มาตรฐานขั้นปลอดภัยส้าหรับการผลิตสัตว์น้้าจืดขึ้นเพื่อรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพ่ือการยัง
ชีพซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
กรมประมงด้าเนินการปรับปรุงระเบียบขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติ โดยยกเลิกระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐานจี เอ พี พ.ศ. 2546 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติ
ทางประมงที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้าจืด พ.ศ. 2546 และประกาศใช้ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออก
ใบรับรองการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2547” และ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติ
ทางประมงที่ดีส้าหรับสัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548” และได้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรอง
การปฏิบัติทางประมงที่ดีส้าหรับสัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 แล้วได้ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงท่ีดีส้าหรับสัตว์น้้า(จี เอ พี) พ.ศ. 2553 มาจนถึงปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการ
ผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2547 และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมง 
ที่ดีส้าหรับสัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 
 2.2 เพ่ือให้ได้สัตว์น้้าที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี  
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3. เป้าหมาย 
3.1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ปี 2560  จ้านวนทั้งสิ้น          

786  ฟาร์ม  โดยแยกเป็น 
  - ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืด จ้านวน  544  ฟาร์ม   
  - ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จ้านวน  242 ฟาร์ม 
  - รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  786 ฟาร์ม 

3.2 กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จ้านวน 1,179 ตัวอย่าง (ยา) 
3.3 กิจกรรมการเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง จ้านวน   195   ฟาร์ม 

3.4 กิจกรรมการด้าเนนิการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP (ม.ค.-ธ.ค.60) เป้าหมาย 
จ้านวน  49  ฟาร์ม 

3.5 กิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าจืดภายใต้สังกัด  กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  จ้านวน 1  ครั้ง ต่อ ปี 

  
4. ระยะเวลาและวิธีด้าเนินการ  
     4.1 ระยะเวลาด้าเนินงาน   
  ตั้งแต ่ 1  ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
     4.2 วิธีด้าเนินการ 
  1. จัดท้าแผนตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าทั้งฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ 
และฟาร์มตรวจติดตามส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพื่อพิจารณา  
  2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดพิจารณาแผนงานของหน่วยงานและจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานเข้าด้าเนินการ 
  3. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานรายเดือนแจ้งมายังกองฯ  ทราบทุกเดือน 
  4. จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานของโครงการ  Food Safety  ส่งกองฯ เมื่อสิ้นสุด
งบประมาณในแต่ละปี  
 
5. ผลการด้าเนินงานโครงการ Food Safety ปีงบประมาณ 2560 
 จากการด้าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ  Food Safety  ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  ในปีงบประมาณ 2560  ที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการด้าเนินงานโดย     
แยกเป็นกิจกรรม  ได้ดังนี้ 
 5.1 กิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

ในปีงบประมาณ 2560  สถาบัน/ศูนย์  ด้าเนินการกิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน   
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ประกอบด้วย  

1. ฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า (GAP) รวม 34 ฟาร์ม    
แยกเป็น  

- ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ  8  ฟาร์ม  
- ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม  26 ฟาร์ม  
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      2. ฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย (safety level)  รวม 752  ฟาร์ม แยกเป็น 
                 - ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 175 ฟาร์ม 
                 - ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ  361 ฟาร์ม  
                 - ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม  216 ฟาร์ม  
โดยสรุปผลการด้าเนินการ ดังนี้ 
 5.1.1 ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า (GAP) 
                  สรุปผลด้าเนินงานตามตารางที่  1  ฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงท่ีดีส้าหรับการผลิต
สัตว์น้้า (GAP) รวม 34 ฟาร์ม แยกเป็น 

 - ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ GAP (ปลาอื่นๆ) จ้านวน 8 ฟาร์ม 
 - ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม GAP (กุ้งก้ามกราม) จ้านวน 1  ฟาร์ม  
 - ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม GAP ปลานิล (รับรองโดย กปม.)  6 ฟาร์ม  
 - ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม GAP (ปลาอื่นๆ) จ้านวน 19 ฟาร์ม (ตารางที่ 1)  

 
ตารางท่ี 1 ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้้า 
 

 
ชนิดสัตว์น้้า 

แผน
ทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม 2     1  
กุ้งขาว -       

ปลานิล (รับรองโดย กปม) 6     6  
ปลานิลรวมกับปลาอ่ืนๆ -       

ปลาอ่ืนๆ 32   8  19  
จระเข้ -       

สัตว์น้้าอื่นๆ -       
 
 
              1.2 ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย (safety level) 
                              สรุปผลด้าเนินงานตามตารางที่  2  ฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย 
(safety level) รวม  752 ฟาร์ม  แยกเป็น  ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 175 ฟาร์ม  ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ  
361 ฟาร์ม และ ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม  216  ฟาร์ม  (ตารางท่ี  2) 
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ตารางท่ี 2  ผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้้า 
 

ชนิดสัตว์น้้า 
แผนทั้งหมด

(ฟาร์ม) 
ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 

ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 
ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม        
กุ้งขาว        

ปลานิล (ศรฟ.)        
ปลานิลรวมกับปลาอ่ืนๆ 691 175  361  216  

ปลาอ่ืนๆ        
จระเข้        

สัตว์น้้าอื่นๆ        
 
  2.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า GAP 
       ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืดที่จะเข้ารับรองมาตรฐาน  GAP  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า 100%  ของฟาร์มที่ตรวจประเมินทั้งหมด  
เพ่ือส่งให้หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 6 (ขอนแก่น)  และศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า  ซึ่งจะท้าการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้าง  จ้านวน  2  ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตวน้้า โดยเลือกจากสารกลุ่ม Tetracycline 
(Oxy,Tetra,Chlotetra), Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans และ Malachite green ผลการ
ด้าเนินงานในปี 2560 พบว่า  

                สรุปผลด้าเนินงานตามตารางที่  3  รับรองมาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้กับฟาร์มในจังหวัด
อุดรธานีและหนองบัวล้าภู  จ้านวนทั้งสิ้น  34  ฟาร์ม  เป็นฟาร์มตรวจติดตาม GAP (ปลาอื่นๆ) จ้านวน 19 ฟาร์ม   
ฟาร์มตรวจติดตาม GAP (กุ้งก้ามกราม) จ้านวน 1 ฟาร์ม  ฟาร์มตรวจติดตาม GAP ปลานิล (รับรองโดย กปม.)    
6 ฟาร์ม  และฟาร์มเดิมต่ออายุ GAP (ปลาอื่นๆ)  จ้านวน 8 ฟาร์ม  (ตารางที่ 3) 
 
ตารางท่ี 3  ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน GAP แยกตามชนิดสัตว์น้้า 

 
ชนิดสัตว์น้้า 

แผน
ทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน GAP (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม 2     1  
กุ้งขาว -       

ปลานิล (กปม.) 6     6  
ปลานิลรวมกับปลาอ่ืนๆ -       

ปลาอ่ืนๆ 32   8  19  
จระเข้ -       

สัตว์น้้าอื่นๆ -       
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  5.2.2  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า safety level 
           ฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย สถาบัน/ศูนย์ฯ จะท้าการสุ่มเก็บตัวอย่าง     
สัตว์น้้าสงตรวจ เพ่ือส่งให้หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 6 (ขอนแก่น)  และ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้้า 
ซึ่งจะท้าการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 1 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตว์น้้า โดยเลือกจาก สารกลุ่ม Tetracycline, 
Oxolinic acid, Chloramphenicol, Nitrofurans และ Malachite green ผลการด้าเนินงานในปี 2560 พบว่า      
            สรุปผลด้าเนินงานตามตารางที่ 4  รับรองมาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้กับฟาร์มใน
จังหวัดอุดรธานีและหนองบัวล้าภู จ้านวนทั้งสิ้น  752 ฟาร์ม โดยทั้งหมดเป็นฟาร์มปลาเบญจพรรณ เป็นฟาร์มใหม่ 
จ้านวน 175  ฟาร์ม  และฟาร์มต่ออายุ  จ้านวน  361 ฟาร์ม  และฟาร์มตรวจติดตาม  จ้านวน 216 ฟาร์ม   
(ตารางท่ี ๔) 
ตารางท่ี 4 ผลการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน safety level แยกตามชนิดสัตว์น้้า 
 

