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ค าน า 

********************** 
รายงานประจ าปี 2561 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน สรุปผลการ

ปฏิบัติงานทุกงานทุกโครงการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) รวมทั้งภารกิจ
ต่างๆ ที่สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของจังหวัดเชียงรายตลอดระยะเวลา  1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง      
30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายและแผนงานของกรมประมง การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
ส าเร็จบรรลุตามแผนงานที่วางไว้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) หวังว่ารายงานฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมงและผู้สนใจโดยทั่วไป 

  ความส าเร็จของผลงานต่างๆ เหล่านี้  บรรลุถึงจุดมุ่ งหมายได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมประมงตลอดจนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมา
บริการ ของศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) ที่ทุกคนให้ความร่วมมือตั้งใจท างานอย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

              (นายสุภาพ แก้วละเอียด) 
    ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
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สารบัญ            (ข) 
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งานอ านวยการ           22 
 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ 2561 

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า         29  
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง      31     
กิจกรรม จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน      38    
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    38   

 กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง      46   
 กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by agri map)   52 
 กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่      53 
 กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์        55 
 กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง     56 
 กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม     56 
 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer       57   
             
ผลการปฏิบัติงานเงินนอกงบประมาณ 2561 
 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ    59 
    
ภาคผนวก          

ภาคผนวก 1 ปลาประจ าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย    64 
 ภาคผนวก 2 ปลาประจ าจังหวัด        64 

ภาคผนวก 3 ราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า       65 
ภาคผนวก 4 ภาพกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย   69 
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หน้า 1 

 
 

 
 

ตราประจ าจังหวัดเชียงราย 
รูปช้างสีขาวใต้เมฆ 

 
ค าขวัญของจังหวัดเชียงราย 

“เหนือสุดในสยาม           ชายแดนสามแผ่นดิน 
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา           ล้ าค่าพระธาตุดอยตุง” 

 
วิสยัทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย(Vision) 

“เชียงราย : ประตูทองของวัฒนธรรมล้านนาและการค้าสู่สากล” 
Chiangrai : Global Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade 

 
ธงประจ าจังหวัดเชียงราย 

 

 
 
 

 
 

 

 ดอกไม้ประจ าจังหวัด 

       ชื่อดอกไม้:  ดอกพวงแสด         
      ชื่อวิทยาศาสตร์:  PyrostegiaVenusta (ker) Miers 
      วงศ์:    Bignonia  Ceae 
      ลักษณะชนิดพันธุ์ไม้:  ไม้เลื้อยต่างประเทศ 

ชื่ออ่ืนๆ:  Orange  trumpet, Flane 
Flower, Fire – Cracder Vine   

 
  
 

/ต้นไม้ประจ าจังหวัด... 

ประวัติความเป็นมาจังหวัดเชียงราย 
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หน้า 2 

 
 ต้นไม้ประจ าจังหวัด 

ชื่อพันธุ์ไม้ :  กาสะลองค า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermacheraignea (Kurz) Steenis 
วงค์ :               Dignoniaceae 
ชื่ออ่ืนๆ :  ปีบทอง, แคเป๊าะ, ส าเภาหลามต้น, สะเภา,  
   อ้อยช้าง, จางจืด 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชียงราย ดินแดนแห่งขุนเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้้ากก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่า
ไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อน เป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าและน้้าตกอันงดงามหลายแห่ง และมีเทือกเขาผีปันน้้าที่เป็น
พรมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ อีกทั้งเป็นจุดแรกที่แม่น้้าโขงไหลผ่านประเทศไทย  เป็น
พรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพ้ืนราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่
บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ท้าให้เชียงรายได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 /ทิศเหนือ... 
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หน้า 3 

ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า 
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงราย (ค้าเมือง: ;พม่า: ) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยเป็น
ที่ตั้งของเมืองที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย 
เมืองเชียงของ เมืองเธริง หรือ เมืองเทิง เชียงรายเดิมก่อน"ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่" สมัยพระเจ้ากาวิละ ชนชาติ    
ที่เป็นต้นก้าเนิดของคนเชียงรายดั้งเดิม (อาจรวมถึงคนในภาคเหนือทั้งหมด) ก่อนมีแคว้นโยนกซึ่งเป็นรัฐของชาวไทย
วน หรือที่เรียกว่าคนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได หรือ ตระกูลภาษาไท-กะได ก็คือชนชาติจีนแถบมณฑลยูน
นาน    ที่อพยพลงมาตั้งรกรากนั่นเอง ได้แตกเป็นกลุ่มหลายกลุ่มชนเผ่า จึงไม่แปลกที่คนเมืองจะมีพ้ืนฐานรากเหง้า
เป็นคนจีนยูนนาน ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อ้าเภอ มีแม่น้้ากก แม่น้้าอิง และแม่น้้า
โขง เป็นแม่น้้าสายส้าคัญ ท้าเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย 
ประเทศลาว และประเทศพม่า หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองค้าที่เป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่ส้าคัญของโลก 
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจในฐานะประตูสู่พม่า ลาว และจีนตอนใต้ ผ่านทางหลวงเอเชียสาย 2 และ
ทางหลวงเอเชียสาย 3 

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ
กาลประมาณ 750 ปีที่ผ่านมา มีอายุเก่าแก่กว่าจังหวัดเชียงใหม่ไปโดยประมาณ 50 กว่าปี มี"ค้าเมือง" เป็นภาษา
ท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา 
ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน จากสิบสองปันนาผสมผสาน เข้าด้วยกัน และมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเป็นจ้านวนมาก ซึ่งในอนาคต จังหวัดเชียงราย ก้าลังพิจารณาวางแผนโครงการวางผังเมืองเป็ นนคร
สร้างสรรค์ และ ถ้าเป็นไปได้ จังหวัดเชียงรายอาจจะก้าลังพิจารณาสมัครเข้าเป็นนครสร้างสรรค์ของยูเนสโก รองถัด
มาจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล้าปาง ด้วยเช่นกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประวัติศูนย์... 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Chiang_Rai.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Burmese-Chiang_Rai.png
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเขต 2 (เชียงราย) ตั้งอยู่เลขที่ 305 หมู่ที่ 6 บ้านปง ต าบลเวียงชัย อ าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ประมาณ 17 กิโลเมตรเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.
2522 โดยเจียดจ่ายงบประมาณจากงานบูรณะแหล่งน้ ามาก่อสร้างบ่อเพาะพันธุ์ปลาและคันดิน  มีเนื้อที่
ประมาณ 180 ไร่ 3 งาน ประกอบด้วย 

1. บ่อดินขนาด  6.5 ไร่    จ านวน  1  บ่อ   
2. บ่อขนาด  2 ไร่    จ านวน  15  บ่อ   
3. บ่อขนาด  1 ไร่    จ านวน  7  บ่อ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/แผนผัง… 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
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/รายละเอียด... 
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D1.3 D1.4 

สวาย 
D1.2 D1.1 

 นิลแดง 

   นิล 

 นวลจนัทร์ 

F1  กะโห้ E1  อนุบาล C1 

G1  A1 A2  A3   A4    A5 

C2 

A7      A6 

    น ้ าท้ิง  อนุบาล   อนุบาล       บึก 

   20-50kg 
      สร้อย     ยีส่ก D2   ปลานิล F2  บึก(เพาะได)้ E2  อนุบาล   บึกรุ่น         ตะเพียน 

บ่อดิน 

รูปสามเหล่ียม 
C3 

 อนุบาล 
D3   ปลานิล F3  เทพา(เมีย) 

F4  เทพา(ผู)้ 

E3  อนุบาลแปลงเพศ 
C4 บ่อขนาด 70 ม3

 

 (เพาะไรแดง) 

โรงบรรจุพนัธุ์ปลา 
D4 C5 

       บึก 

    5-20kg 

 G2 
G3 

B1    B2 B3 B4 B5 
E4  ปลานิล โรงเพาะฟัก 

B6 

     จีน 

 อนุบาล D5 C6 

บ่อซีเมนต ์50 ม3 E5  ปลาโมง 

D6 

E6  บา้-ตะเพียน(ผู)้ 
F5 

ปลารวม 

E7  อนุบาล 

E8  อนุบาล 

แผนผังแสดงที่ต้ังบ่อดิน พ่อ-แม่พันธุ์สัตว์น้ า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
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รายละเอียดแผนผัง 
บริเวณศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 2 (เชียงราย) 
1. อาคารที่ท าการ  10.  โรงเพาะฟัก 
2.  ห้องประชุม  11.  โรงอาหารปลา 
3.  สถานวีิทยุกรมประมง 12.  บ้านพักหัวหน้าสถานีฯ     
4.  โรงเก็บรถ  13.  บ้านพักข้าราชการ 
5.  โรงเก็บน้ ามัน  14.  บ้านพักรับรอง 
6.  ห้องเก็บพัสด ุ  15.  บ้านพักคนงานประมง 
7.  บ่อกรองน้ า  16.  โรงสูบน้ า 
8.  ห้องซ่อมเครือ่งยนต์     17.  บ่อน้ าทิ้ง 
9.  บ่อซีเมนต ์  18.  โรงบรรจุพนัธุ์ปลา  

 

 

10 

 

   

 

 

 9 

9 

9 

ล าห้วยสะกึ๋น 

บ่อเก็บน้ า 

16 

15 11 
12 

13 13 13 13 

ป้อมยาม 

13 13 
13 

13 

13 13 

13 13 

14 14 

14 

17 

16 

1 2 3 

4 5 6 7 

8 

เสาธง 

เชียงของ  - พญาเม็งราย เชียงราย 

หนองหลวง 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

บ่อดิน 
C1-C6 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

F1 

F2 

F3 

F4 

G1 

G2 G3 

F5 

N 

บ่อเก็บน้ า 

6 

18 
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หน่วยผลิตพันธุ์ปลาหนองหลวงอยู่ในความรับผิดชอบของ สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ในการ
ผลิตพันธุ์ปลา เพ่ือน าไปปล่อยในแหล่งน้ าสาธารณะในจังหวัดเชียงราย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 กรมประมงได้ยกฐานะให้
เป็น “สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดเชียงราย”สถานีฯ ได้รับการปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ.2539 โดยเงินกู้โครงการ
บูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือการประมง (OECF) และปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2531 และด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายโดยลุล่วงไปได้ด้วยดีในปี พ.ศ.2554 กรม
ประมงได้ยกฐานะให้เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานของกองวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืด กรมประมง ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้ยกฐานะให้เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) จนปัจจุบันและมีสิ่งก่อสร้างคือ   

1. อาคารที่ท าการ  2. ห้องประชุม  3. สถานีวิทยุกรมประมง   
4. โรงเก็บรถ   5. โรงเก็บน้ ามัน  6. ห้องเก็บพัสด ุ
7. บ่อกรองน้ า   8. ห้องซ่อมเครื่องยนต์    9. บ่อซีเมนต์   
10. โรงเพาะฟัก   11. โรงอาหารปลา 12. บ้านพักหัวหน้าสถานีฯ 
13. บ้านพักข้าราชการ  14. บ้านพักรับรอง 15. บ้านพักคนงานประมง 
16. โรงสูบน้ า   17. บ่อน้ าท้ิง  18. โรงบรรจุพันธุ์ปลา 

ความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงราย น่าน แพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และพันธุ์ ไม้น้ าจืด เพ่ือน า
เทคโนโลยีมาทดสอบ ขยายผลภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพพ้ืนที่จริง 
 ๒. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้ าหายากหรือ
ใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
 ๓. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 ๔. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า พันธุ์ไม้น้ าจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ าปิด เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิด 
 ๕. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพันธุ์ไม้น้ าจืด และให้การ
สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานภูมิภาคในเรื่องการก ากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพันธุ์ไม้น้ าจืด 
 ๖. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ า
สวยงาม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
 ๗. เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ าจืด 
 ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนที่... 
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หนองหลวง 

สนามกล์อฟสันติบุรี 

รพ.สมเด็จ 
พระญาณสังวรณ์ 

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 

ประมาณ 16 กม. 

สะพาน 

โชว์รูมอีซูซ ุ

ประมาณ 9 กม. 

ประมาณ 9 กม. 

