
 

 

 

รายงานประจําป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

ANNUAL REPORT 2017 - 2018 
 

 

 

 

 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดมหาสารคาม 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 

 

 

 

 

MAHASARAKHAM INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER 

INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION 

DEPARTMENT OF FISHERIES 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES  

 



 

 

(ก) 

 

คํานํา 

 

 

การจัดทํารายงานประจําปฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรขอมูลและผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของและผูท่ีมีความสนใจนําไปใชประโยชน เกิดความสะดวกในการติดตาม สืบคน

ขอมูลท่ีตองการ โดยขอมูลท่ีนําเสนอประกอบดวยขอมูลท่ีเก่ียวของในจังหวัดมหาสารคาม ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมหาสารคาม รายละเอียดการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการท่ีศูนยฯ รับผิดชอบและงานบริการ

อ่ืนๆ 

ศูนยฯ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําปฉบับนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงาน องคกร และผูสนใจท่ัวไป ใน

การคนควาหาขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของตางๆ ไดเปนอยางดี ทายนี้ขอขอบคุณ ขาราชการและเจาหนาท่ีของศูนยฯ ทุก

ทาน ท่ีรวมแรงรวมใจปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆท่ีไดรับมอบหมาย จนสําเร็จลุลวง และรวมจัดทํารายงานประจําป

ฉบับนี้จนสําเร็จดวยดี 

 

 
(นายพงศเทพ  จันทรชิต) 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ข) 

 

สารบัญ 

            หนา 

คํานํา            ( ก ) 

สารบัญ            ( ข ) 

สารบัญ (ตอ)           ( ค ) 

สารบัญตาราง           ( ง ) 

สารบัญตาราง (ตอ)          ( จ ) 

สารบัญภาพ           ( ฉ ) 

ขอมูลจังหวัดมหาสารคาม ๑ 

คําขวัญประจําจังหวัด ๑ 

ตราประจําจังหวัด ๑ 

ลักษณะภูมิศาสตร ๑ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดมหาสารคาม ๓ 

ท่ีตั้ง ๓ 

ประวัติ ๓ 

หนาท่ีรับผิดชอบ ๖ 

รายนามผูดํารงตําแหนง หัวหนาสถานีฯ/ผูอํานวยการศูนยฯ ๗ 

อัตรากําลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘ 

อัตรากําลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๙ 

กิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๑ 

กิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑ 

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๒ 

งานธุรการและการเงิน ๑๒ 

กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา ๑๓ 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (Food safety) ๑๔ 

โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย ๑๔ 

โครงการฟารมตัวอยางในพระราชดําริฯ บ.กําพ้ี ต.กําพ้ี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ๑๕ 

กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ๑๕ 

กิจกรรมระบบสงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ ๑๕ 

กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมดานการประมง ๑๖ 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง  และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ ๑๖ 



 

 

 (ค) 

 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑๘ 

งานธุรการและการเงิน ๑๘ 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา ๑๙ 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (Food safety) ๒๐ 

โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย ๒๐ 

โครงการฟารมตัวอยางในพระราชดําริฯ บ.กําพ้ี ต.กําพ้ี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ๒๑ 

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู smart farmer ๒๑ 

กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย ๒๑ 

กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ๒๒ 

กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน ๒๒ 

กิจกรรมระบบสงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ ๒๒ 

กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมดานการประมง ๒๓ 

กิจกรรมสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง ๒๓ 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง  และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ ๒๔ 

ภาพภาคผนวก ๒๕ 

ภาพขาวประชาสัมพันธของศูนย ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ง) 

 

สารบัญตาราง 

            หนา 

ตารางท่ี ๑  อัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘ 

ตารางท่ี ๒  อัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๙ 

ตารางท่ี ๓  งานสารบรรณ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๒ 

ตารางท่ี ๔  รายการครุภัณฑท่ีไดรับ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๒ 

ตารางท่ี ๕  เงินงบประมาณ และผลการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๒ 

ตารางท่ี ๖  แผน/ผลการปฏิบัติงาน  กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๓ 

ตารางท่ี ๗  แผน/ผลปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ๑๔ 

(Food safety) ปงบประมาณ ๒๕๖๐  

ตารางท่ี ๘  แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย ๑๔ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐  

ตารางท่ี ๙  แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟารมตัวอยางในพระราชดําริฯ บ.กําพ้ี ต.กําพ้ี ๑๕ 

อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ตารางท่ี ๑๐ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ๑๕ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ตารางท่ี ๑๑ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ๑๕ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ตารางท่ี ๑๒ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมดานการ ๑๖ 

ประมง ปงบประมาณ ๒๕๖๐  

ตารางท่ี ๑๓ ผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๖ 

ตารางท่ี ๑๔ งบประมาณ และผลการใชจายเงิน งานเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๗ 

ตารางท่ี ๑๕ งานสารบรรณ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑๘ 

ตารางท่ี ๑๖ เงินงบประมาณ และผลการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๘ 

ตารางท่ี ๑๗ แผน/ผลการปฏิบัติงาน  กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา ๑๙ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตารางท่ี ๑๘ แผน/ผลปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ๒๐ 

(Food safety) ปงบประมาณ ๒๕๖๑  

ตารางท่ี ๑๙ แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย ๒๐ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

  



 

 

(จ) 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

            หนา 

ตารางท่ี ๒๐ แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟารมตัวอยางในพระราชดําริฯ บ.กําพ้ี ต.กําพ้ี ๒๑ 

อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตารางท่ี ๒๑ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู smart farmer ๒๑ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตารางท่ี ๒๒ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๑ 

ตารางท่ี ๒๓  แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ๒๒ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตารางท่ี ๒๔ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน ๒๒ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตารางท่ี ๒๕ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ๒๒ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตารางท่ี ๒๖ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมดานการ ๒๓ 

ประมง ปงบประมาณ ๒๕๖๑  

ตารางท่ี ๒๗ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง ๒๓ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตารางท่ี ๒๘ ผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๓ 

ตารางท่ี ๒๙ งบประมาณ และผลการใชจายเงิน งานเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ฉ) 

 

สารบัญภาพ 

 หนา 

ภาพท่ี ๑  ท่ีตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดมหาสารคาม ๓ 

ภาพท่ี ๒  แผนผังศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดมหาสารคาม ๕ 

ภาพท่ี ๓  ท่ีตั้งหนวยยอยหนองบอ ๕ 

ภาพท่ี ๔  แผนผังหนวยยอยหนองบอ ๖ 

 



๑ 

 

 ขอมูลจังขอมูลจังหวัดมหาสารคามหวัดมหาสารคาม  
 

 คําขวัญประจําจังหวัดมหาสารคาม 

 

“ พุทธมณฑลอีสาน ถ่ินฐานอารยธรรม ผาไหมล้ําเลอคา ตักสลิานคร ” 

 

 มหาสารคาม เปนมหามงคลนามท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๔) ทรงพระราชทานให

เปนชื่อเมือง ครั้งทรงโปรดเกลาฯ ตั้งเมือง เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๐๘ มีความหมายวา ถ่ินฐานท่ีอุดมสมบูรณ

ดวยความดีงามท้ังปวง มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญหลายแหง ถือเปนเมืองโบราณคดีควรคาแกการศึกษา

ยิ่งนัก  ดังสมญานามวา “ ตักสิลานครของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 ตราประจําจังหวัด : รูปตนรังใหญ (มาจากคําวา มหาสาละในชื่อจังหวัดมหาสารคาม) กับทุงนา หมายถึง 

พ้ืนดินอันอุดมใหความสุขสมบูรณแกประชาชน ซ่ึงมีการทํานาเปนอาชีพหลัก พ้ืนท่ีในจังหวัดนี้อุดมสมบูรณ 

 ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกลั่นทมขาว4 หรือ ดอกจําปาขาว (Plumeria alba) 

 ตนไมประจําจังหวัด :0 ตนพฤกษ  หรือ มะรุมปา4 (Albizia lebbeck) 

 สัตวน้ําประจําจังหวัด ปูทูลกระหมอม หรือ ปูแปง (Thaipotamon chulabhorn) คนพบเม่ือป พ.ศ. 4๒๕๓๖ 

ท่ีปาดูนลําพัน4 อําเภอนาเชือก4 จังหวัดมหาสารคาม4 

 

 ลักษณะภูมิศาสตร 

 จังหวัดมหาสารคาม เปนพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปมีความสูงจากระดับน้ําทะเล

ประมาณ ๑๓๐ – ๒๓๐ เมตร ทางดานทิศตะวันตกและทิศเหนือเปนท่ีสูงในเขตอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอกันทรวิชัย 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีจังหวัดและคอยๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต 

 จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนท่ีประมาณ ๕,๒๒๕.๒๙ ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน  ๑๓ อําเภอ 

๑๓๓ ตําบล (องคการบริหารสวนตําบล ๑๓๑ แหง) ๑,๙๓๑ หมูบาน โดยมีอําเภอดังนี้ อําเภอเมืองมหาสารคาม 

อําเภอกันทรวิชัย อําเภอแกดํา อําเภอโกสุมพิสัย อําเภอเชียงยืน อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน อําเภอบรบือ อําเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย อําเภอวาปปทุม อําเภอยางสีสุราช อําเภอกุดรัง และ อําเภอชื่นชม 

 ปาไมในจังหวัดมหาสารคามสวนใหญเปนปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงมีจํานวน ๑๐ ปา มีเนื้อท่ีประมาณรอยละ ๗.๖๙ 

ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด กระจายอยูในอําเภอตางๆ ปจจุบันปาเปลี่ยนสภาพไปมากสาเหตุจากการบุกรุกทําลายปา และ

การจัดสรรใหเปนท่ีทํากินแกราษฎรของกรมปาไม คงเหลือประมาณ ๓๓ ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ ๐.๖๒ ของพ้ืนท่ี

ท้ังจังหวัด 

 แรหินเกลือ เปนทรัพยากรท่ีพบมากในจังหวัดมหาสารคาม โดยเฉพาะท่ีอําเภอบรบือ อําเภอกันทรวิชัย และ

อําเภอวาปปทุม 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1


๒ 

 

แหลงน้ําในจังหวัดมหาสารคาม มีแมน้ําขนาดกลางไหลผาน ๑ สาย คือ แมน้ําชี ลําหวยเล็กๆ  ๑๒ สาย ดังนี้ 

 ๑. แมน้ําชี   มีตนกําเนิดในจังหวัดชัยภูมิ  ไหลผานจังหวัดขอนแกน แลวไหลผานจังหวัดมหาสารคาม ในอําเภอ

โกสุมพิสัย อําเภอกันทรวิชัย และ อําเภอเมือง รวมความยาวท่ีไหลผาน ๖๐ กิโลเมตร ทิศทางน้ําไหลจะไหลจากทิศ

ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก แมน้ําชีเปนแหลงแมน้ําขนาดกลางไหลผานหลายจังหวัดแตเนื่องจากไมมีการก้ันลําน้ํา 

ดังนั้นในฤดูแลงน้ําจึงแหงขอดและมีตลิ่งสูงมาก  

 เกษตรกรใชประโยชนกับแมน้ําสายนี้ไดนอยมาก โดยเฉพาะในฤดูแลงซ่ึงมีความจําเปนมากไมเหมือนในฤดูฝน

ในแมน้ําชีเต็มจนลนฝงแตเกษตรกรไมมีความจําเปนท่ีจะใชน้ําจากแมน้ําชีเพราะมีน้ําเพียงพออยูแลว สําหรับคุณภาพ

น้ําอยูในระดับปานกลางซ่ึงการประปาจังหวัดนํามาใชเปนน้ําประปาได 

๒. ลําหวย   มี ๑๒ สาย ซ่ึงในฤดูแลงจะมีน้ํานอยมาก ดังนี้ 

 ๒.๑  ลําพังชู  ไหลผานในเขต อําเภอบรบือ นาเชือก และอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย รวมความยาว ๗๐ 

กิโลเมตร ลักษณะลําหวยตื้นเขินเกือบตลอด 

 ๒.๒  ลําเตา  ไหลผาน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีความยาว ๒๕ กิโลเมตร ลักษณะลําหวยตอนตนตื้นเขิน

มาก 

 ๒.๓  ลําหวยวังกะฮัง  ลําหวยแหงนี้เปนตนน้ําของลําเตา ไหลผาน อําเภอนาดูน ความยาว ๑๐ กิโลเมตร  

ลักษณะลําหวยมีสภาพตื้นเขินมาก 

 ๒.๔  ลําหวยหวา  ลําหวยแหงนี้ไหลผานอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยมีความยาว ๒๕ กิโลเมตร  สภาพลําหวยตื้น

เขินมากตลอดสาย 

 ๒.๕  ลําพลับพลา  เปนลําหวยไหลผานเขตจังหวัดสุรินทรและจังหวัดมหาสารคามไหลผานบริเวณ อําเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย  มีความยาว  ๓๐  กิโลเมตร สภาพลําหวยตื้นเขิน เปนบางสวน 

 ๒.๖  ลําหวยเสียว ไหลผาน อําเภอบรบือและอําเภอวาปปทุมของจังหวัดมหาสารคามมีความยาว ๖๐ 

กิโลเมตร ลําหวยแหงนี้มีปญหาเรื่องความเค็ม เนื่องจากมีการสูบน้ําเกลือจากใตดินข้ึนมาจากบริเวณอางเก็บน้ําหนอง

บอ อําเภอบรบือ ซ่ึงเปนตนน้ําเสียว ในฤดูฝนจะชะลางเกลือท่ีตกคางอยูไหลไปตามลําหวย ทําใหน้ําเค็มตลอดสาย  

 ๒.๗  ลําหวยบางบอน  เปนตนลําเตาไหลผานตําบลบานกู ตําบลดงเมือง อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีความ

ยาวประมาณ ๑๒ กิโลเมตร สภาพลําหวยตื้นเขินและในฤดูแลงจะไมมีน้ําเพียงพอ 

 ๒.๘  ลําหวยชัน  เปนลําน้ําธรรมชาติ ไหลผาน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ยาวประมาณ  ๒ กิโลเมตร ลักษณะ

ลําหวยตื้นเขินมาก ในฤดูแลงไมมีน้ําในลําหวย 

 ๒.๙  ลําหวยคะคาง  เปนลําหวยธรรมชาติ  ไหลผาน  อําเภอเมือง มีความยาว  ๔๖ กิโลเมตร บริเวณตน

น้ํามีอางเก็บน้ําหวยคะคาง เปนแหลงน้ําตนทุน มีความจุ ๔.๒๒ ลาน ลูกบาศกเมตร ไดรับการปรับปรุงโดยขุดลอก 

 ๒.๑๐  หวยวังดู  เปนลําหวยธรรมชาติ ไหลผาน อําเภอบรบือ มีความยาว ๑๕ กิโลเมตร ลักษณะลําหวย

ตื้นเขิน ในฤดูแลงน้ําแหง 

 ๒.๑๑  หวยจึงบึง  เปนลําหวยธรรมชาติ  ไหลผาน  อําเภอบรบือ  มีความยาว  ๑๐กิโลเมตร ในฤดูแลงน้ํา

ไมเพียงพอในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

 ๒.๑๒  ลําหวยสายบาตร  เปนลําหวยธรรมชาติ  ไหลผานตอนเหนือของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัด

ขอนแกน 



๓ 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดมหาสารคาม 

 

 ท่ีตั้ง 

 ตั้งอยูท่ี เลขท่ี ๒๐ หมู ๑๓ บานแกงเลิงจาน ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพทและ

โทรสาร หมายเลข ๐๔๓ ๗๗๗๔๓๙  Website : https://www.fisheries.go.th/if-m_sarakham/web2/  อีเมล  

ifmahasarakham@yahoo.com และ ifmahasarakham@gmail.com  

 

 

ภาพท่ี ๑ ท่ีตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคาม 

 

 ประวัติ 

 สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดมหาสารคาม เริ่มกอสรางบนท่ีสงวนของจังหวัด โดยกรมชลประทานไดมาตั้ง