 
ชนิดสัตว์น้้า 

แผน
ทั้งหมด
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจประเมิน safety level (ฟาร์ม) 
ฟาร์มใหม่ ฟาร์มต่ออายุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กุ้งก้ามกราม        
กุ้งขาว        

ปลานิล (ศรฟ.)        
ปลานิลรวมกับปลาอ่ืนๆ 738 175  361  216  

ปลาอ่ืนๆ        
จระเข้        

สัตว์น้้าอื่นๆ        
  

5.3 กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
ในปีงบประมาณ 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี) ได้รับมอบให้

ตรวจประเมินฟาร์มด้าเนินการตรวจสอบ และสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เช่น  
ร้า อาหารเสริม อาหารเม็ดส้าเร็จรูป เป็นต้น เพ่ือตรวจสอบการปนเปื้อนของยาและสารเคมี โดยใช้ชุด Screening 
test (ตรวจกลุ่ม Tetracycline กลุ่ม  Nitrofurans และกลุ่มสารเคมีอ่ืนๆ เช่น Roxazone) หากสงสัยให้ส่ง
ตัวอย่างอาหารสัตว์น้้า/วัตถุดิบอาหาร/ส่วนผสมล่วงหน้า ตรวจที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าจืด เพ่ือยืนยันผลวิเคราะห์
ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ประกอบด้วย 1. ฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดี
ส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า (GAP) รวม  34  ฟาร์ม แยกเป็น 1) ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ  8  ฟาร์มและ 2) ตรวจ
ประเมินฟาร์มตรวจติดตาม  26  ฟาร์ม  2. ฟาร์มตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย (safety level) รวม 
752 ฟาร์ม แยกเป็น 1) ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 175 ฟาร์ม 2) ตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ 361 ฟาร์มและ  3) 
ตรวจประเมินฟาร์มตรวจติดตาม 216  ฟาร์ม โดยสรุปผลการด้าเนินการ ดังนี้  

ผลการด้าเนินงานในปี 2560  พบว่าตรวจปัจจัยการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติการประมงที่ดี
ส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า (GAP) รวม 51 ตัวอย่าง โดยตรวจอาหารเม็ดส้าเร็จรูปส้าหรับกุ้งก้ามกรามในการตรวจ
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ฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ฟาร์มตรวจติดตาม จ้านวน 1 ตัวอย่าง ร้าและอาหารเม็ดส้าเร็จรูปส้าหรับปลาดุก 
อาหารเม็ดส้าเร็จรูปส้าหรับปลากินพืชในฟาร์มเลี้ยงปลาอ่ืน ๆ จ้านวน  50  ตัวอย่าง (ตารางที่ 5) การตรวจปัจจัย
การผลิตตามมาตรฐานจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย  มีการตรวจปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น 
1,129 ตัวอย่าง  โดยเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาอ่ืน ๆ  ที่เป็นฟาร์มใหม่  จ้านวน  263  ตัวอย่าง  ฟาร์มต่ออายุ   
542 ตัวอย่าง และฟาร์มตรวจติดตาม 324 ตัวอย่าง ปัจจัยการผลิตที่ตรวจส่วนใหญ่ได้แก่ร้า ปลายข้าว           
ส่วนอาหารเม็ดส้าเร็จรูปส้าหรับปลากินพืชและส้าหรับปลาดุก พบเพียงส่วนน้อย (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางท่ี 5  ผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน GAP  
               แยกตามชนิดสัตว์น้้า 

 
ชนิดสตัว์น้า้ 

แผน 
(ตัวอย่าง) 

ชนิดอาหาร ผลการตรวจตัวอย่างฟาร์ม GAP (ตัวอย่าง) 
ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออาย ุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

กุ้งก้ามกราม  อาหารเม็ดส้าเร็จรูป
ส้าหรับกุ้งก้ามกราม 

    1  

ปลานิล (ศรฟ.)         
ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ         

ปลาอื่นๆ  ร้าและอาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปส้าหรับ
ปลาดุกอาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปส้าหรับ
ปลากินพืช 

  12  38  

 

ตารางท่ี 6  ผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐาน safety level  
               แยกตามชนิดสัตว์น้้า 

 
ชนิดสตัว์น้า้ 

แผน 
(ตัวอย่าง) 

ชนิดอาหาร ผลการตรวจตัวอย่างฟาร์ม safety level (ตัวอย่าง) 
ฟาร์มใหม ่ ฟาร์มต่ออาย ุ ฟาร์มตรวจติดตาม 

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

กุ้งก้ามกราม         
ปลานิล (ศรฟ.)         

ปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ  ร้า,ปลายข้าว,
อาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปส้าหรับ
ปลากินพืชและ
ส้าหรับปลาดุก 

263  542  324  

ปลาอื่นๆ         
สัตว์น้า้อื่นๆ         
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          5.4  กิจกรรมตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตวน้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืด (รายงานเฉพาะหน่วย Lab) 
ผลการด้าเนินงานตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตวน้้าจากแหลง่เพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืดในห้องปฏิบัติการของ

ประจ้าปีงบประมาณ   2560  พบว่า  (อธิบายสรุปผลด้าเนินงานตามตารางที่  7)  
5.5 กิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืด 

                ผลการด้าเนินงานกิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดประจ้าปีงบประมาณ  2560       
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  ไม่มีแผนการด้าเนินงาน  
 
ตารางท่ี 8 ผลการด้าเนินงานกิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืด แยกตามชนิดสัตว์น้้า 

 
ชนิด 

แผน
(ฟาร์ม) 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

ผลการตรวจเชื้อ (ตัวอย่าง)  
รวม

(ตัวอย่าง) ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์ 

Salmonella spp. Escherichia coli Vibrio cholerae 
ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

เกินค่า
มาตรฐาน 

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

เกินค่า
มาตรฐาน 

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

เกินค่า
มาตรฐาน 

กุ้งก้ามกราม -         - 
ตะพาบน้า้ -         - 
ปลานิล -         - 
ปลาอื่นๆ -         - 
จระเข ้ -         - 
สัตว์น้า้อื่นๆ -         - 

 
          5.6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 17025 (ชี้แจงรายละเอียดในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เข้าสู่มาตรฐาน ISO 17025 จ้านวน 3 แห่ง คือ สวจ. ศพจ.สุพรรณบุรี และ ศพจ.พิจิตร) (อธิบายผลการด้าเนินงาน) 

 
          5.7 กิจกรรมตรวจรบัรองโรงเพาะพนัธุแ์ละอนุบาลสัตวน้้าจืดภายใตส้ังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืด   
                ผลการตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย  
ท้าการตรวจประเมิน  1  ครั้ง วันที่  22 เดือนกุมภาพันธ์ 2560  โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจาก ศูนย์วิจัย 
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี) เป็นผู้ตรวจประเมิน  ดังนี้ 
                1. นางสาวจีรนันท์ สุขผล ต้าแหน่ง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)  ผู้ตรวจประเมิน 
                2. นายสงวนศักดิ์  ภูสีเขียว ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)    ผู้ตรวจประเมิน  