สี่แยกแม่กรณ ์

ไป อ.พญาเม็งราย 

ไป อ.เทิง 

 

ตลาดผลไสว 

แยกศรีทรายมูล 

เซ็นทรัล 
เชียงราย 

ไป อ.แม่สาย 

อ.เวียงชัย 

Big C 

แผนทีแ่สดงทีต่ั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย) 
305หมู่ ๖ บ้านปง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย  ๕๗๒๑๐  
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๕๓๑๕-๔๕๐๕ 
E-mail : sfchiangrai@gmail.com 

ศพจข.2 (เชียงราย) 

จ.พะเยา 

สะพาน 
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หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดเชียงราย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
1 นายวิสันต์ มีสวัสดิ์ พ.ศ.2526 – 2528 
2 นายเรวัตย์ ฤทธาภรณ์ พ.ศ.2528 – 2533 
3 นายสืบพงษ์ ฉัตรมาลัย พ.ศ.2533 – 2536 
4 นายชัยศิริ ศิริกุล พ.ศ.2536 – 2539 
5 นายอนุสรณ์     ฤทธาคนี พ.ศ.2539 – 2541 
6 นายเขมชาติ     จิวประสาท พ.ศ.2541 – 2547 
7 นายบรรจง      จ านงศิตธรรม พ.ศ.2547 – 2549 
8 นายอุดมชัย     อาภากุลอนุ พ.ศ.2549 – 2551 
9 นายสุภาพ       แก้วละเอียด พ.ศ.2551 – 2554 

 
 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
1 นายสุภาพ   แก้วละเอียด พ.ศ.2554 – พ.ศ.2559 

 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
1 นายสุภาพ   แก้วละเอียด พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
/อัตราก าลัง… 

รายนามผู้ด ารงต าแหนง่ 
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อัตราก าลังบุคลากร ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
    ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้าราชการจ านวน 6 อัตรา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
2 นายธนกร สงวนเรือง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
3 
4 

นางสาวจิราภรณ์ 
นายเทวัฒน์ 

ตันเจริญ 
สุขเกษม 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

5 นางรุ่งทิวา นิลมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

6 นางสาวสุภาพร  เณรตาก้อง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
/ลูกจ้างประจ า… 

นายสุภาพ  แก้วละเอียด 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

นายธนกร  สงวนเรือง 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวสุภาพร  เณรตาก้อง 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

นางรุ่งทิวา  นิลมณี 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

อัตราก าลังบุคลากร 

นายเทวัฒน์  สขุเกษม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวจิราภรณ์  ตันเจริญ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
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ลูกจ้างประจ าจ านวน  3 อัตรา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายอนันต์ หาญกล้า พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
2 นายจรัญ พงษ์ศักดิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 
3 นายจันทร์ คิดอ่าน พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

 
ลูกจ้างประจ า (งบเงินทุนหมุนเวียน) จ านวน  2 อัตรา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายบังเอิญ    เอมแย้ม พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
2 นายสาคร      นุกาศ พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

 
พนักงานราชการ  จ านวน  19 อัตรา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายธวัชชัย           หล้าสม นักวิชาการประมง 
2 นางสาวทับทิม       ชุ่มมะโน นักวิชาการประมง 
3 นางสาวสุวิมล วันตุ้ย นักวิชาการประมง 
4 นายเสกสรรค์   ค าเตือน เจ้าพนักงานประมง 
5 นายบุญยัง            เกเย็น เจ้าพนักงานประมง 
6 นางทองม้วน         เกเย็น เจ้าพนักงานประมง 
7 นายวิสูตท์ ตุ้ยดง เจ้าหน้าที่ประมง 
8 นางสาวพัชราภรณ์ ภาคภูมิ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
9 นางปราณี           ผลประสิทธิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

10 นางบัวไหล          พงษ์ศักดิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
11 นางศรีนวล          ค าฟู พนักงานผู้ช่วยประมง 
12 นางกอยใจ          ศรีมณเฑียร พนักงานผู้ช่วยประมง 
13 นายสุข              อ่ินค าฟู พนักงานผู้ช่วยประมง 
14 นายเสาร์แก้ว       ค าฟู พนักงานผู้ช่วยประมง 
15 นายอุทัย            กลาหงษ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
16 นายเล็ก             มูลประภา พนักงานผู้ช่วยประมง 
17 นางวิไลลักษณ์     สุขเกษม พนักงานผู้ช่วยประมง 
18 นางวิไล             ค าเตือน พนักงานผู้ช่วยประมง 
19 นายส่วน อวดเร็ว พนักงานผู้ช่วยประมง 

 
 
 
 

/ลูกจ้างชั่วคราว... 
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ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  จ านวน  6 อัตรา (งบเงินทุนหมุนเวียนฯ)                                                                          

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 ว่าที่.รต.ธีรภัทร ทิพย์ทวีกุล นักวิชาการประมง 
2 นายสง่า           ค าฟู คนงานประมง 
3 นางอ าไพ          สมควร คนงานประมง 
4 นางสาวนิภา      ใจอาษา คนงานประมง 
5 นายศรีทัน อ่ินค าฟู คนงานประมง 
6 นายเอกชัย ค าฟู คนงานประมง 

 
จ้างเหมาบริการ จ านวน 7 อัตรา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวลลิตา ประเต็ม จ้างเหมาฯ งานแปลงใหญ่ 
2 นายสุภาพ           อภิสุนทรสุข จ้างเหมาฯ คนงานประมง 
3 นางแสงเดือน       บวรมั่นชัย จ้างเหมาฯ คนงานประมง 
4 นายราชันย์ ยากาษา จ้างเหมาฯ งานขับรถยนต์ 
5 นายศรนรินทร์ วงค์ไชย จ้างเหมาฯ งานขับรถยนต์ 
6 นายประกาย มะโนวรรณ จ้างเหมาฯงานรักษาความปลอดภัย 
7 นายมานิตย์ ราชสมบัติ จ้างเหมาฯงานรักษาความปลอดภัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ค าสั่งมอบหมาย… 
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                             ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

ที ่13/๒๕61 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ 

      ....................................................... 
  เพ่ือเป็นการปรับปรุงภารกิจการปฏิบัติราชการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย) ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งให้
สอดคล้องกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ให้
เจ้าหน้าที่โดยจัดแยกตามงาน/โครงการ ดังต่อไปนี้ 

 ข้าราชการ 
 1. นายธนกร  สงวนเรือง  ต าแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
     1.1 งานวิจัย  
     1.2 งานโครงการแปลงใหญ่  
     1.3 งานโครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง      
      1.4 งานโครงการสัตว์น้ าควบคุม 
      1.5  งานพัสดุ  
      1.6 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน  
      1.7 งานรักษาความปลอดภัย 
      1.8 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
    2. นายเทวัฒน์  สุขเกษม  ต าแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  2.1 งานวิจัย 
  2.2 งานโครงการหลวง 
  2.3 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  2.4 งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
      2.5 งานโครงการ Smart Farmer 
      2.6 งานโครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทย 
  2.7 งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันส าคัญต่างๆ  
  2.8 งานโครงการปลาสวยงาม 
      2.9 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  
  2.10 งานรักษาความปลอดภัย 
  2.11 งานรับเงินและออกใบเสร็จรีบเงิน  
  2.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  

/3. นางสาวจิราภรณ์... 

ค าสั่งมอบหมายหน้าทีก่ารปฏิบัติงาน 
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 3. นางสาวจิราภรณ์  ตันเจริญ  ต าแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  3.1 งานวิจัย 
  3.2 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ าทุกโครงการ 
  3.3 งานโครงการ zooning by Agri map 
  3.4 งานสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
  3.5 งานสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 
  3.6 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
  3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    
 4.  นางสาวสุภาพร  เณรตาก้อง ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
  4.1 งานเกษตรอินทรีย์  
  4.2 ช่วยปฏิบัติงานโครงการ Smart Farmer 
  4.3 ช่วยงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
  4.4 งานสารสนเทศ 
      4.5 งานวิทยากรศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
  4.6 ช่วยงานวิจัย 
  4.7 งานประชาสัมพันธ์ 
  4.8 ช่วยงานห้องปฏิบัติการ 
  4.9 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
  4.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5. นางรุ่งทิวา  นิลมณี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   5.1 งานธุรการ  
  5.2 งานอ านวยการ 
      5.3 งานการเงินและบัญชี 
  5.4 งานพัสดุ 
  5.5 งานซ่อมบ ารุง 
  5.6 งานรักษาความปลอดภัย 
  5.7 งานยานพาหนะ 
  5.8 งานดูแลความสะอาดอาการท่ีท าการ และภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฯ 
  5.9 งานควบคุมโยธา 
  5.10 งานแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) 
  5.11 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
  5.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 ลูกจ้างประจ า 
 1. นายจรัญ  พงษ์ศักดิ์  ต าแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
     1.1 งานรักษาความปลอดภัย 
     1.2 งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ 
     1.3 งานตรวจตราทรัพย์สินของทางราชการ 
      

/1.4 งานดูแล… 
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  1.4 งานดูแลระบบลม ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า ต่อเนื่องจากการปฏิบัติงานปกติ 
       ของกลุ่มงานผลิต ตามท่ีได้รับการประสาน 
     1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. นายอนันต์  หาญกล้า  ต าแหน่ง  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
  2.1 งานตัดหญ้ารอบบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลา รอบบ่ออนุบาล รอบบ่อน้ าทิ้งและบ่อพักน้ า 
  2.2 งานตัดกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ และงานตกแต่งภูมิทัศน์       
  2.3 ปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ตามพระราชด าริฯ ให้อาหารปลาตู้กระจก ท าความสะอาด    
            ตู้ปลา และเปลี่ยนถ่ายน้ าบ่อซีเมนต์ 
  2.4 งานรักษาความปลอดภัย 
  2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 3. นายจันทร์  คิดอ่าน  ต าแหน่ง  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
  3.1 งานตัดหญ้ารอบบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลา รอบบ่ออนุบาล  
  3.2 งานตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณถนนโดยรอบ และงานตกแต่งภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ 
  3.3 ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านประมง 
  3.4 งานรักษาความปลอดภัย 
  3.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 4. นายสาคร  นุกาศ  ต าแหน่ง  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
  4.1 งานโยธา และงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ตลอดจนงานซ่อมแซมยานพาหนะ 
  4.2 งานอ านวยการ งานให้บริการด้านพนักงานขับรถยนต์ 
  4.3 งานด้านช่าง อาทิ งานไฟฟ้า งานประปา 
         4.4 งานรักษาความปลอดภัย 
      4.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5. นายบังเอิญ  เอมแย้ม  ต าแหน่ง  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
      5.1 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ อาทิ งานให้ 
            อาหารพ่อแม่พันธุ์ปลา งานเพาะขยายพันธุ์ปลาและอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน 
        งานดูแลระบบลม ระบบน้ า 
  5.2 ช่วยงานวิจัยด้านการประมง 
      5.3 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
      5.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 พนักงานราชการ 
 1. นายธวัชชัย  หล้าสม  ต าแหน่ง  นักวิชาการประมง 
     1.1 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
     1.2 ช่วยงานวิจัย 
      1.3 ช่วยงานโครงการลวง 
      1.4 ชว่ยงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     
                              1.5 ชว่ยงานโครงการแปลงใหญ่ 
      1.6 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
      1.7 ช่วยงานห้องปฏิบัติการ 

      /1.8 งานวิทยากร... 
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  1.8 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง   
       1.9 ชว่ยงานยานพาหนะ กรณีพนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอ 
       1.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. นางสาวทับทิม  ชุ่มมะโน  ต าแหน่ง  นักวิชาการประมง 
     2.1 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
      2.2 งานโครงการแปลงใหญ่ 
      2.3 ชว่ยงานสัตว์น้ าควบคุม  
      2.4 งานธุรการ  
      2.5 ช่วยงานวิจัยด้านประมง 
      2.6 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง 
      2.7 ชว่ยปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ 
      2.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 3. นางสาวสุวิมล  วันตุ้ย ต าแหน่ง นักวิชาการประมง 
     3.1 ช่วยงานวิจัยด้านประมง 
     3.2 งานโครงการแปลงใหญ่ 
     3.3 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
     3.4 งานห้องปฏิบัติการ 
     3.5 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง 
     3.6 งานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
     3.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                   4. นายบุญยัง  เกเย็น  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 
     4.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า   
     4.2 ช่วยงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
     4.5 งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
     4.6 งานสนับสนุนโครงการหลวง  
     4.7 งานฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
                         4.8 งานพัฒนาโครงการหลวง 
                         4.9 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
     4.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5. นายเสกสรรค์  ค าเตือน  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานประมง 
     5.1 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
     5.2 งานธุรการ งานอ านวยการ และงานระบบสารสนเทศ 
     5.5 งานพัสดุ 
     5.6 งานรักษาความปลอดภัย 
     5.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                     6. นางทองม้วน  เกเย็น  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานประมง 
     6.1 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง   
        6.2 งานธุรการ 
          /6.2.1 ด้านทะเบียน... 