โครงการชั่วคราวเพ่ือสรางอางเก็บน้ํา ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๖ กรมประมงไดมีโครงการท่ีจะจัดตั้งสถานีประมงข้ึน 

ทานอธิบดีกรมประมง (นายบุญ  อินทรัมพรรย) และผูเชี่ยวชาญการประมงพรอมดวยคณะ  ไดเดินทางมาตรวจสอบ

สภาพพ้ืนท่ีและทําเล เห็นวาท่ีดินดังกลาวมีสภาพและทําเลเหมาะสมท่ีจะตั้งสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดมหาสารคาม 

เนื่องจากอยูริมอางเก็บน้ําแกงเลิงจาน ซ่ึงสามารถจะใชน้ําในอางเก็บน้ํามาใชเลี้ยงปลาไดตามโครงการ ดังนั้น จึงได

ดําเนินเรื่องติดตอขออนุมัติท่ีดินซ่ึงเปนท่ีสงวนของจังหวัดมีเนื้อท่ีปรากฏตาม ส.ค.๑ เลขท่ี ๒๒๕ เนื้อท่ีประมาณ ๒๔ 

ไรเศษ จากทางจังหวัด และ ทางชลประทาน ซ่ึงใหความรวมมือสนับสนุนพิจารณาอนุมัติใหกรมประมงใชท่ีดินดังกลาว

แลว  จัดต้ังสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดมหาสารคามไดตามประสงค โดยมี นายสําราญ  ดํารงรัตน ไดยายมาเปนผู

รักษาการในตําแหนงหัวหนาสถานีฯ 



๔ 

 

 การกอสรางสถานีฯ ในระยะเริ่มแรกนี้เปนปลายปงบประมาณ การดําเนินการกอสรางจึงแลวเสร็จในป พ.ศ. 

๒๔๙๗ และไดเริ่มเลี้ยงปลาชนิดตางๆ ข้ึน เพ่ือสงเสริมและเผยแพรขยายพันธุใหประชาชนนําไปเพาะเลี้ยงตอไป 

ตอมาป ๒๕๒๙ กรมประมง ไดขออนุมัติขยายสถานีฯ อีก ๑๖ ไร จึงมีพ้ืนท่ีรวม ๔๐ ไร  

 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  การปรับ

โครงสรางการบริหารราชการใหม  สถานีฯ  จึงไดรับการปรับเปลี่ยนตามโครงสรางเปน  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา

จืดมหาสารคาม  เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ และในป  ๒๕๕๙  ไดเปลี่ยนเปนศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําจืดมหาสารคาม ตามการจัดโครงสรางใหมของกรมประมง  ปจจุบันมีอาคารและสิ่งปลูกสรางดังนี้  

 ๑.   อาคารท่ีทําการหลังเกา จํานวน ๑ หลัง 

 ๒.   อาคารท่ีทําการหลังใหม จํานวน ๑ หลัง 

 ๓.   บานพักหัวหนาสถานี เรือนไมทรงมะลิลา จํานวน ๑ หลัง 

 ๔.   บานพักขาราชการระดับ ๓ – ๕ จํานวน ๓ หลัง 

 ๕.   บานพักขาราชการระดับ ๑ – ๒ จํานวน ๖ หลัง 

 ๖.   บานพักรับรอง จํานวน ๑ หลัง 

 ๗.   หองแถวบานพักคนงาน  ๖ หอง จํานวน ๑ หลัง 

 ๘.   หองแถวบานพักคนงาน  ๒  ชั้น  ๕ หอง จํานวน ๑ หลัง 

 ๙.   โรงเก็บรถยนต จํานวน ๑ หลัง 

 ๑๐. โรงเก็บพัสดุ จํานวน ๑ หลัง 

 ๑๑. รานคาสวัสดิการ จํานวน ๑ หลัง 

 ๑๒. โรงเก็บน้ํามัน จํานวน ๑ หลัง 

 ๑๓. โรงเก็บอาหารสัตวน้ํา จํานวน ๑ หลัง 

 ๑๔. โรงเพาะฟก(แบบไลไข)พรอมหองปฏิบัติการ จํานวน ๑ หลัง 

 ๑๕. โรงเพาะฟกปลานิลแปลงเพศ จํานวน ๑ หลัง 

 ๑๖. โรงเพาะฟกกุงกามกราม จํานวน ๒ หลัง 

๑๗. ถังสงน้ําพรอมโรงสูบน้ําสําหรับจายน้ําระบบประปา จํานวน ๒ ชุด    

๑๘. บอดิน ผนัง ค.ล.ส. ขนาด  ๔๐๐  ตารางเมตร จํานวน ๙ บอ 

 ๑๙. บอดิน ขนาดประมาณ  ๑ ไร จํานวน ๓ บอ 

๒๐. บอดิน ขนาดประมาณ  ๐.๕ ไร จํานวน ๑๘ บอ 

๒๑. บอซีเมนต  ขนาด  ๕๐  ตารางเมตร จํานวน ๖ บอ 

๒๒. บอซีเมนต  ขนาด  ๕๐  ตารางเมตรพรอมหลังคา จํานวน ๖ บอ 

๒๓. บอซีเมนต  ขนาด  ๑๒  ตารางเมตรพรอมหลังคา จํานวน ๑๐ บอ 

 



๕ 

 

 

ภาพท่ี ๒ แผนผังศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดมหาสารคาม 
 

 นอกจากนี้ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๗ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมหาสารคาม ยังไดรับมอบหมายให

เขาใชพ้ืนท่ีดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีอีกหนึ่งแหง ณ หนองบอ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๓๘ ไร 