ผลการด้าเนินงานในปี 2560 พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติการประมงท่ีดีส้าหรับการ 
ผลิตสัตว์น้้า (GAP) โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 1.95  และผลการตรวจเนื้อสัตว์น้้าพบไม่มียาและสารเคมีตกค้างใน 
เนื้อสัตว์น้้า (อธิบายสรุปผลด้าเนินงานตามตารางที่ 9) 
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ตารางท่ี 9  ผลการด้าเนินงานกิจกรรมตรวจรบัรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าจืดของ 
              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้้าจืดเลย 

 
แผน 

ผลการตรวจประเมนิโรงเพาะฟกั 
ตรวจประเมิน ตรวจเนื้อ ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยงานที่ตรวจประเมิน คะแนน

เฉลี่ย ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

เกินค่า
มาตรฐาน 

คร้ังที่ 1 /  /  Chloramphenicol ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) 1.95 
        

          5.8   การด้าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP 
                  ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าจากฟาร์มที่จะรับรองมาตรฐาน Safety Level 
และ GAP ในปี 2560 หรือจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองในปี 2559  จ้านวนทั้งสิ้น 779 ฟาร์ม โดยมีการกระจายตัว
ของฟาร์มตามพ้ืนที่และช่วงระยะเวลา  และเก็บตัวอย่าสัตว์น้้าส่งตรวจ 1 ชนิดสาร ต่อ 1 ตัวอย่างสัตว์น้้า  
ณ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจการปนเปื้อนยาและสารเคมี ดังนี้  
          1) ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้้าจืดเขต 6 (ขอนแก่น)  
เพ่ือตรวจสารตกค้างกลุ่ม Tetracycline, Oxolinic acid, Fluoroquinolone และ Chloramphenicon  
          2) ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี เพ่ือตรวจสารตกค้าง 
กลุ่ม Nitrofurans และ Malachite green   
          3) ห้องปฏิบัติการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เพ่ือตรวจสารตกค้างกลุ่ม  
Stilbenes, กลุ่มSteroids, กลุ่มNitroimidazoles, กลุ่มSulphonamide, กลุ่มChemical elements และ 
กลุ่ม Fluoroquinelone (เช่น Enrofloxacin เป็นต้น)  
          4) ห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เพ่ือตรวจโลหะหนักกลุ่ม Organochlorine   

(เช่น DDT & Metabolite, Endosulfan, PCBs เป็นต้น) 
  ผลการด้าเนินด้าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP ประจ้าปี 2560    
ของ ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) โดยส่งตัวอย่างจากฟาร์ม Safety Level จ้านวน 41 ตัวอย่าง ส่งตรวจ                   
ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) จ้านวน 6 ตัวอย่าง ส่งตรวจ         
ที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี  จ้านวน 8 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ  
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  จ้านวน 26 ตัวอย่าง และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด จ้านวน 1 ตัวอย่าง 
การส่งตัวอย่างจากฟาร์ม  GAP จ้านวน ๘ ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) พบว่าผลการตรวจของทุกตัวอย่างไม่พบยาและสารเคมีในเนื้อสัตว์น้้า (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10  ผลการด้าเนินงานตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP แยกตามชนิดยา 

ชนิดสารที่สง่ตรวจ 
แผน/
ผล 

ชนิดสตัว์น้า้ที่สง่ตรวจ 

ปลา ลูกปลา 
กุ้ง

ก้ามกราม 
ลูกกุ้ง

ก้ามกราม รวม 
TETRACYCLINE แผน 5    5 

(Oxytetracycline,  Tetracycline,  Chlotetracycline) ผล 5    5 

FLUOROQUINOLONE แผน 6     
( Oxolinic Acid,  Enrofloxacin, Difloxacin, Sarafloxacin, Flumequine) ผล 6     

CHLORAMPHINICOL แผน 3     

  ผล 3     
NITROFURANS แผน 3     

  ผล 3     
MALCHITE GREEN แผน 5     

Malachite green/Luco malachite green ผล 5     

STILBENES แผน 5     

Diethylstilbestrol (DES)/Hexestrol (HEX)/ Dienestrol (DIEN) ผล 5     

STEROIDS  แผน 5     

Methyl testosterone ผล 5     

NITROIMIDAZOLES แผน -    - 
Dimetridazole/Metronidazole/Ronidazole/ Ipronidazole ผล -    - 
SULPHONAMIDE แผน 3     

Sulfamonomethoxin/ Sulfamerezine/Trimetoprim ผล 3     

CHEMICAL ELEMENT แผน 2     

(Cadmium(Cd), Lead(Pb), Mercury(Hg)) ผล 2     

ORGANO CHLORINE  แผน 1     

(DDT & metabolite/Endosulfan, PCBs) ผล 1     

B2a  
แผน 5    

 

ผล 5    
 

B2b  แผน 2    
 

 ผล 2    
 

Crystal violet (สีย้อม) 
แผน 2    

 

ผล 2    
 

Amoxicillin 
แผน 2 

   
 

ผล 2 
   

 

รวมทั้งสิ้น 
 

แผน 49    
 

ผล 49    
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6. งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานโครงการ Food Safety ปีงบประมาณ 2560 
สรุปผลการใช้งบประมาณในการด้าเนินงานโครงการ Food Safety ในปี 2560 ของศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  แบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
6.1  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ปี 2560 
 6.2  กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  
 6.3  กิจกรรมตรวจวเิคราะห์วตัถุดิบสัตวน้้าจากแหลง่เพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืด  
 6.4  กิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้้าจืด 
 6.5  กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 17025 
 6.6  กิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวน้้าจืดภายใต้สังกัด ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด  

   6.7  กิจกรรมการด้าเนนิการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP (ม.ค. - ธ.ค. 60) เป้าหมาย  
ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี)  ได้รับงบประมาณในกิจกรรมตรวจรับรองคุณภาพสินค้าประมงทั้งสิ้น  766,600  บาท   
โดยใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 766,586.05 บาท (ตารางที่ 11) 

 
 

ตารางท่ี 11  ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินงานโครงการ Food Safety ปีงบประมาณ 2560   
                แยกตามกิจกรรม  
 

กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท) 
ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด   
ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง   
ตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้้าจืด
ภายในสังกัดส้านักฯ 

766,600    766,586.05 

การด้าเนินตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและ
สารเคมีจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (NRCP) 
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แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิต  การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ 
 
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้า 
  งานเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า เป็นงานซึ่งด้าเนินงานภายใต้แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อปล่อยแหล่งน้้าต่าง ๆ ทั้งแหล่งน้้าธรรมชาติ  และแหล่งน้้าสาธารณะ
ของหมู่บ้านเพื่อเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้้า 
  ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี) ได้รับ
งบประมาณเพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้้า  จ้านวน  30.6 ล้านตัว  แยกเป็นพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าชนิดต่าง ๆ  จ้านวน      
18 ล้านตัว  และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จ้านวน 12.6 ล้านตัว โดยมีแผนและผลการผลิตดังตารางที่ 1 ส้าหรับรายชื่อ
แหล่งน้้าและชนิดพันธุ์สัตว์น้้าที่ปล่อย ได้แสดงไว้ใน ตารางภาคผนวกท่ี  3  
 
        ตารางท่ี 1  แสดงแผนและผลการผลิตสัตว์น้้าตามกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าประจ้าปีงบประมาณ 2560 
 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้้า ประจ้าปีงบประมาณ     2560 
    แผน                                     ผล                                  เปอร์เซ็นต์ 

ปลาตะเพียน   4,500,000                              5,344,500                              118.77 
ปลาไน   3,500,000                              3,093,000                                88.37 
ปลายี่สกเทศ   5,000,000                              7,869,000                              157.38 
ปลานวลจันทร์เทศ   2,700,000                              1,480,000                                54.81 
สร้อยขาว   1,600,000                                400,000                                 25 
ปลาสวาย     100,000                                 100,000                               100 
ปลากาด้า     200,000                                 200,000                               100 
ปลากระแห     300,000                                 890,000                               296.67 
กบนา     100,000                                 121,000                               121 
กุ้งก้ามกราม 12,600,000                             12,660,000                               100.48 
ปลาอ่ืนๆ               0                                 480,000                                 0 
  