 
 

รายงานประจ าปี 2561   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
 

หน้า 17 

                6.2.1 ด้านทะเบียนคุมวันลา   
       6.2.2 จัดท าค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย)  
   6.2.3 งานสิทธิและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 
   6.2.4 งานเกษียณ 
       6.2.5 งานเกษียณอายุราชการ   
       6.2.6 งานอ านวยการ และงานสารสนเทศ 
       6.2.7 งานพัสด ุเบิกจ่ายน้ ามันและรายงานการรับจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
       6.2.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  7. นายวิสูตท์  ตุ้ยดง  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประมง 
   7.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
       7.2 ช่วยงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
       7.3 งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
       7.4 งานสนับสนุนโครงการหลวง 
       7.5 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
       7.6 งานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
       7.7 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
       7.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
      8. นางสาวพัชราภรณ์  ภาคภูมิ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
      8.1 งานการเงินและบัญชี 
      8.2 งานธุรการ งานอ านวยการ และงานระบบสารสนเทศ 
      8.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
      9 .นายเสาร์แก้ว  ค าฟู  ต าแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
      9.1 งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      9.2 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
      9.3 งานสนับสนุนโครงการหลวง 
      9.4 งานรักษาความปลอดภัย 
      9.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
    10. นายอุทัย  กลาหงษ์  ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
      10.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
      10.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  
      10.3 ช่วยงานวิจัยด้านการประมง 
      10.4 งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
      10.5 งานสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง  
      10.6 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
      10.7 งานรักษาความปลอดภัย 
      10.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
           
 

/11. นายเล็ก... 



 
 

รายงานประจ าปี 2561   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
 

หน้า 18 

 
 11.  นายเล็ก  มูลประภา  ต าแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
    11.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
    11.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  
    11.3 ช่วยงานวิจัยด้านการประมง 
    11.4 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
    11.5 งานรักษาความปลอดภัย 
    11.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 12. นายสุข  อิ่นค าฟู  ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
   12.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
   12.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  
   12.3 ช่วยงานวิจัยด้านการประมง 
       12.4 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
   12.5 งานรักษาความปลอดภัย 
   12.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 13. นางศรีนวล  ค าฟู  ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
   13.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
   13.2 งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   13.3 งานสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
   13.4 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย  
   13.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 14. นายส่วน  อวดเร็ว  ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
   14.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
   14.2 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
   14.3 งานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
   14.4 งานรักษาความปลอดภัย 
   14.5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    
 15. นางบัวไหล  พงษ์ศักดิ์  ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
   15.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
   15.2 งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   15.3 งานสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
   15.4 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
   15.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 16. นางกอยใจ  ศรีมณเทียร  ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
   16.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
   16.2 งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   16.3 งานสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 

           
/15.4 งานฟ้ืนฟู... 
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  15.4 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
  16.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                   17. นางวิไล  ค าเตือน  ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
   17.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
   17.2 งานธุรการ งานอ านวยการ และงานสารสนเทศ 
   17.3 งานพัสดุ 
   17.4 งานรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการ ห้องท างานเจ้าหน้าที่ 
   17.5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 18. นางปราณี  ผลประสิทธิ์  ต าแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
   18.1 งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ 
   18.2 งานธุรการ งานอ านวยการ และงานสารสนเทศ 
   18.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 19. นางวิไลลักษณ์  สุขเกษม  ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
   19.1 งานธุรการ งานอ านวยการ งานระบบสารสนเทศ 
                         19.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน 
 1.  ว่าที่.รต.ธีรภัทร  ทิพย์ทวีกุล ต าแหน่ง  นักวิชาการประมง. 
  1.1  งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
  1.2  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  
  1.3 งานวิจัยและพัฒนาการประมงและห้องปฏิบัติการ 
  1.4  งานรักษาความปลอดภัย 
  1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. นายเอกชัย  ค าฟู  ต าแหน่ง  คนงานประมง 
  2.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
  2.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
  2.3 งานรักษาความปลอดภัย 
  2.4  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 3. นายสง่า  ค าฟู  ต าแหน่ง  คนงานประมง 
      3.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
  3.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  
  3.3 งานรักษาความปลอดภัย 
  3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 4. นายศรีทัน  อ่ินค าฟู  ต าแหน่ง  คนงานประมง 
  4.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
  4.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ   
  4.3 งานโยธา  
  4.4 งานซ่อมบ ารุง 
           

/4.5 งานรักษา... 
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  4.5 งานรักษาความปลอดภัย 
  4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5. นางอ าไพ  สมควร  ต าแหน่ง  คนงานประมง 
  4.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
  4.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  
  4.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 6.  นางสาววนิภา  ใจอาษา  ต าแหน่ง  คนงานประมง 
  6.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
  6.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ   
  6.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 จ้างเหมาบริการ 
 1. นางสาวลลิตา  วงค์ไชย  ต าแหน่ง  นักวิชาการประมง 
     1. งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
     2. ช่วยงานโครงการแปลงใหญ่ 
     3. ช่วยงานวิจัยการประมงและห้องปฏิบัติการ 
     4. ช่วยงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
     5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. นายประกาย  มะโนวรรณ  ต าแหน่ง  รักษาความปลอดภัย 
  2.1 งานรักษาความปลอดภัย  
  2.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 3. นายมานิตย์  ราชสมบัติ  ต าแหน่ง รักษาความปลอดภัย 
  3.1 งานรักษาความปลอดภัย  
  3.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 4.  นายศรนรินทร์  วงค์ไชย  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
  4.1 งานยานพาหนะและขนส่ง  
  4.2 งานซ่อมบ ารุง 
  4.3 งานอ านวยการ 
  4.4 งานรักษาความปลอดภัย 
  4.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5.  นายราชันย์   ยากาษา  ต าแหน่ง  งานขับรถยนต์ 
  5.1 งานยานพาหนะและขนส่ง  
  5.2 งานซ่อมบ ารุง 
  5.3 งานอ านวยการ 
  5.4 งานรักษาความปลอดภัย 
  5.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา     
 6. นายสุภาพ อภิสุนทรสุข  ต าแหน่ง  คนงานประมง 
  6.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
            สยามบรมราชกุมาร 

  /6.2 งานฟ้ืนฟู… 
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  6.2 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าของไทย 
  6.3 งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยสถานที่ และอาคารที่ท าการ 
  6.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 7. นางแสงเดือน  บวรมั่นชัย  ต าแหน่ง คนงานประมง 
  7.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
        สยามบรมราชกุมาร 
  7.2 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าของไทย 
  7.3 งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยสถานที่ และอาคารที่ท าการ 
  7.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

 ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมีความรับผิดชอบถือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด 
อนึ่ง เนื่องจากศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีอาณาเขตกว้างขวาง เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์อันเป็นสาเหตุให้เกิ ดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ฉะนั้น กรณีผู้อ านวยการศูนย์ฯ ไม่อยู่ภายในศูนย์ฯ และ
มิได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทน หากมีเหตุการณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งจ าเป็นต้องตัดสินใจ หรือด าเนินการโดยเร่งด่วน       
จึงมอบหมายให้ข้าราชการดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ตัดสินใจหรือสั่งการ 
 1. นายธนกร         สงวนเรือง   ต าแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 2. นายเทวัฒน์       สุขเกษม   ต าแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 3. นางสาวจิราภรณ์   ตันเจริญ   ต าแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 4. นางสาวสุภาพร     เณรตาก้อง   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
 5. นางสาวรุ่งทิวา      นิลมณี   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง และให้ยกเลิกค าสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับ
ค าสั่งนี้ โดยให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน 

    สั่ง  ณ  วันที่  11  มิถุนายน   พ.ศ. 2561 
 
 
 
                 (นายสุภาพ  แก้วละเอียด) 
      ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/งานอ านวยการ… 
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งานอ านวยการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

------------------------------------------ 
 
1.  งานธุรการ 
 

งานธุรการ งานอ านวยการ และงานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านวยความสะดวกทุก
ด้านส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปที่มาต่อต่อราชการ ตลอดจนงานดูแล อนุรักษ์ และช่วยบ ารุง
ทรัพย์สินของศูนย์ฯ งานด้านให้บริการและอ านวยการด้านเอกสาร งานทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ         
งานติดต่อสื่อสาร งานบริการและรับรอง งานตรวจเช็คการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานประสานงานทั่วไปกับ
บุคคลภายในหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ จัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงาน งานด้านรับ – ส่ง
ข้อมูลข่าวสารหนังสือราชการต่างๆ งานประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้ 

 
ผลการรับ–ส่งหนังสือราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ปีงบประมาณ 
หนังสือราชการ (ฉบับ) 

ออกค าสั่งศูนย์ฯ (ฉบับ) 
รับ ส่ง 

2561 4,069 1,559 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.  งานการเงิน... 

งานอ านวยการ 
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2.  งานการเงิน 
มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียนฯ จากส านักงานคลังจังหวัด

เชียงราย ทุกหมวดรายจ่าย ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีตามโครงการๆ ตรวจสอบใบส าคัญ หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ท าบัญชีรับ-จ่ายเงินทุกประเภทน าเงินส่งคลัง 
เช่น เงินฝากคลัง เงินรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า รายงานจากระบบ GFMIS และจัดท าหลักฐานใบส าคัญส่ง
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2561 แต่ละงาน/โครงการ มีดังนี้ 

สรุปรายงานผลการจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
งาน/โครงการ 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ หมวดรายจ่าย 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ า 

    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย) 

    

 -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 710,000.00 709,997.23 2.77 100 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 
(เชียงราย) 

    

- ค่าสาธารณูปโภค 122,000.00 121,946.55 53.45 99.96 
หน่วยบูรณะแหล่งน้ าเพ่ือการประมงจังหวัด
เชียงราย 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 180,000.00 179,996.79 3.21 100 
-  ค่าสาธารณูปโภค 34,160.00 33,463.28 696.72 97.96 
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ า
แบบมีส่วนร่วม 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 35,000.00 34,999.79 0.21 100 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,213,420.00 3,213,420.00 - 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 146,730.00 146,721.00 9.00 99.99 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย) (รับโอนจาก พระราชด าริฯ) 

    

-  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 159,500.00 159,420.00 80.00 99.95 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 8,000.00 7,971.00 29.00 99.64 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 
(เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 818,835 818834.51 0.49 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 26,163.00 26,163.00 - 100 

/งาน/โครงการ… 
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งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 
สินค้าประมง 

   
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 
(เชียงราย) 

   
 

 -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 870,360.00 870358.06 1.94 100 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย)     
 -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,251,400.00 2,251,383.45 16.55 100 
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,009,700.00 1,009,697.53 2.47 100 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่
เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 879,100.00 879,099.43 0.57 100 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 270,000.00 269,999.73 0.27 99.99 
แม่ปูนหลวง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 10,000.00 10,000.00 - 100 
ห้วยน้ าริน     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 34,000.00 34,000.00 - 100 
ห้วยโป่ง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 34,000.00 34,000.00 - 100 
ห้วยน้ าขุ่น     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 34,000.00 34,000.00 - 100 
ห้วยแล้ง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 34,000.00 34,000.00 - 100 
สะโง๊ะ     
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 34,000.00 34,000.00 - 100 
วาว ี     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20,000.00 19,999.73 0.27 100 
แม่สลอง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 60,000.00 60,000.00 - 100 

ผาตั้ง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 10,000.00 10,000.00 - 100 

 
 
 
 

/งาน/โครงการ... 
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งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (สพจ.) 