๑ งาน ๖๐ ตารางวา ภายในพ้ืนท่ีดังกลาวมีอาคารและสิ่งปลูกสราง  ดังนี้ 

 ๑.  บานพักคนงาน จํานวน ๑ หลัง 

 ๒.  โรงเก็บอาหาร จํานวน ๑ หลัง 

 ๓.  บอซีเมนต  ขนาด  ๒๐  ตารางเมตร จํานวน ๓ บอ 

 ๔.  บอดิน ขนาดประมาณ  ๐.๕ ไร จํานวน ๑๓ บอ 

 ๕.  บอดิน ขนาดประมาณ  ๑ ไร จํานวน ๑๑ บอ 
 

 

ภาพท่ี ๓ ท่ีตั้งหนวยยอยหนองบอ 



๖ 

 

 

ภาพท่ี ๔ แผนผังหนวยยอยหนองบอ 

 

 

 หนาท่ีรับผิดชอบ 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมหาสารคาม มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้  

๑.   ศึกษาคนควา ทดลอง และวิจัย เพ่ือปรับปรุงเทคนิค ระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการ

อนุบาลโดยเนนชนิดพันธุสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญและมีคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยงและเพ่ิมผลผลิต

สัตวน้ํา 

๒.   ผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหลงน้ํา การปรับสภาพนิเวศวิทยา 

และสนับสนุนงานสงเสริมการประมง พัฒนาแหลงน้ําใหมีความเหมาะสมตอการทําการประมง 

๓.   ใหบริการทางวิชาการแกเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ และเกษตรกรท่ีสนใจ 

๔.   ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการอ่ืนๆ ในจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือการพัฒนาและสงเสริม

การประมง 

 

 

 

 

 

 

1 บ้านพัก

2 บ่อซีเมนต์

3 โรงเก็บอาหาร

A บ่อดิน ขนาด 0.5 ไร่

B บ่อดิน ขนาด 1.0 ไร่
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๗ 

 

 รายนามผูดํารงตําแหนง หัวหนาสถานีฯ/ผูอํานวยการศูนยฯ 

๑. นายสําราญ  ดํารงรัตน   ป  พ.ศ.  ๒๔๙๖ - ๒๕๐๐ 

๒. นายอุทัย  พรหมินทร   ป  พ.ศ.  ๒๕๐๐ - ๒๕๑๒ 

๓. นายไหว  ภิญโญ    ป  พ.ศ.  ๒๕๑๒ - ๒๕๑๙ 

๔. รอยตรมีนตรี  เมืองบุญ   ป  พ.ศ.  ๒๕๑๙ - ๒๕๒๑ 

๕. นายมนัส  จันทสูตร   ป  พ.ศ.  ๒๕๒๑ - ๒๕๒๘ 

๖. นายคีรี  กออนันตกุล   ป  พ.ศ.  ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑ 

๗. นายชาญชัย  แสนศรีมหาชัย  ป  พ.ศ.  ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓ 

๘. นายสุเมธ  ตันติกุล   ป  พ.ศ.  ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ 

๙. นายยิ่งยง  มีเมศกุล   ป  พ.ศ.  ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ 

๑๐. นายอนุสรณ  ฤทธาคนี   ป  พ.ศ.  ๒๕๓๕  - ๒๕๓๗ 

๑๑. นายสมศักดิ์  เขตสมุทร   ป  พ.ศ.  ๒๕๓๗ - ๒๕๔๐ 

๑๒. นายไพบูลย  รุงพิบูลโสภิษฐ  ป  พ.ศ.  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒  

๑๓. นางนภาพร  ศรีพุฒินิพนธ  ป  พ.ศ.  ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙ 

๑๔. นายมารุต  ทรัพยสุขสําราญ  ป  พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ 

๑๕. นายธราพันธ  วัฒนะมหาตม  ป  พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๖. นายปฏิพัทธ  อภิธนกุล   ป  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ 

๑๗. นายมารุต  ทรัพยสุขสําราญ  ป  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

๑๘. นายศุภกิตติ์  ใสกระจาง   ป  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๕๙ 

๑๙. นายพงศเทพ  จันทรชิต   ป  พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปจจุบัน 

 

 

 



๘ 

 

ตารางท่ี ๑ อัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิ 

 ขาราชการ ๕ อัตรา   

๑. นายพงศเทพ  จันทรชิต ผูอํานวยการศูนยฯ ป.โท 

๒. นางสาวรุงฤดี  อินทโชติ นักวิชาการประมงชํานาญการ ป.โท 

๓. นายธน  เย็นเปง นักวิชาการประมงชํานาญการ ป.ตร ี

๔. นางจุฑามาศ  ชัยนนท เจาพนักงานประมงชํานาญงาน ปวส. 

๕. นางไกรเรียน  การเพ่ิม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ป.ตร ี

 ลูกจางประจํา ๒ อัตรา   

๑. นายมณี  ศรีเกษ พนักงานขับรถยนต ส.๒ ม.ปลาย 

๒. นายสุพจน  สุวรรณภักด ี พนักงานขับรถยนต ส.๒ มศ. ๕ 

 พนักงานราชการ ๒๐ อัตรา   

๑. นายธวัชชัย  ธาตุทอง นักวิชาการประมง ป.ตร ี

๒. นายเมษา  บุตรเนียร นักวิชาการประมง ป.ตร ี

๓. น.ส.จันทรประภา  จันทรจิตราพร นักวิชาการประมง ป.ตร ี

๔. นางเพ็ญพร  เสนามาตย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ป.ตร ี

๕. นายณัฐวุฒิ  โสนโชต ิ นักวิชาการประมง ป.ตร ี

๖. นางยุพิน  ถวิลจันกลม เจาหนาท่ีธุรการ ป.ตร ี

๗. นายสุพันธ  แพงคําแสน พนักงานผูชวยประมง ป.ตร ี

๘. นายสิทธิเดช  แสงจาร ุ พนักงานผูชวยประมง ปวส. 