รวม 30,600,000                          32,637,500                              106.66 
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ภาพที่ 1      การผลิตและปล่อยพันธุ์ปลาประจ้าปีงบประมาณ 2560 
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แผนงาน  ส่งสเริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

กิจกรรมที่ 1 โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ 
 
ชื่อโครงการ  โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย                                         
รายละเอียดพระราชด้าริ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชด้าเนินทอดพระเนตร
โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้้าต่าง ๆ    
ทรงสดับรายงานจากกรมประมงเก่ียวกับโครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมงหลายโครงการซึ่งใช้พันธุ์ปลา
ต่างประเทศเป็นหลักทรงมีพระราชปรารภเป็นค้าถามว่า “ปลาไทยหายไปไหนหมด” จึงมีพระราชด้าริ            
“ให้กรมประมงฟ้ืนฟูปลาไทยกลับมามีจ้านวนมากข้ึนและอนุรักษ์ปลาหายากไว้”  สืบเนื่องจากสภาพแวดล้อม
เสื่อมโทรม   ไม่เอ้ืออ้านวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้้าจืดตามธรรมชาติ  ประกอบกับการท้าประมง
เกินก้าลังผลิตของแหล่งน้้าและภัยธรรมชาติ  โดยพันธุ์สัตวน์้้าจืดบางชนิดสูญพันธุ์ หลายชนิดอยู่ระหว่างเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์  ดังนั้น  โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย  จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการ
เพาะเลี้ยงปลาน้้าจืดไทย  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้้าและเพ่ือคืนความหลากหลายของชนิดปลา  รักษาสภาพ
สมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้้าอันมาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์โครงการ         

1. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยที่หายากใกล้สูญพันธุ์ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยในแหล่งน้้าธรรมชาติ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพส้าหรับพันธุ์ปลาที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่ต้องการของตลาด 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  ได้รับงบประมาณให้ด้าเนินการผลิต 
พันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยเพ่ือปี  2560 จ้านวน ปีละ 1,000,000  ตัว                                                                                                                                       

             ทั้งนี้  ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยที่ ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี)  เพาะพันธุ์ในปี 2560 เพ่ือปล่อยแหล่งน้้า 
ในจังหวัดอุดรธานี  และหนองบัวล้าภู  ในปีงบประมาณ  2560 มีจ้านวน  6 ชนิด ได้แก่  ปลาซ่า  ปลากระแห 
ปลากาด้า ปลายี่สกไทย ปลาตะเพียนขาว และปลาตะเพียนทอง รวมทั้งสิ้น 1,000,000 ตัว โดยปล่อยในแหล่งน้้า 
จ้านวน 10 แห่ง เป็นแหล่งน้้าในจังหวัดอุดรธานี จ้านวน 6 แห่ง และหนองบัวล้าภู จ้านวน 4 แห่ง ตามตาราง
ภาคผนวกที่ 1  
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ตารางแสดง   แผนและผลการผลิตสัตว์น้้าตามโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย           
                  ประจ้าปีงบประมาณ  2560 
 
ชนิดพันธุ์สัตว์น้้า ปีงบประมาณ 2560 

  แผน                                 ผล                            เปอร์เซ็นต์ 
ปลาซ่า 200,000                                0                                    0 
ปลากระแห 300,000                                0                                    0 
ปลากาด้า 300,000                           200,000                              20 
ปลายี่สกไทย 100,000                           200,000                              20 
ปลาตะเพียนขาว                                       300,000                              30 
ตะเพียนทอง                                       300,000                              30 
  
รวม 1,000,000                     1,000,000                           100 
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  ภาพการด้าเนินงาน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย ปีงบประมาณ 2560 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มผสมผสาน  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ในพระราชด้าริ  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  จังหวัดอุดรธานี 
                               

วัตถุประสงค์โครงการ  
1. เพ่ือเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ปล่อยในพื้นท่ีอ้าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้ และอาหารโปรตีนแก่ราษฎรในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4  (อุดรธานี)  ได้รับงบประมาณให้ด้าเนินการผลิต    
พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพ่ือปล่อยแหล่งน้้า  พ้ืนที่อ้าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ในปีงบประมาณ  2560  จ้านวน       
ปีละ 2,000,000  ตัว     
                                                                                                                                   

             ทั้งนี ้ กุ้งก้ามกรามที่เพาะพันธุ์ในปีงบประมาณ 2560  เพ่ือปล่อยแหล่งน้้าใน อ้าเภอบ้านดุง         
จังหวัดอุดรธานี  รวมทั้งสิ้น  2,000,000  ตัว  โดยปล่อยในแหล่งน้้า  จ้านวน  2  แห่ง  ได้แก่  ฝายล้าห้วยทวน            
บ้านวังดารา หมู่ที ่2  ต้าบลวังทอง  อ้าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  พ้ืนที่  150  ไร่  จ้านวน  2,000,000  ตัว  
รายละเอียดตามตารางภาคผนวกท่ี 2 
 
รูปภาพการด้าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในพระราชด้าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จังหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ 2560 
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รายงานผลการปฏิบัติงานด้านประมงในเขตพระราชฐาน ณ เรือนประทับรับรองกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี 
ปีงบประมาณ 2560 

 
ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ดูแลตู้กบน้้าจืดและสัตว์ทะเลทรงเลี้ยงของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนรับรองที่ประทับ 
ในกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างที่พระองค์เสด็จทรงงาน ณ จังหวัดอุดรธานีและหนองบัวล้าภู ระหว่างปี
พ.ศ. 2552-2554  และดูแลสัตว์ทะเลทรงเลี้ยง และกบน้้าจืด ในระหว่างทรงงานในต้าแหน่งเอกอัครราชทูต 
ประเทศออสเตรีย  โดยน้าสัตว์น้้าทรงเลี้ยง มาเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี) 
ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมประมงในการด้าเนินงานดังกล่าว 

งานที ่ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี) ด้าเนินการ 
       1.  ดูแลสัตว์ทะเลทรงเลี้ยง ได้แก่ ปลาการ์ตูนส้มขาว  จ้านวน 5 ตัว  มะเขือเทศ  จ้านวน  2 ตัว     
           การ์ตูนแดง  จ้านวน 1 ตัว  การ์ตูนลายปล้อง  จ้านวน  3 ตัว  ปลาบลูแทงก์  จา้นวน  2 ตัว  
       2.  ดูแลปะการังทรงเลี้ยง  ได้แก่  ปะการังกระดุม  หนวดปลาหมึก  ปะการังสมอง  เห็ดทะเล   
           และ ดอกไม้ทะเล  อย่างละ 1 ตัว 
       3.  ดูแลกบอาร์เจนตินาฮอร์นฟร๊อก  จ้านวน  1  ตัว 

กิจกรรมที่ด้าเนินงาน  ได้แก่ 
1.  การให้อาหารสัตว์น้้า  (สัตว์ทะเลและกบน้้าจืด)  ทุกวัน ๆ ละ 1 ครั้ง 

      2.  วิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าในถังเลี้ยงปะการัง  ตู้เลี้ยงสัตว์ทะเล  ถังพักน้้า  
      3.  เปลี่ยนถ่ายน้้าตู้เลี้ยงสัตว์ทะเล  ถังเลี้ยงปะการังและตู้เลี้ยงกบ ทุก ๆ 1 สัปดาห์ 