753,600.00 753,596.41 3.59 100 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สมเด็จ
พระเทพฯ 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 46,100.00 46,1000.00 - 100 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ า
จืดของไทย (สทป.) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 156,300.00 156,300.00 - 100 
-  ค่าจ้างเหมาบริการฯ 108,000.00 108,000.00 - 100 
ห้วยหญ้าไซ     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 69,700.00 69,700.00 - 100 
ดอยบ่อ     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 54,700.00 54,700.00 - 100 
ธารทอง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 59,700.00 59,700.00 - 100 
ปางขอน     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 49,700.00 49,700.00 - 100 
รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน “ลุ่มน้ าค า
จังหวัดเชียงราย” 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 122,200.00 122,196.41 3.59 100 
-  ค่าสาธารณูปโภค     
ห้วยหยวกป่าโซ     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 87,200.00 87,200.00 - 100 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสม
องค์ความรู้ 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 84,000.00 83,987.26 12.74 99.98 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าสาธารณูปโภค 480,600.00 480,600.00 - 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ปลาสวยงาม) 5,000.00 5,000.00 - 100 

 
 
 
 

/งาน/โครงการ... 
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งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าสาธารณูปโภค 480,600.00 480,600.00 - 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ปลาสวยงาม) 5,000.00 5,000.00 - 100 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัด
เชียงราย 

    

-  ค่าสาธารณูปโภค 171,000.00 164,586.36 6,413.64 96.25 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 389,600.00 389,600.00 - 100 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 685,000.00 684,993.69 6.31 100 
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นตาม
มาตรฐาน 

    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 34,000.00 34,000.00 - 100 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัด
เชียงราย 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 540,000.00 540,000.00 - 100 
กิจกรรมสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง 

    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 491,980.00 491,975.00 5.00 100 
ระบบประปา/หน่วยบูรณะสัตว์น้ าฯ (งบลงทุน)     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 895,280.00 895,280.00 - 100 
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS/
หน่วยบูรณะสัตว์น้ าฯ (งบลงทุน) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 40,000.00 40,000.00 - 100 
 

/งาน/โครงการ... 
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งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

2,915,592.00 1,516,779.58 1,398,812.42 52.02 

-  ค่าจ้างประจ า 443,822.00 441,960.47 1,862.00 99.58 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,640,370.00 265,098.21 1,375,271.79 16.16 
-  ค่าจ้างชั่วคราว 701,400.00 699,514.47 1,885.53 99.73 
-  ค่าครองชีพ 30,000.00 29,919.35 80.65 99,73 
-  ค่าสาธารณูปโภค 100,000.00 80,287.55 19,712.45 80.29 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการปฏิบัติงาน...



 
 

 

 
 
 

 
ผลการปฏิบัติงาน 
แผนงบประมาณ 
ประจ าปี 2561 
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แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 

งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ กิจกรรมพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า เป็นงานหลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย)     
มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการด าเนินงานในเขตจังหวัดเชียงราย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ าท าให้เกิด
อาชีพทางการประมง 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ให้เพียงพอกับความต้องการของราษฎร 
2. สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรและส่วนราชการที่สนใจ 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
4. ปรับสภาพนิเวศวิทยาของแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา 

สรุปแผน/ผล ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าการด าเนนิงานประจ าปี 2561 
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 17 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลา
สร้อยขาว ปลาแก้มช้ า ปลาบ้า ปลากระแห ปลาตะเพียนทอง ปลาเกล็ดเงิน ปลาสวาย ปลาหมอชุมพร 1 กบนา บึก
เทพา และกระโห้ 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน รวมแผน/ผลปฏิบัติงาน 

การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ตัว 
แผน 8,800,000 
ผล 9,358,502 

๑ ปลาตะเพียนขาว ตัว 
แผน 1,800,000 
ผล 1,779,800 

๒ ปลานิล ตัว 
แผน 469,000 
ผล 1,034,800 

๓ ปลาไน ตัว 
แผน 310,000 
ผล 465,000 

๔ ปลายี่สกเทศ ตัว 
แผน 1,100,000 
ผล 1,009,700 

๕ ปลานวลจันทร์เทศ ตัว 
แผน 1,100,000 
ผล 589,700 

๖ ปลาสร้อยขาว ตัว 
แผน 1,100,000 
ผล 1,460,000 

๗ ปลาแก้มช้ า ตัว 
แผน 450,000 
ผล 450,000 

/สรุปแผน/ผล... 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ 2561 
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สรุปแผน/ผล ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าการด าเนนิงานประจ าปี 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน… 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน รวมแผน/ผลปฏิบัติงาน 

๘ ปลาบ้า ตัว 
แผน 1,000,000 
ผล 1,365,000 

๙ ปลากระแห ตัว 
แผน 300,000 
ผล 100,000 

10 ปลาตะเพียนทอง ตัว 
แผน 500,000 
ผล 520,000 

11 ปลาเกล็ดเงิน  ตัว 
แผน 300,000 
ผล 200,000 

12 ปลาสวาย ตัว 
แผน 130,000 
ผล 130,000 

13 ปลาหมอชุมพร 1  ตัว 
แผน 150,000 
ผล 155,000 

14 กบนา ตัว 
แผน 60,000 
ผล 60,000 

15 บึก ตัว 
แผน 1,000 
ผล 9,502 

16 เทพา ตัว 
แผน 20,000 
ผล 20,000 

17 กระโห้ ตัว 
แผน 10,000 
ผล 10,000 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
หลักการและเหตุผล 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่
ได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้ด าเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค้าที่
ส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่ากุ้งก้ามกรามจะ
เป็นสินค้าสัตว์น้ าจืดที่มีศักยภาพสูงต่อการส่งออกในอนาคต กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จึงได้จัด
โครงการน าร่องส าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ดี และได้พัฒนาพร้อมทั้งจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
การผลิตกุ้งก้ามกรามและก าหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๔๗ กรมประมงได้จัดท ามาตรฐานขั้น
ปลอดภัยส าหรับการผลิตสัตว์น้ าจืดขึ้น เพ่ือรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพื่อการยังชีพซึ่งเป็นการ
เตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป ในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๔๗ กรมประมง
ด าเนินการปรับปรุงระเบียบขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติ โดยยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ออกใบรับรองการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐาน GAP พ.ศ.๒๕๔๖ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติทางประมงที่ ดี
ส าหรับการผลิตสัตว์น้ าจืด พ.ศ.๒๕๔๖ และประกาศใช้“ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์
น้ าขั้นปลอดภัย พ.ศ.๒๕๔๗” และ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับ
สัตว์น้ า (GAP) พ.ศ.๒๕๔๘”และได้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดี
ส าหรับสัตว์น้ า (GAP) พ.ศ.๒๕๔๘ แล้วได้ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทาง
ประมงทีด่ีส าหรับสัตว์น้ า (GAP) พ.ศ.๒๕๕๓ มาจนถึงปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิต
สัตว์น้ าขั้นปลอดภัย พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีส าหรับ
สัตว์น้ า (GAP) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๒. เพ่ือให้ได้สัตว์น้ าที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/กิจกรรม… 
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กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 

 

การด าเนินงาน   
 ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงรายในกระบวนการตรวจประเมินฟาร์มและรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในระดับมาตรฐาน GAP กรมประมง และระดับมาตรฐานขั้นปลอดภัย (SL) 

รายละเอียดแผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมหลัก ตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง 

กิจกรรมย่อย 
หน่วย
นับ 

แผน รวม 

จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน 
  

ฟาร์ม  แผนรวม  681 
ฟาร์ม  ผลรวม  681 

ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 
Safety level 

ฟาร์ม  แผน  229 
ฟาร์ม  ผล  209 

ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61  
GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 

ฟาร์ม  แผน  180 
ฟาร์ม  ผล  159 

ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61    
GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร์ม  แผน  2 
ฟาร์ม  ผล  2 

ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61    
GAP จระเข้ 

ฟาร์ม  แผน  2 
ฟาร์ม  ผล  2 

ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ Safety level 
  

ฟาร์ม  แผน  - 
ฟาร์ม  ผล  36 

ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP ปลานิล  
(รับรองโดย กมป.) 

ฟาร์ม  แผน  - 
ฟาร์ม  ผล  3 

ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 
  

ฟาร์ม  แผน  2 
ฟาร์ม  ผล  1 

ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP สัตว์น้้าจืดอื่นๆ ฟาร์ม  แผน  - 
  ฟาร์ม  ผล  1 
ตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม  แผนรวม  265 
  ฟาร์ม ผลรวม  265 
        ฟาร์ม SL ฟาร์ม  แผน  50 
     ผล  48 
       GAP ปลานิล (รับรองโดย กปม.) ฟาร์ม  แผน  214 
     ผล  216 

/กิจกรรมย่อย... 
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กิจกรรมย่อย 
หน่วย
นับ 

แผน รวม 

       GAP สัตว์น้้าจืดอื่นๆ ฟาร์ม  แผน  1 
     ผล  1 
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   ผลรวม  341 
รับรองฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61  
Safety level 

ฟาร์ม  ผล  209 

ผลรับรองฟาร์มตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม  ผลรวม  131 
       GAP ปลานิล (รับรองโดย กปม.) ฟาร์ม  ผล  130 
ฟาร์มปี 59, 60 ที่ยกเลิก / ที่ยกระดับ ฟาร์ม  ผลรวม  20 
     Safety level (ยกเลิก/ยกระดับมาเป็น GAP) ฟาร์ม  ผล  20 
ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง  แผน  1,020 
ผลตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ตัวอย่าง  ผลรวม  1,020 
จ้านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง  ผล  1,020 
จ้านวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง  ผล  - 
ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.3 ฟาร์ม  แผน  - 
     ผล  2 
  ครั้ง  แผน  - 
     ผล  1 
ผลการตรวจประเมินฟาร์ม สอ.3 ฟาร์ม  ผ่าน  1 
     ไม่ผ่าน  - 
ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน ฟาร์ม  แผน  1 
     ผล  1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/ผลการตรวจ... 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ าตามมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง (NRCP) 
 

ชนิดสารที่ส่งตรวจ/ 
ชนิดสัตว์น  าที่ส่งตรวจ 

หน่วยนับ 
 

ลูก
ปลา 

ปลา 
ลูกกุ้ง

ก้ามกราม 
กุ้ง

ก้ามกราม 
รวม 

TETRACYCLINE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)  -  1    -    -  1  
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)   -  1    -    -  1  

  ตัวอย่าง ผ่าน   -  1    -    -  1  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน   -    -    -    -  -    

FLUOROQUINOLONE  ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 
 

1   -    -  1  

(Oxolinic Acid)  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)  -  1   -   -  1  

  ตัวอย่าง ผ่าน  -  1   -   -  1  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน  -   -   -   -  -    

FLUOROQUINOLONE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)  -  1    -    -  1  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)  -  1   -   -  1  

  ตัวอย่าง ผ่าน  -  1   -   -  1  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน  -   -   -   -  -    

NITROFURANS ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)  -  1    -    -  1  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)  -  1   -   -  1  

  ตัวอย่าง ผ่าน 
 -  

          
1  

 -   -  
          
1  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน  -   -   -   -  - 

MALCHITE GREEN ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)  -  2    -    -  2  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)  -  2   -   -  2  

  ตัวอย่าง ผ่าน  -  2   -   -  2  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน  -   -   -   -   -  

STILBENES ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)  -  2  -    -    2  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)  -  2   -   -  2  

  ตัวอย่าง ผ่าน  -  2   -   -  2  

 
/ ชนิดสารที่ส่งตรวจ… 
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ชนิดสารที่ส่งตรวจ/ 
ชนิดสัตว์น  าที่ส่งตรวจ 

หน่วยนับ  
ลูก
ปลา 

ปลา 
ลูกกุ้ง

ก้ามกราม 
กุ้ง

ก้ามกราม 
รวม 

STEROIDS  ตัวอย่าง แผนตรวจ (ทั้งปี)  -  2    -    -  2  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)  -  2   -   -  2  

  ตัวอย่าง ผ่าน  -  2   -   -  2  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน  -   -   -   -  -    

SULPHONAMIDE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)  -  1    -    -  1  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)  -  1   -   -  1  

  ตัวอย่าง ผ่าน  -  1   -   -  1  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน  -   -   -   -  -    

CHEMICAL ELEMENT ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)  -  1    -    -  1  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)  -  1   -   -  1  

  ตัวอย่าง ผ่าน 
 -  

          
1  

 -   -  
          
1  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน  -   -   -   -  -    

B2a ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)  -  2    -    -  2  

กลุ่มยาถ่ายพยาธิ ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)  -  2   -   -  2  

  ตัวอย่าง ผ่าน  -  2   -   -  2  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน  -   -   -   -  -    

ORGANO CHLORINE  ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)  -  1    -    -  1  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)  -  1   -   -  1  

  ตัวอย่าง ผ่าน  -   -   -   -  -    

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน  -   -   -   -  -    

Amoxicillin ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)  -  1    -    -  1  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)  -  1   -   -  1  

  ตัวอย่าง ผ่าน  -  1   -   -  1  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน  -   -   -   -  -    

 
/ชนิดสารที่ส่งตรวจ... 
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ชนิดสารที่ส่งตรวจ/ 
ชนิดสัตว์น  าที่ส่งตรวจ 

หน่วยนับ  
ลูก
ปลา 

ปลา 
ลูกกุ้ง

ก้ามกราม 
กุ้ง

ก้ามกราม 
รวม 

รวมทั งสิ น ตัวอย่าง แผนตรวจ (ทั งปี) -    16  -    -    16  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) -    16  -    -    16  