๙. นางนอย  ปยะ พนักงานผูชวยประมง ม.ตน 

๑๐. นายสมจิตร  ละโคตร พนักงานผูชวยประมง ม.ปลาย 

๑๑. นายมนัส  โยธะคง พนักงานผูชวยประมง ม.ตน 

๑๒. นายสมโชค  พลด ี พนักงานผูชวยประมง ม.ปลาย 

๑๓. นายจิตติกร  สงาดี พนักงานผูชวยประมง ปวส. 

๑๔. นายประสิทธิ์  ทองโม พนักงานผูชวยประมง ป.ตร ี

๑๕. นายสําเร็จ  ละโคตร พนักงานผูชวยประมง ม.ปลาย 

๑๖. นางจรรจนา  แสงจารุ พนักงานผูชวยประมง ป.ตร ี

๑๗. นายปฐมวงศ  สิงหปาน พนักงานผูชวยประมง ป.ตร ี

๑๘. นางมนัสนันท  กองแกว พนักงานผูชวยประมง ปวส. 

๑๙. นายเดชา  ชัยนนท พนักงานผูชวยประมง ม.ตน 

๒๐. นายสมศักดิ์  ปยะ พนักงานผูชวยประมง ม.ตน 



๙ 

 

 ลูกจางช่ัวคราว ๒ อัตรา   

๑. นายคงใจ  พลวัน คนงานประมง ป.๖ 

๒. นายนิพนธ  แกวไชย คนงานประมง ม.ตน 

 จางเหมาบริการ ๓ อัตรา   

๑. นายภูรี  จงสิริชูชัย ยามรักษาการณ ม.ตน 

๒. นายไพบูลย  ปะทะถัง ยามรักษาการณ ม.ตน 

๓. นางสาวชนาภรณ  บุพสังข พนักงานทําความสะอาด ป.ตร ี

 

ตารางท่ี ๒ อัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิ 

 ขาราชการ ๕ อัตรา   

๑. นายพงศเทพ  จันทรชิต ผูอํานวยการศูนยฯ ป.โท 

๒. นางสาวรุงฤดี  อินทโชติ นักวิชาการประมงชํานาญการ ป.โท 

๓. นายธน  เย็นเปง นักวิชาการประมงชํานาญการ ป.ตร ี

๔. นางจุฑามาศ  ชัยนนท เจาพนักงานประมงชํานาญงาน ปวส. 

๕. นางไกรเรียน  การเพ่ิม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ป.ตร ี

 ลูกจางประจํา ๒ อัตรา   

๑. นายมณี  ศรีเกษ พนักงานขับรถยนต ส.๒ ม.ปลาย 

๒. นายสุพจน  สุวรรณภักด ี พนักงานขับรถยนต ส.๒ มศ. ๕ 

 พนักงานราชการ ๒๐ อัตรา   

๑. นายธวัชชัย  ธาตุทอง นักวิชาการประมง ป.ตร ี

๒. นายเมษา  บุตรเนียร นักวิชาการประมง ป.ตร ี

๓. น.ส.จันทรประภา  จันทรจิตราพร นักวิชาการประมง ป.ตร ี

๔. นายณัฐวุฒิ  โสนโชต ิ นักวิชาการประมง ป.ตร ี

๕. นางเพ็ญพร  เสนามาตย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ป.ตร ี

๖. นางยุพิน  ถวิลจันกลม เจาหนาท่ีธุรการ ป.ตร ี

๗. นายสุพันธ  แพงคําแสน พนักงานผูชวยประมง ป.ตร ี

๘. นายสิทธิเดช  แสงจาร ุ พนักงานผูชวยประมง ปวส. 

๙. นางนอย  ปยะ พนักงานผูชวยประมง ม.ตน 

๑๐. นายสมจิตร  ละโคตร พนักงานผูชวยประมง ม.ปลาย 

๑๑. นายมนัส  โยธะคง พนักงานผูชวยประมง ม.ตน 

๑๒. นายสมโชค  พลด ี พนักงานผูชวยประมง ม.ปลาย 



๑๐ 

 

๑๓. นายจิตติกร  สงาดี พนักงานผูชวยประมง ปวส. 

๑๔. นายประสิทธิ์  ทองโม พนักงานผูชวยประมง ป.ตร ี

๑๕. นายสําเร็จ  ละโคตร พนักงานผูชวยประมง ม.ปลาย 

๑๖. นางจรรจนา  แสงจารุ พนักงานผูชวยประมง ป.ตร ี

๑๗. นายปฐมวงศ  สิงหปาน พนักงานผูชวยประมง ป.ตร ี

๑๘. นางมนัสนันท  กองแกว พนักงานผูชวยประมง ปวส. 