4.  เติมน้้า ท้าความสะอาดระบบกรองน้้าในตู้สัตว์ทะเล  และถังเลี้ยงปะการังทุกสัปดาห์ 
      5.  ดูแลสุขภาพสัตว์น้้าทรงเลี้ยงทุก ๆ วัน 
      6.  เติมแร่ธาตุในน้้า ส้าหรับตู้เลี้ยงสัตว์ทะเล ถังเลี้ยงปะการัง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ปัญหาและอุปสรรค 
      7.  สภาพอากาศแปรปรวน จึงย้ายสัตว์น้้าลงถังเลี้ยง เพราะควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่า 
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ผลการปฏิบัตงิานด้านประมงในเขตพระราชฐาน ณ เรือนประทับรับรองกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี 
  ปีงบประมาณ  2560 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี) 

 
 

ล้าดับ
ที่ 

กิจกรรมด้าเนินงาน 
เป้าหมาย แผนการด้าเนินงาน งบประมาณ  (บาท) 

หมายเหตุ หน่วย
นับ 

ปริมาณ
สะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ได้รับ ใช้จ่าย คงเหลือ 

1 การจัดการด้านการเลี้ยง                                 
 

  
1.1 กิจกรรม ให้อาหารสัตว์น้้า คร้ัง 365 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 100,000 99,997.62 2.38  
  (สัตว์ทะเลและกบ)   364 31 30 31 31 28 31 30 31 30 30 31 30         

1.2 กิจกรรม วิเคราะห์คุณสมบัต ิ คร้ัง 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4         
  ของน้้า   48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4         

1.3 กิจกรรม การเปลี่ยนถ่ายน้า้/ คร้ัง 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4         
  เติมน้้า (ตู้สัตว์ทะเลและตู้กบ)   47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3         

1.4 กิจกรรม ดูแลสุขภาพสัตว์น้า้ คร้ัง 365 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30         
  (สัตว์ทะเลและกบ)   364 31 30 31 31 28 31 30 31 30 30 31 30         

1.5 กิจกรรม ท้าความสะอาดระบบ
กรองน้้า (ตู้สัตว์ทะเล คร้ัง 

96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8       
  

  และตู้กบ)   96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8         
  1.6 กิจกรรม การเติมแร่ธาตุในตู้ คร้ัง 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8         

  เลี้ยงสัตว์ทะเล   94 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8         
2 การจัดท้ารายงานผลการ คร้ัง 1            1         
  ปฏิบัติงานประจ้าป ี   1                       1         
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ภาพกิจกรรมการด้าเนินงาน ปี 2560 
 

              
 
                                   ห้องเลี้ยงสัตว์ทะเลเพื่อควบคุมอุณหภูมิและแสงแดด 

 

          
   

              
 

                                          ปะการังและสัตว์ทะเลที่เลี้ยงไว้ภายใน  
 

                                                                                        
                                                       กบน้ าจืดทรงเลี้ยง 
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โครงการธนาคารผลผลิตด้านประมง 
 

     โครงการธนาคารผลผลิตด้านการประมงได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560   ซึ่งเป็นโครงการ        
1  ใน  6 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร ที่ต้องเร่งดาเนินการเพ่ือให้
ชุมชนเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือเป็นหลักประกันความม่ันคง
ด้านอาหารและสร้างรายได้ในครัวเรือน กระทรวงฯ จึงมีนโยบายให้มีการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรขึ้นเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการบริหารผลผลิตด้านการเกษตร 
      ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)   ได้ด้าเนินการ     
ในส่วนของการให้ค้าแนะน้าด้านวิชาการตรวจวัดคุณภาพน้้า และติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้้าในแหล่งน้้า
ธนาคาร ในแหล่งน้้าหนองค้าลากไม้ บ้านผัง 2 ใหม่ ต้าบลขอนยูง  อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแผนที่แสดง(ดัง
ตารางที่ 1)  
       ตารางที่ 1 แสดงแผนและผลการปฏิบัติงานโครงธนาคารผลผลิตดา้นประมงประจา้ปีงบประมาณ 2560 
 

                ภาพที่ 1   การปฏิบัติงานโครงธนาคารผลผลิตดา้นประมงประจ้าปีงบประมาณ 2560 
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ผลผลิตที่ 2.2  ชุมชนร่วมด าเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการ        
                    ปฏิบัติงานที่วางไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   ชั่งวัดขนาดลูกปลาก่อนปล่อยปลาเพื่ออนุบาลใน
กระชัง/คอก คร้ัง/แห่ง 

แผน 1 

ผล 1 

2)   ชั่งวัดขนาดลูกปลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าหลัง
อนุบาลลงในแหล่งน้้าชุมชนเป้าหมาย ครั้ง/แห่ง 

แผน 1 
ผล 1 

3)   ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้้าทุก 2 เดือน  
ครั้ง/แห่ง 

แผน 2/2 
ผล 2/2 
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โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ ปีงบประมาณ 2560 
1. กิจกรรมผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ 
 ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร(ปลานิลแปลงเพศ) 

(ด้าเนินการระหว่าง พ.ย. 59–เม.ย.60) 
ล้าดับ ชื่อ-สกุล แจกลูกพันธุ์ปลา

นิล (ตัว) 
ขนาดลูกพันธุ์
(เซนติเมตร) 

ว/ด/ป 

1 นายอเนก  ชั้นงาม 13,000 3-5 21 พ.ย. 2559 
2 นายแต็ม  พ่ึงค้านวณ 3,000 3-5 21 พ.ย. 2559 

3 นายชนะบุญ  คู่วัจนกุล 6,000 3-5 21 พ.ย. 2559 

4 นางสว่าง  โพธิ์ทัย 6,000 3-5 21 พ.ย. 2559 

5 นายสุชาติ  สาดี 10,000 3-5 21 พ.ย. 2559 

6 นายอนันต์  ยศจัตตุรัส 6,000 3-5 21 พ.ย. 2559 

7 นายสุทิน  ข้าดี 3,000 3-5 7ธ.ค.2559 
8 นายบัวเรียน  ฤทธิ์มหา 6,000 3-5 26ธ.ค.2559 
9 นายสหรัฐ  ขวานทอง 2,000 3-5 26 ธ.ค. 2559 

10 นางบัวเงิน  ทบวัน 2,000 3-5 26 ธ.ค. 2559 

11 นางแสงจันทร์  จันทะโพธิ์ 6,000 3-5 26 ธ.ค. 2559 

12 นางงามขวัญ  นาสมตรึก 4,000 3-5 26 ธ.ค. 2559 

13 นายสมชาย  มะคุ้มใจ 15,000 3-5 27ธ.ค.2559 
14 นายชูศักดิ์  มีศรี 6,000 3-5 27ธ.ค.2559 
15 นางกนิษฐา  โกสีลา 6,000 3-5 28ธ.ค.2559 
16 นายวันชัย  ภูมิไธสง 3,000 3-5 24 ม.ค. 2560 
17 นายมาณะชัย  ทบวัน 6,000 3-5 24 ม.ค. 2560 
18 นางดาราภรณ์  คูชัย 6,000 3-5 24 ม.ค. 2560 
19 นางทองสมัย  ประชุมสาย 8,000 3-5 24 ม.ค. 2560 
20 นางทองเอ้ียง  ฤทธิ์ศรี 10,000 3-5 24 ก.พ. 2560 

21 นางบัวสี  ดอกษร 4,000 3-5 24 ก.พ. 2560 

22 นายสมควร  มหานาม 6,000 3-5 24 ก.พ. 2560 

23 นายสมาน  เวียงนนท์ 3,500 3-5 24 ก.พ. 2560 

24 นายส้าราญ  เวียงนนท์ 3,500 3-5 24 ก.พ. 2560 

25 นางสมหมาย  ดีสม 10,000 3-5 6มี.ค.2560 
26 นางสุภารัตน์  ศิริธร 10,000 3-5 6 มี.ค.2560 