  ตัวอย่าง ผ่าน -    15  -    -    15  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน -    -    -    -    -    

 
หมายเหตุ 
1. กลุ่มสารที่ตรวจ เฉพาะปลาเนื้อและกุ้งเนื้อ (จ้านวน 7 สาร) 
  1) TETRACYCLINE 
  2) FLUOROQUINOLONE (Oxolinic Acid) 
  3) FLUOROQUINOLONE 
  4) SULPHONAMIDE 
  5) B2a 
  6) B2b 
  7) Amoxicillin 
2. กลุ่มสารที่ตรวจลูกปลา/ปลาเนื้อและลูกกุ้ง/กุ้งเนื้อ (จ้านวน 9 สาร) 
  1) CHLORAMPHINICOL 
  2) NITROFURANS 
  3) MALCHITE GREEN 
  4) STILBENES 
  5) STEROIDS  
  6) NITROIMIDAZOLES 
  7) CHEMICAL ELEMENT 
  8) ORGANO CHLORINE 
  9) Crystal Violet (สีย้อม) 

  
 
 
 
 
 
 

/ผลการตรวจ… 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ า เฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 

ชนิดสารที่ส่งตรวจ/
ชนิดสัตว์น  าที่ส่งตรวจ 

หน่วย
นับ   ลูกปลา ปลา 

ลูกกุ้ง
ก้ามกราม 

กุ้ง
ก้ามกราม รวม 

TETRACYCLINE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)   -  4    -    -  4  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)   -  4    -    -  4  

  ตัวอย่าง ผ่าน   -  4    -    -  4  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน   -    -    -    -  -    

FLUOROQUINOLONE  ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)   -  4    -    -  4  

 (Oxolinic Acid) ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)   -  4    -    -  4  

  ตัวอย่าง ผ่าน   -  4    -    -  4  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน   -    -    -    -  -    

FLUOROQUINOLONE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)   -  7    -    -  7  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)   -  7    -    -  7  

  ตัวอย่าง ผ่าน   -  7    -    -  7  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน   -    -    -    -  -    

CHLORAMPHINICOL ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี)   -   7    -    -  7  

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน)   -  7    -    -  7  

  ตัวอย่าง ผ่าน   -  7    -    -  7  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน   -    -    -    -  -    

รวมทั งสิ น ตัวอย่าง แผนตรวจ (ทั งปี) -    22  -    -    22  

  
ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (ราย

เดือน) 
-    22  -    -    22  

  ตัวอย่าง ผ่าน -    22  -    -    22  

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน -    -    -    -    -    

 
 
 
 

 
/แผนงาน... 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 
กิจกรรม จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 

 
 

 
 
 
 

 
แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 

โครงการฟ้ืนฟ้ืนทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ าจืดของไทย เป็นโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงเห็นว่าทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดที่เคยมีอยู่อย่างอุดม
สมบรูณ์ในอดีต ปัจจุบันมีจ านวนลดน้อยลง และบางชนิดใกล้ที่จะสูญพันธุ์ ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อม
โทรมลง การท าการประมงที่มากจนเกินก าลังผลิตของแหล่งน้ า ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส าหรับ
แนวทางแก้ไขที่สามารถท าได้ คือ ท าการศึกษาวิจัยการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ า และผลิตเพ่ือปล่อยคืนสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ ตลอดจนการให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่ราษฎรทราบถึงคุณค่า และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทยในแหล่งน้ า 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดของไทยที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
3. ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องแก่ประชาชน 

วิธีด าเนินการ 
1. ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย ในท้องถิ่นที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

ปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดที่ผลิตได้ในแหล่งน้ าเพ่ือให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ 
2. รวบรวมพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย ในท้องถิ่นเพ่ือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
3. ศึกษาวิจัยทางด้านชีววิทยา และการเพาะขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ าในท้องถิ่น 

 
 
 
 

 
/สรุปแผน... 

กิจกรรม แผน/ผล หน่วยนับ รวม 

ให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมถึง
มาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

แผน ราย 40 

ผล ราย 42 
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สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
 

กิจกรรม/งานที่จะท า แผน/ หน่วยนับ 
รวมแผน/ผล
ปฏิบัติงาน ผล 

ผลิต/ปล่อย พันธุ์สัตว์น้ า แผน พันตัว ๑,๑๐๐ 
ผล พันตัว 1,105 

  ๑. ปลาแก้มช้ า 
  

แผน พันตัว ๕๘๐ 
ผล พันตัว ๖๐๐ 

  ๒. ปลาตะเพียนทอง 
  

แผน พันตัว ๔๐๐ 
ผล พันตัว ๔๐๐ 

  ๓. ปลากาด า 
  

แผน พันตัว ๔๕ 
ผล พันตัว ๕๐ 

  ๔. ปลากะโห้ไทย 
  

แผน พันตัว ๒๐ 
ผล พันตัว ๐ 

  ๕. ปลาเทพา 
  

แผน พันตัว ๕ 
ผล พันตัว ๕ 

  6. ปลาตะเพียนทราย 
  

แผน พันตัว ๔๕ 
ผล พันตัว ๕๐ 

  7. ปลาก้าง 
แผน พันตัว ๕ 
ผล พันตัว ๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/กิจกรรม... 
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กิจกรรม สนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ จ านวน 6 โครงการ 

1. ชื่อโครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ 
ต าบลแม่สลองในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
วันที่ 14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพ้ืนที่ป่าเขา    

ลุ่มแม่น้ าค า ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน  
สลับซับซ้อน บริเวณพ้ืนที่นี้เคยเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ า
แม่สลองและป่าน้ าแม่จันฝั่งซ้าย ในท้องที่ต าบลแม่สลองใน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ชั้น 1A และ 1B ประชาชน
ได้ท าการบุกรุกใช้ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินโดยไม่มีการควบคุมในอดีต ท าให้สภาพที่สมบูรณ์เหลือเพียงป่าย่อมเล็กๆ  
กระจัดกระจายกันอยู่พอใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ดื่มกิน ได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ซึ่ งกรมชลประทาน
ได้จัดสร้างแหล่งน้ าเพ่ือให้มีน้ าใช้ตลอด ในส่วนกิจกรรมด้านการประมง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
พระราชด าริให้กรมประมง “เลี้ยงปลาในแหล่งน้ าที่กรมชลประทานจัดสร้างขึ้นเพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีน
รับประทานได้อย่างพอเพียง” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ า อาหารธรรมชาติ ชนิด และปริมาณ

ประชากรปลา และสัตว์น้ าในล าห้วยสาขา   
2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิ

ประเทศ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดท าโครงการ บ้านห้วยหยวกป่าโซ  หมู่ 9 ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ (บ้านห้วยหยวกป่าโซ) 
 

กิจกรรม/งานที่จะท า 
แผน/
ผล 

หน่วย
นับ 

รวมผลการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า    
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด แผน พันตัว ๑๐๐ 

 
ผล พันตัว ๑๐๐ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  แผน ราย ๑๐ 

 
ผล ราย ๑๐ 

๓. ติดตามและแนะน าเกษตรกร แผน ครั้ง ๑๐ 

 
ผล ครั้ง ๑๐ 

 

 

/2. ชื่อโครงการ… 
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2. ชื่อโครงการ รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค า อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
วันที่ 14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรพ้ืนที่ป่าเขาลุ่มแม่น้ าค า 

ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาสูงชันสลับซับซ้อนบริเวณพ้ืนที่นี้เคย
เป็นหมู่บ้านของขาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลองและป่าแม่น้ าจันฝั่งซ้าย ใน
ท้องที่ต าบลแม่สลองใน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าต้นน้ าขั้น 1A และ 1B ประชาชนได้ท าการบุกรุกใช้ทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน
โดยไม่มีการควบคุมในอดีต ท าให้สภาพที่สมบูรณ์เหลือเพียงป่าย่อมเล็กๆ กระจัดกระจายกันอยู่พอเป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือ
ใช้ดื่มกิน ได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งกรมชลประทานได้จัดสร้างน้ าเพ่ือให้มีน้ าใช้ตลอด ในส่วนกิจกรรมด้านการ
ประมง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  พระราชด าริให้กรมประมง "เลี้ยงปลาในแหล่งน้ าที่กรมชลประทานจัดสร้าง
ขึ้นเพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่างเพียงพอและเพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ สถานีประมงน้ าจืด
จังหวัดเชียงรายได้หารูปแบบในการด าเนินกิจกรรมในการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง โดยจัดการส ารวจพันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือน ามา
ทดลองเพาะพันธุ์ และปล่อยคืนตามธรรมชาติต่อไป ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สถานีฯ ได้จัดรูปแบบการเลี้ยงปลา
ในบ่อพลาสติก เพ่ือให้ราษฎรได้มีรายได้จากการเลี้ยงปลา เพ่ือลดรายจ่ายจากส่วนอ่ืน ซึ่งผลจากการโครงการดังกล่าวก็น่าจะ
เป็นตัวอย่างให้แก่ราษฎรได้น าไปใช้ในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ า อาหารธรรมชาติ ชนิดและปริมาณประชากร

ปลาและสัตว์น้ าในล าธารภูเขา 
 2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิ

ประเทศ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 
3. เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้จากการเลี้ยงปลาเพ่ือลดรายจ่าย 

พื้นที่ด าเนินการ 
1. ต าบลแม่สลองใน ได้แก่ บ้านห้วยหยวกป่าโซ บ้านเล่าลิ่ว บ้านห้วยหมาก บ้านโป่งไฮ บ้านหัวแม่ค า   

บ้านพะน้อย บ้านนาโต่ บ้านสันมะเค็ด 
2. ต าบลเทิดไทย ได้แก่ บ้านปางมะหัน บ้านม้งแปดหลัง บ้านม้งเก้าหลัง 

สรุปแผน/ผลโครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค า อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรม/งานที่จะท า แผน/ผล หน่วยนับ รวมผลปฏิบัติงาน 
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า    
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
ล าน้ าค า ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

แผน พันตัว ๑๐๐ 
ผล พันตัว ๑๐๐ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
บ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

แผน ราย ๑๐ 
ผล ราย ๑๐ 

๓. ติดตามและแนะน าเกษตรกร 
แผน ครั้ง ๑๐ 
ผล ครั้ง ๑๐ 

/3. ชื่อโครงการ... 
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3. ชื่อโครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านปางขอน 
ต าบลห้วยชมพู อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จไปทอดพระเนตรพ้ืนที่ป่า

อนุรักษ์ดอยเกี๊ยะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า ห้วยป่าชม ห้วยผาลั้ง ห้ วยหินขาว ห้วยยาดี และต้นน้ าล าน้ าแม่กรณ์      
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงพบว่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่สู งจากระดับน้ าทะเล 1,400 - 1,600 เมตร  
เป็นแหล่งต้นน้ า ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างจ านวนนับพันไร่ บางส่วนของพ้ืนที่มีการปลูกพืชเสพติด     
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนั้นพ้ืนที่ดังกล่าวยังเป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติดจาก
นอกประเทศ  เข้ามายังตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ผ่านหมู่บ้านผาลั้ง (ชาวเขาเผ่าเย้า 200หลังคาเรือน), บ้านปางขอน 
(ชาวเขาเผ่าอาข่า, เย้า, มูเซอ 100 หลังคาเรือน) และบ้านแม่มอญ (ชาวเขาเผ่าลีซอและอีก้อ 100 หลังคาเรือน) 
ราษฎรทั้ง 3 กลุ่มหมู่บ้าน ได้ท าการบุกรุกแผ้วถางป่า ท าไร่เลื่อนลอย ท าให้แหล่งต้นน้ าล าธารถูกท าลายลง  จนท า
ให้เกิดแผ่นดินเลื่อนไหล ท าให้ล าน้ าต่างๆ เกิดการตื้นเขิน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ าที่ไหลลงล าน้ าแม่กก ซ่ึงเป็นแม่น้ า
สายหลักของจังหวัดเชียงราย มีปริมาณลดลง และนอกจากนั้นน้ าตกแม่กรณ์ ซึ่งเป็นน้ าตกธรรมชาติที่มีความ
สวยงามมีระดับความสูงของน้ าตกประมาณ 70 เมตร ก าลังจะเกิดสภาวะประมาณน้ าลดลง ซึ่งจะท าให้ทรัพยากร
สัตว์น้ าลดลงเนื่องจากมีปริมาณน้ าไม่ เพียงพอ ในส่วนกิจกรรมด้ านการประมง สมเด็ จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถพระราชด าริให้กรมประมง “ให้เลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงปลาประจ าบ้านและในแหล่งน้ าธรรมชาติ
เพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่างพอเพียง” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ า อาหารธรรมชาติ ชนิด และปริมาณประชากรปลา 

และสัตว์น้ าในล าห้วยสาขา   
2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และภูมิประเทศ   
3. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดท าโครงการ บ้านปางขอน หมู่ 7 ต าบลห้วยชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

สรุปแผน/ผลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ (บ้านปางขอน) 

/4. ชื่อโครงการ... 