27 นายสิทธิพล  ศรีเหล่าน้อย 3,000 3-5 6 มี.ค.2560 

28 นางฉวีวรรณ  สุทารักษ์ 10,000 3-5 28มี.ค.2560 
29 นายพุฒที  อั้งยุทธ 10,000 3-5 28 มี.ค.2560 

30 นายอุดม  สุขวงษ์ 4,000 3-5 28 มี.ค.2560 

31 นายเฉลิม  สาครเจริญ 6,000 3-5 28 มี.ค.2560 
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ล้าดับ ชื่อ-สกุล แจกลูกพันธุ์ปลา
นิล (ตัว) 

ขนาดลูกพันธุ์
(เซนติเมตร) 

ว/ด/ป 

32 นางหนูเจียม  โม่งประณีต 6,000 3-5 28มี.ค.2560 
33 นายสมยศ  ภาไชย 3,000 3-5 24 เม.ย.2560 
34 นายนิยม  ศิริดล 5,000 3-5 24 เม.ย.2560 

35 นายค้าใส  ศิริดล 5,000 3-5 24 เม.ย.2560 

36 นางกองค้า  น้อยบุตร 3,000 3-5 24 เม.ย.2560 

37 นายอภิศักดิ์  แก้วโยธา 3,000 3-5 24 เม.ย.2560 

38 นางอุดม  พรมแก้วมา 3,000 3-5 24 เม.ย.2560 

39 นายปรเมษฐ์  วรรณชูชิต 3,000 3-5 24 เม.ย.2560 

40 นางสุภาพร  สารีโท 10,000 3-5 24 เม.ย.2560 

 ยอดรวม 240,000   
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** หมายเหตุ : ฟาร์มเลี้ยงต้องเก็บข้อมูลการเลี้ยง โดยกรอกข้อมูลลงใน (แบบฟอร์มTilapia-01) 

 
                                            รูปกิจกรรม 
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2. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยง 
 การให้ค้าแนะน้าการลดต้นทนุการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรก่อนเลี้ยง (ด้าเนินการระหว่าง พ.ย.59-เม.ย.60) 

ล้าดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียดการให้ค้าแนะน้า ว/ด/ป 
1 นายอเนก  ชั้นงาม ให้ค้าแนะน้าในเรื่องของการเตรียมบ่อที่ถูกวิธี การเตรียม

ความพร้อมที่จะรับพันธุ์ปลานิลคุณภาพ และเตรียมความ
พร้อมในการรับมือในช่วงที่อุณหภูมิลดต่้าลงอย่างกะทันหัน 
รวมถึงให้ค้าแนะน้าในเรื่องของการจดบันทึกรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายภายในฟาร์ม 

3/11/2559 

2 นายแต็ม  พ่ึงค้านวน “-----------------------------------------------” 3/11/2559 

3 นายชนะบุญ  คู่วัจนกุล “-----------------------------------------------” 3/11/2559 

4 นางสว่าง  โพธิ์ทัย “-----------------------------------------------” 3/11/2559 
5 นายสุชาติ  สาดี “-----------------------------------------------” 3/11/2559 

6 นายอนันต์  ยศจัตตุรัส “-----------------------------------------------” 3/11/2559 

7 นายสุทิน  ข้าดี “-----------------------------------------------” 1/12/2559 

8 นายบัวเรียน  ฤทธิ์มหา “-----------------------------------------------” 1/12/2559 

9 นายสหรัฐ  ขวานทอง “-----------------------------------------------” 1/12/2559 

10 นางบัวเงิน  ทบวัน “-----------------------------------------------” 1/12/2559 

11 นางแสงจันทร์  จันทะโพธิ์ “-----------------------------------------------” 1/12/2559 

12 นางงามขวัญ  นาสมตรึก “-----------------------------------------------” 1/12/2559 

13 นายสมชาย  มะคุ้มใจ “-----------------------------------------------” 15/12/2559 

14 นายชูศักดิ์  มีศรี “-----------------------------------------------” 15/12/2559 

15 นางกนิษฐา  โกสีลา “-----------------------------------------------” 15/12/2559 

16 นายวันชัย  ภูมิไธสง “-----------------------------------------------” 17/01/2560 

17 นายมาณะชัย  ทบวัน “-----------------------------------------------” 17/01/2560 

18 นางดาราภรณ์  คูชัย “-----------------------------------------------” 17/01/2560 

19 นางทองสมัย  ประชุมสาย “-----------------------------------------------” 17/01/2560 

20 นางบัวสี  ดอกษร “-----------------------------------------------” 17/01/2560 

21 นายสมาน  เวียงนนท์ “-----------------------------------------------” 19/01/2560 

22 นายส้าราญ  เวียงนนท์ “-----------------------------------------------” 19/01/2560 

23 นางสมหมาย  ดีสม “-----------------------------------------------” 9/02/2560 
24 นางสุภารัตน์  ศิริธร “-----------------------------------------------” 9/02/2560 
25 นางทองเอ้ียง  ฤทธิ์ศรี “-----------------------------------------------” 9/02/2560 

26 นายพุฒที  อั้งยุทธ “-----------------------------------------------” 9/02/2560 

27 นายอุดม  สุขวงศ์ “-----------------------------------------------” 9/02/2560 

28 นายเฉลิม  สาครเจริญ “-----------------------------------------------” 9/02/2560 

29 นางฉวีวรรณ  สุทารักษ์ “-----------------------------------------------” 6/03/2560 
30 นายสมควร  มหานาม “-----------------------------------------------” 6/03/2560 
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ล้าดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียดการให้ค้าแนะน้า ว/ด/ป 
31 นางกองค้า  น้อยบุตร “-----------------------------------------------” 6/03/2560 

32 นางอุดม  พรมแก้วมา “-----------------------------------------------” 6/03/2560 

33 นายอภิศักดิ์  แก้วโยธา “-----------------------------------------------” 6/03/2560 

34 นายปรเมษฐ์  วรรณชูชิต “-----------------------------------------------” 6/03/2560 

35 นายนิยม     ศิริดล “-----------------------------------------------” 6/03/2560 

36 นายค้าใส     ศิริดล “-----------------------------------------------” 6/03/2560 

37 นายสิทธิพล  ศรีเหล่าน้อย ให้ค้าแนะน้าในเรื่องของการเตรียมบ่อที่ถูกวิธี การเตรียม
ความพร้อมที่จะรับพันธุ์ปลานิลคุณภาพ และเตรียมความ
พร้อมในการรับมือในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่าง
กะทันหัน รวมถึงให้ค้าแนะน้าในเรื่องของการจดบันทึก
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายภายใน
ฟาร์ม 

6/03/2560 

38 นางหนูเจียม  โม่งประณีต “-----------------------------------------------” 6/03/2560 
39 นายสมยศ  ภาไชย “-----------------------------------------------” 20/03/2560 
40 นางสุภาพร  สารีโท “-----------------------------------------------” 20/03/2560 

 
 การให้ค้าแนะน้าการลดต้นทนุการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรระหว่างเลี้ยง 

(ด้าเนินการระหว่าง เม.ย.-ก.ย.60) 
ล้าดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียดการให้ค้าแนะน้า ว/ด/ป 

1 นายอเนก  ชั้นงาม -แนะน้าวิธีการหมุนเวียนน้้าใช้ภายในบ่อ เนื่องจากช่วงนี้
เกษตรกรพบปัญหาการขาดแคลนน้้าที่จะใช้เปลี่ยนถ่าย 
-แนะน้าวิธีการท้าน้้าเขียวเพ่ือสร้างอาหารธรรมชาติ โดย
ท้าคอกสี่เหลี่ยมบริเวณมุมบ่อแล้วน้าฟางแห้งและมูลสัตว์
แห้งลงภายในคอกสี่เหลี่ยมที่เตรียมไว้เป็นชั้นๆ จากนั้นก็
คอยสังเกตสีน้้าเป็นประจ้า  
-แนะน้าวิธีรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยเน้นการปล่อยปลา
แบบไม่หนาแน่นจนเกินไป หมั่นสังเกตความผิดปกติของ
ปลาเป็นประจ้าและลดอาหารให้น้อยลงจากเดิม เนื่องจาก
ปัจจุบันน้้าในบ่อเหลือน้อยไม่มีน้้าเปลี่ยนถ่าย อาจจะ
ส่งผลให้น้้าในบ่อเน่าเสีย และจะท้าให้ปลาในบ่อตายยก
บ่อได้ ฉะนั้นจึงควรป้องกันและระวังไว้ก่อน 
 