กิจกรรม/งานที่จะท า แผน/ผล หน่วยนับ รวมผลปฏิบัติงาน 
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า    
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
  

แผน พันตัว ๒๕ 
ผล พันตัว ๒๕ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
  

แผน ราย ๑๐ 
ผล ราย ๑๐ 

๓. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า 
  

แผน แห่ง ๑ 
ผล แห่ง ๑ 

๔. ติดตามและให้ค าแนะน าเกษตรกร 
แผน ครั้ง ๑๐ 
ผล ครั้ง ๑๐ 
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4. ชือ่โครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านธารทอง 
  ต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
หลักการและเหตุผล 

พ้ืนที่บ้านธารทอง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเป็นแหล่งคุณภาพลุ่มน้ า 1A และ 1B มีลุ่มน้ าส าคัญ จ านวน 3 ลุ่ม
น้ า คือลุ่มน้ ายาบ อยู่ในเขตอ าเภอเชียงแสนลุ่มน้ าห้วยเม็ง และห้วยน้ าส้ม อยู่ในเขตอ าเภอเชียงของ ทั้ง 3 ลุ่มน้ าไหลลงสู่
แม่น้ าโขง สภาพพ้ืนโดยทั่วไปเป็นที่ราบบางส่วน และเป็นเนินลาดชัน มีพ้ืนที่ป่าที่ถูกแผ้วถางแล้วประมาณ 500 ไร่ มีน้ าไหล
ผ่านตลอดปี แต่เดิมมีชาวเขาเผ่าม้ง บ้านขุนน้ าค า และชาวเขาเผ่าม้งที่อพยพมาจากจังหวัดตากและจังหวัดสระบุรี มาบุกรุก
พ้ืนที่เพ่ือจับจองที่ท ากิน ท าให้ป่าไม้ถูกท าลายลงจ านวนมาก ราษฎรในพ้ืนราบที่อยู่โดยรอบจึงเกิดความไม่พอใจและเกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรไทยภูเขากับราษฎรพ้ืนราบทางราชการจึงได้อพยพราษฎรชาวไทยภูเขาไปไว้ที่บ้านธารทอง 
ปัจจุบันบ้านธารทองมีประมาณ 175 ครอบครัว จ านวนประชากร 1,159 คน มีบัตรประจ าตัวประชาชน 777 คนเป็นบัตร
สีฟ้า 60 คน และบัตรสีเขียวขอบแดง 101 คน เมื่อมีประชากรมากท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมาก ท าให้สัตว์น้ าลดลง
อย่างรวดเร็ว ในส่วนกิจกรรมด้านการประมง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชด าริให้กรมประมง “เลี้ยงปลา
ในแหล่งน้ าที่กรมชลประทานจัดสร้างขึ้นเพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่างพอเพียง” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ า อาหารธรรมชาติ ชนิด และปริมาณประชากร

ปลา และสัตว์น้ าในล าห้วยสาขา   
2.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิ

ประเทศ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดท าโครงการ บ้านธารทองหมู่ 7 ต าบลแม่เงินอ าเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย 
   บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ 7 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

สรุปแผน/ผลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ (บ้านธารทอง) 
 

กิจกรรม/งานที่จะท า แผน/ผล  หน่วยนับ รวมผลการปฏิบัติงาน 

๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า    
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
  

แผน พันตัว ๒๕ 
ผล พันตัว 25 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน และการเลี้ยงกบ 
ณ บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ 11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

แผน ราย ๒๐ 
ผล ราย ๒๐ 

๓. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า 
บ่อสาธารณะ,บ่อศูนย์เรียนรู้ บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ 11 ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

แผน แห่ง ๑ 

ผล แห่ง ๑ 

๔. ติดตามและให้ค าแนะน าเกษตรกร 
แผน ครั้ง ๑๐ 
ผล ครั้ง ๑๐ 

 
/5. ชื่อโครงการ... 
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5. ชื่อโครงการ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
พ้ืนที่โครงการฯ บ้านห้วยหญ้าไซ อยู่ในเขตต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ภูมิประเทศเป็น

ทิวเขาสลับซับซ้อน มีสภาพป่าที่ยังคงความสมบรูณ์ โดยภูมิอากาศมี 3 ฤดู ฝนจะตกชุกมากตลอดฤดูกาล ฤดูร้อนจะ
ร้อนในช่วงเวลากลางวันส่วนกลางคืนจะมีอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวจะหนาวมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด าริที่จะจัดสร้างโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เพ่ือให้
ชาวเขาได้เข้ามาดูแลรักษาป่าต้นน้ า และคงสภาพเดิมไว้รวมทั้งให้มีอยู่ท ากินอย่างถาวร อีกทั้งเพ่ือให้ชาวเขาใน
โครงการฯ ได้ฝึกอาชีพ และพัฒนาหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง เป็นคนไทยที่มีคุณภาพและช่วยเหลือ
ตนเองได้ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2543 ปัจจุบันมีชาวเขาเข้ามาอยู่ในโครงการฯ ทั้งสิ้น 21 หลังคาเรือน  
และชาวเขาเผ่าอาข่าบ้านยางแดงจ านวน 4 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2544 สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดเชียงราย ท าการศึกษารวบรวมพันธุ์กบ และ
พันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ ที่มีในพ้ืนที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดเชียงราย น ามาเพาะขยายพันธุ์ และปล่อยในเขต
พ้ืนที่โครงการฯ เพ่ือเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติโดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิประเทศ 

2. เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดท าโครงการ บ้านห้วยหญ้าไซ  หมู่ 9 ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

สรุปแผน/ผลโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยหญ้าไซตามพระราชด าริ 
 

กิจกรรม/งานที่จะท า 
แผน/ผล 

 
หน่วย
นับ 

รวมผลการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า    
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
  

แผน พันตัว ๒๕ 
ผล พันตัว ๒๕ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
  

แผน ราย ๒๐ 
ผล ราย ๒๐ 

๓. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า 
  

แผน แห่ง ๑ 
ผล แห่ง ๑ 

๔. ติดตามและให้ค าแนะน าเกษตรกร 
แผน ครั้ง ๑๐ 
ผล ครั้ง ๑๐ 

 

 

/6. ชื่อโครงการ... 
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6. ชื่อโครงการ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ดอยบ่อ 
  ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
 โครงการสถานีทดลองเกษตรพ้ืนที่สูง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ดอยบ่อ ต าบลแม่ยาวอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เป็นพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ และในฝายกักเก็บน้ าที่สร้างข้ึนโดยหลีกเลี่ยงการเพาะเลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่สูง เนื่องจากปลานิลไม่สามารถ
ทนสภาพอากาศหนาวเย็นได้ โดยพิจารณาปลากดหลวง หรือปลาที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นจากประเทศจีน 
เช่น ปลาหลีฮ้ือ ปลาเฉาฮ้ือ และปลาซ่งฮ้ือ มาทดลองเลี้ยงก็น่าจะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการฯ” 

สรุปแผน/ผลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ 

กิจกรรม/งานที่จะท า แผน/ผล หน่วยนับ รวมผลการปฏิบัติงาน 

๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า    
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
  

แผน พันตัว ๒๕ 
ผล พันตัว ๒๕ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
  

แผน ราย ๑๐ 
ผล ราย ๑๐ 

๓. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า 
  

แผน แห่ง ๑ 
ผล แห่ง ๑ 

๔. ติดตามและให้ค าแนะน าเกษตรกร 
แผน ครั้ง ๑๐ 
ผล ครั้ง ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
โครงการ พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชด าริและพระราชทรัพย์ส่วน

พระองค์ให้ด าเนินงานโครงการหลวงในการพัฒนาเกษตรที่สูง เพ่ือให้ชาวเขาในท้องถิ่นทุรกันดารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยการปลูกพืชอ่ืนที่เป็นประโยชน์ เพ่ือลดปัญหายาเสพติด ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่งเพ่ือลดหรือยุติการตัดไม้
ท าลายป่าในเขตลุ่มน้ าล าธาร และให้รักษาป่าไม้ รักษาดินและให้มีการใช้พ้ืนที่อย่างถูกต้อง   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรักษาชนิดพันธุ์สัตว์น้ าในสภาพธรรมชาติในพ้ืนที่สูง เพ่ิมผลผลิตน้ าในแหล่งน้ า และเพ่ิมความอุดม

สมบรูณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีนและเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่สูงโดยการส่งเสริมให้เกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
3. เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ในพ้ืนที่สูงให้เกิดผลผลิตทางการประมง 

วิธีด าเนินการ 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ า และแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 
2. ส่งเสริมและติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร 
3. ร่วมประชุมาและรายงานผลความก้าวหน้ากับเจ้าหน้าที่และคณะท างานโครงการหลวง 

กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 

จ านวน 8 แห่ง ได้แก่    1. โครงการหลวงห้วยโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
2. โครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
3. โครงการหลวงห้วยแล้ง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
4. โครงการหลวงสะโง๊ะอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
5. โครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
6. โครงการหลวงห้วยน้ าริน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
7. โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวีอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
8. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลองอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผลการปฏิบัติการบูรณาการโครงการหลวง จ านวน 8 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปแผน... 

กิจกรรมโครงการหลวง งบประมาณ เป้าหมาย หน่วย 
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง    
แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    10,000    บาท 
แผนงาน การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       
โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน    
กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงาน    แผน 1/2 แห่ง/ครั้ง 
 ผล  1/2 แห่ง/ครั้ง 
โครงการหลวงห้วยน้ าริน    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    24,000    บาท 
แผนงาน  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน   

    

โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของ
ทรัพยากรประมง   

    

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ าและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  แผน 20 พันตัว 
 ผล 20 พันตัว 

- ผลิตและปล่อยปลาแก้มช้ า/ปลาไน แผน 20 พันตัว 
 ผล 20 พันตัว 

กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า    แผน 1 แห่ง 
 ผล 1 แห่ง 
แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    10,000    บาท 
แผนงาน การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       
โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงาน    แผน 1/2 แห่ง/ครั้ง 
 ผล  1/2 แห่ง/ครั้ง 
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สรุปแผน/ผลการปฏิบัติการบูรณาการโครงการหลวง จ านวน 8 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรมโครงการหลวง งบประมาณ เป้าหมาย หน่วย 

โครงการหลวงห้วยโป่ง    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    24,000    บาท 
แผนงาน  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน   

    

โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของ
ทรัพยากรประมง   

    

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ าและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  แผน 20 พันตัว 
 ผล 20 พันตัว 

- ผลิตและปล่อยปลาแก้มช้ า/ปลาไน แผน 20 พันตัว 
 ผล 20 พันตัว 

กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า    แผน 1 แห่ง 
 ผล 1 แห่ง 
แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    10,000    บาท 
แผนงาน การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       

โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       
กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงาน    แผน 1/2 แห่ง/ครั้ง 

 ผล  1/2 แห่ง/ครั้ง 
    
โครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    24,000    บาท 
แผนงาน  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน   

    

โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของ
ทรัพยากรประมง   

    

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ าและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  แผน 20 พันตัว 
  ผล 20 พันตัว 
- ผลิตและปล่อยปลาแก้มช้ า/ปลาไน แผน 20 พันตัว 
  ผล 20 พันตัว 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า    แผน 1 แห่ง 

  ผล 1 แห่ง 
แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    10,000    บาท 
แผนงาน การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       
โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงาน    แผน 1/2 แห่ง/ครั้ง 
 ผล  1/2 แห่ง/ครั้ง 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผลการปฏิบัติการบูรณาการโครงการหลวง จ านวน 8 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรมโครงการหลวง งบประมาณ เป้าหมาย หน่วย 

โครงการหลวงห้วยแล้ง    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    24,000    บาท 
แผนงาน  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน   

    

โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของ
ทรัพยากรประมง   

    

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ าและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  แผน 20 พันตัว 
  ผล 20 พันตัว 
- ผลิตและปล่อยปลาแก้มช้ า/ปลาไน แผน 20 พันตัว 
  ผล 20 พันตัว 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า    แผน 1 แห่ง 

  ผล 1 แห่ง 
แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    10,000    บาท 
แผนงาน การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       
โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงาน    แผน 1/2 แห่ง/ครั้ง 
 ผล  1/2 แห่ง/ครั้ง 
โครงการหลวงผาตั้ง    
แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    10,000    บาท 
แผนงาน การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       
โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงาน    แผน 1/2 แห่ง/ครั้ง 
 ผล  1/2 แห่ง/ครั้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผลการปฏิบัติการบูรณาการโครงการหลวง จ านวน 8 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรมโครงการหลวง งบประมาณ เป้าหมาย หน่วย 

โครงการหลวงสะโง๊ะ    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    24,000    บาท 
แผนงาน  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน   

    

โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของ
ทรัพยากรประมง   

    

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ าและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  แผน 20 พันตัว 
  ผล 20 พันตัว 
- ผลิตและปล่อยปลาแก้มช้ า/ปลาไน แผน 20 พันตัว 
  ผล 20 พันตัว 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า    แผน 1 แห่ง 

  ผล 1 แห่ง 
แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    10,000    บาท 
แผนงาน การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       
โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงาน    แผน 1/2 แห่ง/ครั้ง 
 ผล  1/2 แห่ง/ครั้ง 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชน    10,000    บาท 
แผนงาน การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ด้านการประมง       
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาด้านประมงเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน   

    

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อการบริโภค
และสร้างรายได้   

แผน ๑๐ ราย 

  ผล ๑๐ ราย 
- ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน ๓ พันตัว 
  ผล ๓ พันตัว 

แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    10,000    บาท 
แผนงาน การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       
โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงาน    แผน 1/2 แห่ง/ครั้ง 
 ผล  1/4 แห่ง/ครั้ง 

    
 
 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผลการปฏิบัติการบูรณาการโครงการหลวง จ านวน 8 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรมโครงการหลวง งบประมาณ เป้าหมาย หน่วย 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    50,000    บาท 
แผนงาน  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน   

    

โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของ
ทรัพยากรประมง   

    

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ าและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  แผน 20 พันตัว 
  ผล 20 พันตัว 
- ผลิตและปล่อยปลาแก้มช้ า/ปลาไน แผน 20 พันตัว 

 ปล่อยลูกพันธุ์ปลาไน  ผล 20 พันตัว 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า    แผน 1 แห่ง 

 อ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่โครงการฯ (อ่างเก็บน้ าสันติคีรีและอ่างเก็บน้ าบ้าน
ห้วยก้างปลา)  ผล 

2 แห่ง 

กิจกรรมที่ 3 ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า  แผน 1/3 แห่ง/ครั้ง 
  ผล  1/3 ครั้ง 
แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    10,000    บาท 
แผนงาน การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       
โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงาน    แผน 1/2 แห่ง/ครั้ง 
 ผล  1/4 แห่ง/ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 

กิจกรรม  สง่เสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by agri map) 
การด าเนินงาน   
  ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงรายโดยเข้าสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้
ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ จ านวน 298 ราย  

กิจกรรม/งานที่จะท า 
งบประมาณ (บาท) 

หน่วยนับ แผน - ผล รวม 
แผน ผล 

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 298 298  ราย   แผน  298  

 ผล  298  

2. ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
สัตว์น้ า  

298 298  ราย   แผน  298  

 ผล  298  

894 894  ครั้ง   แผน  894  

 ผล  894  

3. ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ 298 149  ราย   แผน  298  

 ผล  149  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
กิจกรรม ระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่

การด าเนินงาน   
 ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล      
เพ่ือออกใบรับรอง GAP ปลานิล กรมประมง  

กิจกรรม/งานที่จะท า 
หน่วยงาน

ปฏิบัติ 
หน่วย
นับ แผน/ผล 

1. เตรียมแปลง         

1.1 ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร สนง.ปจ./
ศพจ. 

ราย แผน           
30  

 ผล  30  
1.2 แต่งตั้งผู้จัดการแปลง (ภาคเกษตรกร) สนง.ปจ. ราย แผน       1  

 ผล   1  
1.3 ท าข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล/รายแปลง (ลงระบบ bigfarm 60)  สนง.ปจ. ราย แผน   30  

 ผล   30  
1.4 ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร         

   1.4.1 ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร ก่อน 
ด าเนินการ 

ผจก.แปลง ราย แผน   30  

 ผล   30  

   1.4.2 ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง 
ด าเนินการ 

ผจก.แปลง ราย แผน   30  

 ผล   30  

2. พัฒนากลุ่ม/ผู้จัดการแปลง         

2.1 สนับสนุนกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ (กลุ่มเลี้ยง/ 
กลุ่มแปรรูป) 

ผจก.แปลง ครั้ง 
แผน   3  
 ผล   3  

2.2 แนะน า/ให้ความรู้ด้านการประเมินผลผลิตเพ่ือจัดการตลาด ผจก.แปลง ครั้ง 
แผน   3  

 ผล   3  

2.3 ระดมความคิดเห็นแนวทางการลดต้นทุน ผจก.แปลง ครั้ง 
แผน   3  
 ผล   3  

 
 
 
 
 

/กิจกรรม/งานที่จะท า... 
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กิจกรรม/งานที่จะท า 
หน่วยงาน

ปฏิบัติ 
หน่วย
นับ 

แผน/ผล 

3.1 จัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่า และ
จ าหน่ายผลผลิต 

ผจก.แปลง ครั้ง 
แผน    3  
 ผล    3  

4. พัฒนาองค์ความรู้         
4.1 ฝึกอบรม         
   4.1.1 ฝึกอบรมด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง/ 
การลดต้นทุน/มาตรฐานฟาร์ม/แจกหนังสือคู่มือการลดต้นทุนการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและสมุดบันทึกการเลี้ยง 

ผจก.แปลง ราย 
 แผน  30  

 ผล  30  

   4.1.2 ฝึกอบรมด้านการรวมกลุ่ม/แปรรูปสัตว์น้ า 
ผจก.แปลง ราย 

 แผน   30  
 ผล   30  

4.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร         
   4.2.1 แนะน า/ให้ความรู้ด้านระบบการจัดการและด้านความ
ปลอดภัย (biosecurity) 

ศพจ. ครั้ง 
 แผน   3  
 ผล   3  

5. สนับสนุนสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิต         

5.1 สนับสนุนสัตว์น้ าพันธุ์ดี ศพจ. ตัว 
 แผน  45,000  
 ผล  45,000  

5.2 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 แจกเกษตรกร ผจก.แปลง ราย 
 แผน  30  
 ผล   30  

6.1.1 เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า ผจก.แปลง ครั้ง  แผน  3  

    ผล  3  

6.2.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผจก.แปลง ครั้ง  แผน  1  

    ผล  1  

 7.ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม         
7.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (รับใบค าขอการรับรอง
มาตรฐาน) 

สนง.ปจ. ราย 
 แผน  30  

    ผล  30  

7.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ศพจ. ฟาร์ม  แผน  30  

    ผล  30  

7.3 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
กมป./
ศพจ. 

ฟาร์ม 
 แผน  30  

    ผล  30  

/กิจกรรม/งานที่จะท า... 
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กิจกรรม/งานที่จะท า 
หน่วยงาน

ปฏิบัติ 
หน่วย
นับ 

แผน/ผล 

8. บริหารโครงการ/ติดตามและประเมินผล         

8.1 ติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาค 
สนง.ปจ./

ศพจ. 
ครั้ง 

 แผน   12  
 ผล   12  

8.2 ติดตามประเมินผลส่วนกลาง กพจ. ครั้ง 
 แผน   12  
 ผล        -    

9 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน         

9.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี ผจก.แปลง ครั้ง 
 แผน    1  
 ผล    1  

 
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรมย่อย : พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานอินทรีย์ 
ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 

รวม 

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย แผน 130 
  ราย ผล 130 
  ไร ่ ผล 123.52 
   1.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า ตัว ผล 390,000 
   1.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า ราย ผล 130 
  ตัว ผล 390,000 
  ไร่ ผล 123.27 
2. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี ยง ราย แผน 130 
   สัตว์น  าอินทรีย์แก่เกษตรกร ราย ผล 130 
  ครั ง ผล 8 
3. เกษตรกรยื่นค าขอการรับรอง ราย ผล 13 
  ไร ่ ผล 10 

 
/แผนงาน... 
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แผนงาน บูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่

กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
ผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน 
แผน/ผลการปฏิบัติงาน 

รวม 

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต* ราย แผน             1,654  
  ราย* ผล             1,465  
   1.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า ตัว แผน 2,481,000 
  ตัว ผล 2,197,500 
   1.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า ราย แผน 1,654 
  ราย* ผล 1,465 
  ตัว แผน 2,481,000 
  ตัว ผล 2,197,500 

 
โครงการ โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีสว่นร่วม 

กิจกรรมย่อย: ติดตามธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงแห่งเก่า ปี 2560 จ านวน 1 แห่ง 
ผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง 

กิจกรรม เป้าหมาย ผล รวม 

งบประมาณที่ได้รับท้ังปี (บาท)    30,000      
1) ประเมินผลจับสัตว์น้ าและมูลค่าสัตว์น้ าจืดใช้ประโยชน์ปลา
ที่ปล่อยในปี 2560  

1 ครั้ง แผน 1 
ผล 1 

2) ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิต
ในแหล่งน้ าชุมชนในรอบต่อไป 

20,000 
ตัว 

แผน 20,000 
ผล 20,000 

 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ/ผลผลิต: พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดเชียงราย) 

กิจกรรม/งานที่จะท า 
 งบประมาณ 280,000 บาท หน่วย

นับ 
รวม 

แผน ผล 

1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer           

1.1 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 1 250 250 ราย 
แผน 250 
 ผล  250 

1.2 ฝึกอบรม/ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
ครั้งที่ 2 

250 0 ราย 
แผน 0 
 ผล  0 

2. ติดตามและประเมินผล           

2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) 22 22 ครั้ง 
แผน 22 
 ผล  22 

 
ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดพะเยา) 

กิจกรรม/งานที่จะท า 
งบประมาณ 280,000 บาท หน่วย

นับ 
รวม แผน ผล 

1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer           

1.1 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 1 250 250 ราย 
แผน 250 
 ผล  250 

1.2 ฝึกอบรม/ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
ครั้งที่ 2 

62 62 ราย 
แผน 62 
 ผล  62 

2. ติดตามและประเมินผล           

2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) 22 22 ครั้ง 
แผน 22 
 ผล  22 

 
 

 
 
 
 

/ผลการปฏิบัติงาน...



 
 

 

 

 
ผลการปฏิบัติงาน 

เงินนอกงบประมาณ
ประจ าป ี2561 
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ าอ่ืนๆ 
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 

เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร            
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในราคาที่กรมประมงก าหนด รวมทั้งสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการประมงและ
แนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือให้เกษตรกรที่สนใจที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไว้ใช้
บริโภคในครัวเรือนและเหลือจ าหน่ายเป็นการเพิ่มรายได ้
 
วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
2. เพ่ือการควบคุมคุณภาพและราคาพันธุ์สัตว์น้ าให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
3. เพ่ือลดภาระการแจกจ่ายปลาแก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด 

 
วิธีด าเนินการ 
 ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืด เพ่ือจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผู้สนใจ ในราคาที่กรมประมงก าหนด 
 
ผลการปฏิบัติงาน 
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดเพื่อจ าหน่าย  
 
สรุปผลการเบิก – จ่ายเงินเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
 

ได้รับเงินจัดสรร
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
(บาท) 

ผลการจ าหน่ายสัตว์น้ า
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

2,915,592.00 1,516,779.58 1,552,583.00 102.36 
 

รายละเอียดการรับ – จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ   
 

รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้รับจัดสรร (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
รายรับ   
  - รายได้ค่าจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า  1,552,583.00 
  - รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (เงินส ารองจ่ายเงินทุนฯ)  75.10 
รวมรายรับ  1,552,658.10 
รายจ่าย   
  1. งบบุคลากร 1,175,222.00 1,171,393.82 
ค่าจ้างประจ า   
  - ค่าจ้างประจ า 443,822 441,960.00 
 

 
/รายละเอียด… 

ผลการปฏิบัติงานเงินนอกงบประมาณ 2561 
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รายละเอียดการรับ – จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

 

รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ค่าจ้างชั่วคราว   
- ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 701,400.00 699,514.47 
- ค่าครองชีพ 30,000.00 29,919.35 