10/04/2560 

2 นางสว่าง  โพธิ์ทัย “-----------------------------------------------” 10/04/2560 
3 นายสุชาติ  สาดี “-----------------------------------------------” 10/04/2560 

4 นายอนันต์  ยศจัตตุรัส “-----------------------------------------------” 10/04/2560 

5 นางกนิษฐา  โกสีลา “-----------------------------------------------” 10/04/2560 

6 นางทองเอ้ียง  ฤทธิ์ศรี “-----------------------------------------------” 10/04/2560 
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ล้าดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียดการให้ค้าแนะน้า ว/ด/ป 
7 นายสมชาย  มะคุ้มใจ -แนะน้าวิธีการหมุนเวียนน้้าใช้ภายในบ่อ เนื่องจากช่วงนี้เกษตรกรพบปัญหา

การขาดแคลนน้้าที่จะใช้เปลี่ยนถ่าย 
-แนะน้าวิธีการท้าน้้าเขียวเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ โดยท้าคอกสี่เหลี่ยม
บริเวณมุมบ่อแล้วน้าฟางแห้งและมูลสัตว์แห้งลงภายในคอกสี่เหลี่ยมที่เตรียม
ไว้เป็นชั้นๆ จากนั้นก็คอยสังเกตสีน้้าเป็นประจ้า  
-แนะน้าวิธีรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยเน้นการปล่อยปลาแบบไม่หนาแน่น
จนเกินไป หมั่นสังเกตความผิดปกติของปลาเป็นประจ้าและลดอาหารให้
น้อยลงจากเดิม เนื่องจากปัจจุบันน้้าในบ่อเหลือน้อยไม่มีน้้าเปลี่ยนถ่าย 
อาจจะส่งผลให้น้้าในบ่อเน่าเสีย และจะท้าให้ปลาในบ่อตายยกบ่อได้ ฉะนั้น
จึงควรป้องกันและระวังไว้ก่อน 

19/05/2560 

8 นายชูศักดิ์  มีศรี “-----------------------------------------------” 19/05/2560 
9 นายสมาน  เวียงนนท์ “-----------------------------------------------” 22/05/2560 
10 นายส้าราญ  เวียงนนท์ “-----------------------------------------------” 22/05/2560 

11 นางสมหมาย  ดีสม “-----------------------------------------------” 22/05/2560 

12 นางสุภารัตน์  ศิริธร “-----------------------------------------------” 22/05/2560 

13 นายแต็ม  พ่ึงค้านวน “-----------------------------------------------” 15/06/2560 
14 นายชนะบุญ  คู่วัจนกุล “-----------------------------------------------” 15/06/2560 

15 นางงามขวัญ  นาสมตรึก “-----------------------------------------------” 15/06/2560 

16 นายสหรัฐ  ขวานทอง “-----------------------------------------------” 15/06/2560 

17 นางบัวเงิน  ทบวัน “-----------------------------------------------” 15/06/2560 

18 นางแสงจันทร์ จันทะโพธิ์ “-----------------------------------------------” 15/06/2560 

19 นายบัวเรียน  ฤทธิ์มหา “-----------------------------------------------” 15/06/2560 

20 นายวันชัย  ภูมิไธสง “-----------------------------------------------” 14/07/2560 
21 นายมาณะชัย  ทบวัน “-----------------------------------------------” 14/07/2560 

22 นางดาราภรณ ์ คูชัย “-----------------------------------------------” 14/07/2560 

23 นางทองสมัย ปรชุมสาย “-----------------------------------------------” 14/07/2560 

24 นายนิยม  ศิริดล “-----------------------------------------------” 14/07/2560 

25 นายค้าใส  ศิริดล “-----------------------------------------------” 14/07/2560 

26 นายสุทิน  ข้าดี “-----------------------------------------------” 14/07/2560 

27 นางกองค้า  น้อยบุตร “-----------------------------------------------” 10/08/2560 
28 นายอภิศักดิ์  แก้วโยธา “-----------------------------------------------” 10/08/2560 
29 นายพุฒที  อั้งยุทธ “-----------------------------------------------” 10/08/2560 
30 นายอุดม  สุขวงษ์ “-----------------------------------------------” 10/08/2560 
31 นายสทิธิพล  ศรีเหล่าน้อย “-----------------------------------------------” 17/08/2560 
32 นางสุภาพร  สารีโท “-----------------------------------------------” 17/08/2560 
33 นางฉวีวรรณ  สุทารักษ์          “-----------------------------------------------” 17/08/2560 
34 นางอุดม  พรมแก้วมา “-----------------------------------------------” 17/08/2560 
35 นายปรเมษฐ์  วรรณชูชิต “-----------------------------------------------” 17/08/2560 
36 นายสมควร  มหานาม “-----------------------------------------------” 17/08/2560 
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ล้าดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียดการให้ค้าแนะน้า ว/ด/ป 
37 นางหนูเจียม  โม่ประณีต -แนะน้าวิธีการหมุนเวียนน้้าใช้ภายในบ่อ เนื่องจากช่วงนี้เกษตรกรพบปัญหา

การขาดแคลนน้้าที่จะใช้เปลี่ยนถ่าย 
-แนะน้าวิธีการท้าน้้าเขียวเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ โดยท้าคอกสี่เหลี่ยม
บริเวณมุมบ่อแล้วน้าฟางแห้งและมูลสัตว์แห้งลงภายในคอกสี่เหลี่ยมที่เตรียม
ไว้เป็นชั้นๆ จากนั้นก็คอยสังเกตสีน้้าเป็นประจ้า  
-แนะน้าวิธีรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยเน้นการปล่อยปลาแบบไม่หนาแน่น
จนเกินไป หมั่นสังเกตความผิดปกติของปลาเป็นประจ้าและลดอาหารให้
น้อยลงจากเดิม เนื่องจากปัจจุบันน้้าในบ่อเหลือน้อยไม่มีน้้าเปลี่ยนถ่าย 
อาจจะส่งผลให้น้้าในบ่อเน่าเสีย และจะท้าให้ปลาในบ่อตายยกบ่อได้ ฉะนั้น
จึงควรป้องกันและระวังไว้ก่อน 

17/08/2560 

38 นายสมยศ  ภาไชย “-----------------------------------------------” 22/08/2560 
39 นายเฉลิม  สาครเจริญ “-----------------------------------------------” 22/08/2560 
40 นางบัวสี  ดอกษร “-----------------------------------------------” 22/08/2560 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเลี้ยงและแนวทางลดต้นทุน (จังหวัดละ 1 ฟาร์ม) 

(ด้าเนินการระหว่าง ม.ค.60) 
 
ข้อมูลฟาร์มตัวอย่าง 
ชื่อฟาร์ม 
ชื่อ-สกุล เจ้าของฟาร์ม นางกนิษฐา  โกสีลา 
ที่อยู่ฟาร์ม 26 หมู่ 8  บ้านดงผักหนาม  ต้าบลนากว้าง  อ้าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
เลขทะเบียนฟาร์ม  4101017296   มาตรฐานฟาร์ม GAP ปี  2557 
รายละเอียดกิจกรรม 