2. งบด าเนินงาน 1,740,370.00 345,385.76 
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ 1,640,370.00 265,098.21 
ค่าตอบแทน   
- ค่าล่วงเวลา  7,320.00 
- สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  12ม780.00 
ค่าใช้สอย   
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  5,180.00  
- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะฯ  12,140.00 
- สมทบประกันสังคม  36,501.00  
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์  645.21  
ค่าวัสดุ    
- วัสดุการเกษตร  47,875.00  
- วัสดุก่อสร้าง  17,387.00  
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  590.00  
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  6,780.00  
- วัสดุวิทยาศาสตร์  117,900.00 
ค่าสาธารณูปโภค  110,231.99  
  - ค่าไฟฟ้าเดือน    80,287.55  
รวม 2,915,592.00  1,516,779.58 

3. เบิกเกินส่งคืน   
- ส่งคืนค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ างบเงินทุนฯ จ านวน 2 ราย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560 รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
11,988 บาท 1. นายบังเอิญ เอมแย้ม พนักงานประมงพ้ืนฐาน รวม 12 
เดือนๆ ละ 333x12=3,996 บาท 2. นายสาคร นุกาศ พนักงานประมง
พ้ืนฐาน รวม 12 เดือนๆ ละ 666x12=7,992 บาท นส.01  เลขที่
เอกสาร  2018-1000007030 วันที่ผ่านรายการ  13.11.2017  
นส.02-1 เลขที่เอกสาร  2018 – 1300002006 เลขที่เอกสาร  
2018 – 1600001496 วนัที่ผ่านรายการ  13.11.2017 บช.04            
เลขที่เอกสาร  2018-1500000500 วันที่ผ่านรายการ  
14.11.2017         

 11,988.00 

 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
  -  ส่งคืนค่ารักษาพยาบาล (คนไข้นอก) ปี 2560  
ราย นายสาคร นุกาศ พนักงานประมงพ้ืนฐาน เป็นเงิน 116 บาท  
นส.01  เลขที่เอกสาร  2018-1000006869 วันท่ีผ่านรายการ 
04.07.2018 นส.02-1 เลขท่ีเอกสาร  2018 - 1300012021  
เลขที่เอกสาร  2018 - 1600011456 วันท่ีผ่านรายการ 
04.07.2018 บช.04 เลขทีเ่อกสาร  2018-1500009776 
วันที่ผ่านรายการ  05.07.2018 

 116.00 

รวมทั้งสิ้น 2,915,592.00 1,516,779.58 
 ร้อยละเบิกจ่าย 52.02 

 
สรุปผลการผลิต และจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ชนิด ขนาดสัตว์น้ า ราคา รวม(ตัว) รวม (บาท) 
ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซม. 0.10 395,000  39,500.00  
ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซม. 0.20 87,700  17,540.00  
ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซม. 0.20 33,500  6,700.00  
ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซม. 0.25 38,000  9,500.00  
ปลานิล 2-3 ซม. 0.10 57,000  5,700.00  
ปลานิล 2-3 ซม. 0.15 56,000  8,400.00  
ปลานิล 3-5 ซม. 0.20 35,900  7,180.00  
ปลานิลแดง 2-3 ซม. 0.20 7,500  1,500.00  
ปลานิลแดง 3-5 ซม. 0.40 3,500  1,400.00  
ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 0.30 2,294,710  688,413.00  
ปลานิลแปลงเพศ 3-5 ซม. 0.50 162,400  81,200.00  
ปลานิลแปลงเพศ 5-7 ซม. 0.80 115,400  92,320.00  
ปลานิลแดงแปลงเพศ 2-3 ซม. 0.40 191,600  76,640.00  
ปลานิลแดงแปลงเพศ 3-5 ซม. 0.60 30,666  18,400.00  
ปลาสวาย 2-3 ซม. 0.20 12,500  2,500.00  
ปลาสวาย 5-7 ซม. 0.60 500  300.00  
ปลาไน 2-3 ซม. 0.10 256,900  25,690.00  
ปลาไน 3-5 ซม. 0.20 58,100  11,620.00  
ปลายี่สกเทศ 2-3 ซม. 0.20 5,000  1,000.00  
ปลากดหลวง 1-2 นิ้ว 3.5 600  2,100.00  
ปลากดหลวง 2-3  นิ้ว 4.00 6,000  24,000.00  
ปลากดเหลือง 3-5 ซม. 0.50 9,200  4,600.00  
ปลากดเหลือง 5-7 ซม. 1.00 7,500  7,500.00  
ปลาบึก 2-3 นิ้ว 40.00 444  17,760.00  

/ชนิด... 
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/ภาคผนวก…

ชนิด ขนาดสัตว์น้ า ราคา รวม(ตัว) รวม (บาท) 
ปลาบึก 3-5 นิ้ว 60.00 2,137  128,220.00  
ปลาบึก 5-7 นิ้ว 80.00 462  36,960.00  
ปลากาด า 2-3 ซม. 0.10 146,000  14,600.00  
ปลากาด า 2-3 ซม. 0.25 14,000  3,500.00  
ปลากาด า 3-5 ซม. 0.50 19,600  9,800.00  
ปลาสร้อยขาว 2-3 ซม. 0.10 90,000  9,000.00  
ปลาสร้อยขาว 2-3 ซม. 0.15 731,500  109,725.00  
ปลาสร้อยขาว 3-5 ซม. 0.25 31,000  7,750.00  
ไรแดง กก.ละ  80 บาท กก. 80 79.75  6,380.00  
ไรแดง  กก.ละ  100 บาท กก. 100 12.50  1,250.00  

รวมเงินทั้งสิ้น     5,206,169  1,552,583.00   



 
 

 

 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 ปลาประจ าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
 

 
 

ปลาแค้ควาย Bagarius bagarius (Sykes,1839) 
 

ภาคผนวก 2 ปลาประจ าจังหวัดเชียงราย 
 

 
 

ปลาบึก Pangasianodon  gigas Chevey, 1931 
 
 
 

/ภาคผนวก 3... 
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ภาคผนวก 3 ราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

ภาพประกอบ รายละเอียด 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ า 

 

ชื่อไทย : ปลากาด า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Labeo 

chrysophekadion 
ชื่อสามัญ : black sharkminnow 

2-3 
3-5 

0.10 
0.20 

มิถุนายน - สิงหาคม 

 

 ชื่อไทย : ปลากดเหลือง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemibagrus 
spilopterus 
ชื่อสามัญ : Fresh water catfish 

3-5 
5-7 

7-10 

0.50 
1 
2 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

  

ชื่อไทย : ปลากดหลวง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ictalurus punctatus 
ชื่อสามัญ : Channel catfish 

1 นิ้ว 
2-3 นิ้ว 

1 
2.50 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 

  
 

ชื่อไทย : ปลากินหญ้า (ปลาเฉา) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ctenopharyngodon 

idella 
ชื่อสามัญ : Grass Carp 

2-3 
3-5 

0.50 
1 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

  

ชื่อไทย : ปลาเกล็ดเงิน (ปลาลิ่น) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypophthalmichthys 
molitrix Valenciennes 
ชื่อสามัญ : Silver carp 

2-3 
3-5 

0.10 
0.20 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

 

 

ชื่อไทย : ปลากระแห 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barbodes 
schwanenfeldi 
ชื่อสามัญ : Schwanenfeld's tinfoil barb 

2-3 
 

5 
 

กรกฎาคม – กันยายน 

  

ชื่อไทย : ปลาตะเพียนขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barbodes gonionotus 
ชื่อสามัญ : Common Silver barb 

2-3 
3-5 

0.10 
0.20 มกราคม – เมษายน 

  
 

   
 

/ภาพประกอบ... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ภาพประกอบ รายละเอียด 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ า 

 

ชื่อไทย : ปลานิลด า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus 
ชื่อสามัญ : Nile tilapia 

2-3 
3-5 

0.10 
0.20 

 
มกราคม – ธันวาคม 

 
     

 

ชื่อไทย : ปลานิลแปลงเพศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus  
ชื่อสามัญ : Tilapia (Male) 

2-3 
3-5 

0.30 
0.50 มกราคม – ธันวาคม 

      

ชื่อไทย : ปลานิลแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus 
ชื่อสามัญ : Red Tilapia 

2-3 0.20 มกราคม – ธันวาคม 

     
 

ชื่อไทย : ปลานิลแดงแปลงเพศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus 
ชื่อสามัญ : Red Tilapia (Male) 

2-3 
3-5 

0.40 
0.60 มกราคม – ธันวาคม 

     
 

ชื่อไทย : ปลาไน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyprinus carpio 
ชื่อสามัญ : Common carp 

2-3  
3-5 

0.10 
0.20 มกราคม – กุมภาพันธ์ 

      

ชื่อไทย : ปลายี่สกเทศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Labeo rohita 
ชื่อสามัญ : Rohu 

2-3  
3-5 

0.10 
0.20 มิถุนายน – กันยายน 

  

ชื่อไทย : ปลาสร้อยขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Henicorhynchus 
siamensis 
ชื่อสามัญ : Jullien's Mud Carp  

2-3  
3-5 

0.10 
0.20 

มิถุนายน – สิงหาคม 

  

ชื่อไทย : ปลาบึก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasianodon 
gigas 
ชื่อสามัญ : Mekong Giant Catfish  

5-7 นิ้ว 
7-10 นิ้ว 

80 
100 

กรกฎาคม 

 
 
 

/ภาพประกอบ... 
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ภาพประกอบ รายละเอียด 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ า 

 

ชื่อไทย : ปลาเทพา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasius 
sanitwongsei 
ชื่อสามัญ : Chao Phraya giant catfish 

1-2 นิ้ว 
2-3 นิ้ว 
3-4 นิ้ว 

5 
10 
15 

กรกฎาคม 

     
 

ชื่อไทย : ปลาโมง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasius 
bocourti  Sauvage 
ชื่อสามัญ : Basa Fish 

1-2 นิ้ว 
2-3 นิ้ว 

1 
2 

มิถุนายน 

  

ชื่อไทย : ปลาสวาย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasianodon 
hypophthalmus 
ชื่อสามัญ : Striped catfish 

2-3 
3-5 
 5.7   

0.20 
0.40 
0.60 

กันยายน 

  

ชื่อไทย : ปลานวลจันทร์เทศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cirrhinus mrigala 
ชื่อสามัญ : Mrigal 

2-3  
3-5 

0.10 
0.20 เมษายน – พฤษภาคม 

  

ชื่อไทย : ปลาสุลตาน (บ้า) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leptobarbus 

hoevenii 
ชื่อสามัญ : Mad carp 

2-3  
3-5 

0.10 
0.20 

กรกฎาคม – กันยายน 

 

 ชื่อไทย : กบนา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoplobatrachus 

rugulosus 
ชื่อสามัญ : East Asian bullfrog 

2-3  
3-5 

0.10 
0.20 

มีนาคม -มิถุนายน 

     
 ชื่อไทย : ไรแดง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moina sp. 
ชื่อสามัญ : Water flea 

กิโลกรัมละ 80 
มกราคม – ธันวาคม 

     
 ชื่อไทย : ปลากระโห้ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catlocarpio 
siamensis 
ชื่อสามัญ : Giant barb 

2-3 5.00 

มิถุนายน 

    /ภาพประกอบ... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ภาพประกอบ รายละเอียด 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ า 

 ชื่อไทย : ปลาหมอ สายพันธุ์ชุมพร 1 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anabas testudineus 
ชื่อสามัญ : Climbing Perch  

2-3 
3-5 

0.40 
0.55 พฤษภาคม – กรกฎาคม 

     
 ชื่อไทย : ปลาแก้มช้ า 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Systomus rubripinnis 
ชื่อสามัญ : Red cheek barb, Javaen 

barb 

  

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 

     
 ชื่อไทย : ปลายี่สกไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Probarbus jullieni 
ชื่อสามัญ : Seven stripped carp 

2-3 
3-5 
5-7 

1.00 
1.50 
2.00 

มิถุนายน – กันยายน 

     

 

ชื่อไทย : ปลาตะเพียนทอง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barbonymus altus 
ชื่อสามัญ : Red-tail tinfoil barb 

2-3 
3-5 
5-7 

0.20 
0.30 
0.50 

กันยายน – ตุลาคม 

     

/ภาคผนวก 4... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ภาคผนวก 4 ภาพกิจกรรมต่างๆ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัฐกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการแอโรบิครวมพลคนรักแม่ 12 สิงหามหาราชินี 2561 “Sports for all 4.0” 
 
 
 
 
 
 
 

/ศูนย์วิจัย... 
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กีฬาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 