รูปกิจกรรม 
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 ในวันที่ 25 มกราคม  2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 4  (อุดรธานี)          
ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้านการเลี้ยงปลาให้แก่ฟาร์มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือก จ้านวน 1 ฟาร์ม     
คือ นางกนิษฐา  โกสีลา ที่อยู่ฟาร์ม 26 หมู่ 8 บ้านดงผักหนาม ต้าบลนากว้าง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
 
ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 

1. อาหารปลาดุกกลาง  จ้านวน 12  กระสอบ 
2. ปูนขาว   จ้านวน  50  กิโลกรัม 

 
แนวทางลดต้นทุน 

1. การเตรียมบ่อที่ดี ตามหลักวิชาการ โดยการหว่านปูนขาวให้ทั่วบ่อ ตากบ่อให้แห้ง เพื่อก้าจัดศัตรู
ปลาที่หลงเหลืออยู่ภายในบ่อ และในขั้นตอนการเติมน้้าเข้าบ่อ ต้องมีการกรองน้้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันศัตรู
ปลาเข้ามาในบ่อ 

2. การปล่อยพันธุ์ปลานิลลงเลี้ยงในบ่อแบบไม่หนาแน่น (ปล่อยปลาในอัตรา  2,000 ตัว/ 0.5 ไร่   
3. ท้าน้้าเขียวสร้างอาหารธรรมชาติภายในบ่อเป็นประจ้า 
4. อาหารที่ให้ส่วนมากจะเน้นเป็นเศษผัก หรือผักบุ้งที่เกิดตามบ่อปลา สลับกับให้อาหารส้าเร็จรูป 

ในปริมาณท่ีพอเหมาะ หมั่นสังเกตการณ์กินอาหารของปลาเป็นประจ้าทุกวัน  
5. การจดบันทึกข้อมูลการเลี้ยงปลา รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆภายในฟาร์มเป็นประจ้า     

เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่าย  
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โนโลยีการเพิ่มผลผลิตปลานิล 

 แจกจ่ายคู่มือ/ ให้ค้าแนะน้าการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล 
(ด้าเนินการระหว่าง มี.ค.60) 
.................แจกจ่ายคู่มือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล พร้อมทั้งให้ค้าแนะน้าแก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และประสบผลส้าเร็จในการเลี้ยงปลา 
 
 

.. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

รูปกิจกรรม 

 

 

รูปกิจกรรม 
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โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุดรธาน ี ปีงบประมาณ 2560 

ล้าดับที่ จังหวัดอุดรธานี จ้านวนเกษตรกร  พื้นที่ (ไร่) จ้านวนปลา (ตัว) จ้านวนถุง 500 ตัว/ถุง 

1 โนนสะอาด 13 6.50 14,500 29 

2 กู่แก้ว 26 28.20 56,500 113 

3 กุมภวาปี 42 10.50 45,000 90 

4 ไชยวาน 80 88.91 157,500 315 

5 ศรีธาตุ 74 60.50 190,000 380 

6 วังสามหมอ 33 44.40 90,000 180 

7 ประจักษ์ศิลปาคม 91 91.00 140,000 280 

8 เมือง 95 24.00 88,500 177 

9 นายูง 80 20.00 83,500 167 

10 น้้าโสม 63 31.50 98,500 197 

11 กุดจับ 43 10.75 45,000 90 

12 หนองวัวซอ 88 109.61 189,000 378 

13 ทุ่งฝน 140 102.00 311,000 622 

14 หนองหาน 40 10.00 41,000 82 

15 บ้านดุง 46 11.50 48,500 97 

16 สร้างคอม 73 18.25 75,000 150 

17 พิบูลย์รักษ์ 18 10.00 30,000 60 

18 เพ็ญ 4 2.00 3,000 6 

19 บ้านผือ 35 8.75 35,000  70 

20 หนองแสง 36 8 32,000  64 

  รวม 1,120 696.37 1,773,500 3,547 

      โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดหนองบัวล้าภู ปีงบประมาณ 2560 

ล้าดับที่ จังหวัดอุดรธานี จ้านวนเกษตรกร  จ้านวนปลา (ตัว) จ้านวนถุง 500 ตัว/ถุง หมายเหตุ 

1 นากลาง 47 65,000 130   

2 นาวัง 57 95,000 190   

3 ศรีบุญเรือง 61 85,000 175   

4 โนนสัง 59 93,000 192   

5 เมือง 81 121,500 243   

6 สุวรรณคูหา 76 97,500 195   

  รวม 381 557,000 1,125   
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งาน/โครงการอืน่ๆ 

1. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลติพนัธ์ุปลา พนัธ์ุกุ้ง และพนัธ์ุสัตว์น า้อืน่ๆ 

กรมประมง ไดจ้ดัสรรเงินแก่ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมง ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพนัธ์ุปลา พนัธ์ุกุ้งและพนัธ์ุสัตวน์ ้ าอ่ืนๆ พ.ศ.2523 เพื่อน ามาใช้จ่ายเป็นทุน
หมุนเวยีนในการจดัหาพอ่แม่พนัธ์ุสัตวน์ ้า  ผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้า  และจ าหน่ายแก่เกษตรกรในราคาท่ีกรมประมงก าหนด
โดยศูนย์วิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  ได้รับจดัสรรเงินทุนหมุนเวียนในปี  2560         
เป็นเงิน 2,061,370.- บาท ในการผลิตพนัธ์ุสัตว์น ้ าเพื่อจ าหน่าย จ านวน  9,012,460.50  ตวั ผลการด าเนินการ          
ดงัรายละเอียดตาม  (ตารางท่ี 1)  
 

ตารางที ่1   ผลการปฏิบติังานผลิตและจ าหน่ายพนัธ์ุสัตวน์ ้าตามงานเงินทุนหมุนเวยีนในการผลิตพนัธ์ุปลา พนัธ์ุกุง้ 
                   และพนัธ์ุสัตวน์ ้าอ่ืน ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ชนิดปลา ขนาด จ านวน (ตัว) รายได้ (บาท) 
ปลานิลแปลงเพศ             2-3 ซม. 4,963,500.00 1,489,050.00 
ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 39,200.00 19,600.00 
ปลาตะเพียนขาว 2-5 ซม. 1,370,000.00 137,000.00 

ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซม. 36,000.00 7,200.00 

ปลาดุกอุยเทศ 2-3 ซม. 236,600.00 47,320.00 

ไรแดง กก. 121.50 9,720.00 
ปลาบึก 5-7 น้ิว 227.00 18,160.00 
ปลาบึก 7-10 น้ิว 1,012.00 101,200.00 

ปลานิล 2-3 ซม. 415,600.00 41,560.00 

ปลานิลแดง 2-3 ซม. 2,000.00 400.00 
ปลานิลแดง 3-5 ซม. 1,250.00 500.00 
ปลาไน 2-3 ซม. 112,000.00 11,200.00 
ปลายีส่กไทย 2-3 ซม. 1,000.00 1,000.00 
ปลายีส่กไทย 3-5 ซม. 120,200.00 180,300.00 
กุง้กา้มกราม 0.8 ม. – 1 ซม. 990,000.00 148,500.00 
กบนา อาย ุ30 วนั 16,750.00 16,750.00 
ปลานวลจนัทร์เทศ 2-3 ซม. 379,000.00 37,900.00 
ปลานวลจนัทร์เทศ 3-5 ซม. 152,000.00 30,400.00 
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ปลายีส่กเทศ 2-3 ซม. 54,000.00 5,400.00 
ชนิดปลา ขนาด จ านวน (ตัว) รายได้ (บาท) 

ปลายีส่กเทศ 3-5 ซม. 98,000.00 19,600.00 
ปลาสร้อยขาว 3-5 ซม. 24,000.00 4,800.00 
รวม  9,012,460.50 2,327,560.00 
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