๑๙. นายเดชา  ชัยนนท พนักงานผูชวยประมง ม.ตน 

๒๐. นายสมศักดิ์  ปยะ พนักงานผูชวยประมง ม.ตน 

 ลูกจางช่ัวคราว ๒ อัตรา   

๑. นายคงใจ พลวัน คนงานประมง ป.๖ 

๒ นายไพบูลย คนงานประมง ม.ตน 

 จางเหมาบริการ ๕ อัตรา   

๑. นายแสนสุข  มูลอําคา นักวิชาการประมง ป.ตร ี

๒. นายอัฒอาทิตย  อินตะโคต คนงานประมง ม.ตน 

๓. นายนิติ  กรมจรรยา คนงานประมง ม.ปลาย 

๔. นายภูรี  จงสิริชูชัย ยามรักษาการณ ม.ตน 

๕. นายพิบูลย  คําพิลา คนงานประมง ปวช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

กิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. กิจกรรมผลผลิตพันธุสัตวน้ํา  

๒. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง  

๓. กิจกรรมฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย  

๔. กิจกรรมฟารมตัวอยางฯ บ.กําพ้ี ต.กําพ้ี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

๕. กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

๖. กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

๗. กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมดานการประมง 

๘. กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ 

 

กิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา  

๒. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง  

๓. กิจกรรมฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย  

๔. กิจกรรมฟารมตัวอยางฯ บ.กําพ้ี ต.กําพ้ี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

๕. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู smart farmer 

๖. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย 

๗. กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

๘ กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน 

๙. กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

๑๐. กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมดานการประมง 

๑๑. กิจกรรมสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง 

๑๒. กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ 



๑๒ 

 

ผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ ๖๐ 

 

 งานธุรการและการเงิน 

 

๑.  งานสารบรรณ 

 

ตารางท่ี ๓ งานสารบรรณ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

รายการ จํานวน (ฉบับ) 

รับหนังสือ ๑,๕๕๗ 

สงหนังสือ ๗๕๙ 

คําสั่งศูนยฯ ๑๕๓ 

 

๒.  งานพัสดุ ครุภัณฑ 

 

ตารางท่ี ๔ รายการครุภัณฑท่ีไดรับ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

ลําดับ กิจกรรมงบประมาณ รายการครุภัณฑ จํานวน ราคาตอหนวย

(บาท) 

๑. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสนิคาประมง ระบบประปา ๑ ระบบ ๘๕๘,๐๐๐ 

 

๓.  งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ 

 

ตารางท่ี ๕ เงินงบประมาณ และผลการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

งาน/โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ 

 (บาท) 

เบิกจายสะสม 

(บาท) 

คงเหลือ (บาท) เบิกจาย 

รอยละท้ังป 

๑. กิจกรรมแผนงานบุคลากรภาครัฐ ๓,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๓๕,๑๐๕.๔๒ ๒๕,๗๙๔.๕๘ ๙๙.๓๓ 

๒. กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา ๑,๖๗๒,๔๐๐.๐๐ ๑,๖๗,๓๙๘.๔๐ ๑.๖๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓. กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพสินคาประมง  
๑,๓๕๓,๗๐๐.๐๐ ๑,๓๕๓,๖๙๘.๔๕ ๑.๕๕ ๑๐๐.๐๐ 

๔. กิจกรรมฟนฟูทรัพยากรพันธุปลา

และสัตวน้ําจืดของไทย  
๙๐,๕๐๐.๐๐ ๙๐,๔๙๘.๗๕ ๑.๒๕ ๑๐๐.๐๐ 



๑๓ 

 

๕. กิจกรรมฟารมตัวอยางฯ บ.กําพ้ี ต.

กําพ้ี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
๖๖,๒๐๐.๐๐ ๖๖,๒๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๖. กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดาน

การประมง 
๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๗. กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบ

แปลงใหญ 
๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๙๙๘.๔๙ ๑.๕๑ ๑๐๐.๐๐ 

รวมท้ังหมด ๗,๖๗๙,๗๐๐.๐๐ ๗,๕๖๖,๗๑๓.๕๓ ๒๕,๘๐๑.๔๗ ๙๘.๕๓ 

 

 กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา 

 

ตารางท่ี ๖ แผน/ผลการปฏิบัติงาน  กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

กิจกรรม หนวยวัด แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

การผลิต/ปลอยพันธุสัตวน้ําจืด    

 -กุงกามกราม พันตัว ๓,๖๐๐ ๓,๗๑๐ 

 -กบ พันตัว ๑๑๗ ๑๒๒ 

 -ปลากระแห พันตัว ๒๐๐ ๑๐๗ 

 -ปลากาดํา พันตัว ๑๐๐ ๑๐๐ 

 -ปลาตะเพียนขาว พันตัว ๕,๐๐๐ ๔,๔๐๓ 

 -ปลาตะเพียนทอง พันตัว ๒๐๐ ๒๑๐ 

 -ปลานวลจันทรเทศ พันตัว ๑,๑๘๓ ๑,๗๙๘ 

 -ปลานิล พันตัว ๓๐๐ ๗๑๑ 

 -ปลาไน พันตัว ๑,๐๐๐ ๑,๐๗๐ 

 -ปลาบา พันตัว ๒๐๐ ๒๓๐ 

 -ปลายี่สกเทศ พันตัว ๓,๒๐๐ ๒,๖๕๘ 

-ปลาสรอยขาว พันตัว ๒๐๐ ๕๐๕ 

รวม พันตัว ๑๕,๓๐๐ ๑๕,๖๒๔ 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (Food safety) 

 

ตารางท่ี ๗ แผน/ผลปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (Food safety) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจประเมินมาตรฐานฟารม    

๑.๑ ฟารมเดิมตออายุ (Safety Level ) ๐ ๐ 

๑.๒ ฟารมเดิมท่ีตออายุ (GAP ปลาอ่ืนๆ) ๐ ๐ 

๑.๓ ฟารมใหม (Safety Level) ๗๐ ๗๐ 

๑.๔ ฟารมใหม (GAP ปลาอ่ืนๆ) ๖๐ ๖๐ 

๑.๕ ตรวจติดตามฟารม   

๑.๕.๑ ตรวจติดตามฟารม GAP ปลาอ่ืนๆ ๓๔ ๑๘ 

๑.๕.๒ ตรวจติดตามฟารม Safety Level ๒๑๑ ๒๒๗ 

๒. รับรองมาตรฐานฟารม    

๒.๑ ฟารมเดิมตออายุ  (Safety Level) ๐ ๐ 

๒.๒ ฟารมเดิมท่ีตออายุ (GAP ปลาอ่ืนๆ) ๐ ๐ 

๒.๓ ฟารมใหม  (Safety Level) ๗๐ ๗๐ 

๒.๔ ฟารมใหม  (GAP ปลาอ่ืนๆ) ๖๐ ๖๐ 

๓. ตรวจวิเคราะห ปจจัยการผลิตจากแหลงเพาะเล้ียง   

 

 โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย 

 

ตารางท่ี ๘ แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย ปงบประมาณ 

๒๕๖๐ 
 

ลําดับท่ี ชนิดพันธุสัตวน้ํา แผนผลิต/ปลอย(ตัว) ผลผลิต/ปลอย(ตัว) 

๑. ปลากาดํา  ๕๐  ๕๐ 

๒. ปลากระแห ๑๕๐ ๑๕๐ 

๓. ปลาตะเพียนทอง ๑๕๐ ๑๕๐ 

๔. ปลาบา ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕. ปลาสรอยขาว  ๕๐  ๕๐ 

รวม  ๕๐๐ ๕๐๐ 

 



๑๕ 

 

 โครงการฟารมตัวอยางในพระราชดําริฯ บ.กําพ้ี ต.กําพ้ี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 

ตารางท่ี ๙ แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟารมตัวอยางในพระราชดําริฯ บ.กําพ้ี ต.กําพ้ี อ.บรบือ จ.

มหาสารคาม ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

๑. สาธิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ครั้ง ๑๐ ๑๐ 

๒. สาธิตการเพาะพันธุและอนุบาลปลาหมอไทยในบอดิน ครั้ง ๒ ๒ 

๓. สาธิตการเพาะพันธุและอนุบาลปลาตะเพียนขาวในบอดิน ครั้ง ๒ ๒ 

๔. สาธิตการเพาะพันธุและอนุบาลปลาไนในบอดิน ครั้ง ๒ ๒ 

 

 กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

 

ตารางท่ี ๑๐ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

หนองซับสมบูรณ ต.ทุงจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย    

๑. ประเมินสัตวน้ํากอนปลอยสัตวน้ํา ครั้ง ๑ ๑ 

๒. อนุบาลลูกปลากอนปลอย ลงสูแหลงน้ําชุมชน ครั้ง ๑ ๑ 

๓. ผลิต และปลอย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหลงน้ําชุมชนเปาหมาย พันตัว ๔๐ ๔๔.๖ 

๔. ติดตามการเจริญเติบโตหลังปลอย ทุก ๒ เดือน ครั้ง ๒ ๒ 

๕. ประเมินผลจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําจืดท่ีใชประโยชน ครั้ง ๑ ๐ 

 

 กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

 

ตารางท่ี ๑๑ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

๑. ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ราย ๑๐ ๑๐ 

 



๑๖ 

 

 กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมดานการประมง 

 

ตารางท่ี ๑๒ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมดานการประมง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

๑. มอบพันธุปลากินพืช รายละ ๑,๕๐๐ ตัว  ราย ๓,๓๗๘ ๓,๓๗๘ 

 

 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง  และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 

 

ตารางท่ี ๑๓ ผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

ชนิดพันธุปลา ขนาด 
ผลการปฏิบัติงาน 

(ตัว) 

ผลการปฏิบัติงาน 

(บาท) 

-  ปลาตะเพียนขาว ๒-๓ ซม. ๔๘๘,๐๐๐ ๔๘,๘๐๐ 

-  ปลาตะเพียนขาว ๓-๕ ซม. ๖๓๘,๐๐๐ ๑๒๗,๖๐๐ 

-  ปลาตะเพียนขาว ๕-๗ ซม. ๖,๐๐๐ ๑,๘๐๐ 

-  ปลานิล ๒-๓ ซม. ๒๘๔,๐๐๐ ๒๘,๔๐๐ 

-  ปลานิล ๓-๕ ซม. ๖๕๒,๕๐๐ ๑๓๐,๕๐๐ 

-  ปลานิลแปลงเพศ ๒-๓ ซม. ๔๒๑,๕๐๐ ๑๒๖,๔๕๐ 

-  ปลาไน ๒-๓ ซม. ๔๔,๕๐๐ ๔,๔๕๐ 

-  ปลาไน ๓-๕ ซม. ๓๔,๐๐๐ ๖,๘๐๐ 

-  ปลายี่สกเทศ ๒-๓ ซม. ๒๖,๐๐๐ ๒,๖๐๐ 

-  ปลายี่สกเทศ ๓-๕ ซม. ๑๕๕,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ 

-  ปลาบา ๒-๓ ซม. ๓๘,๐๐๐ ๓,๘๐๐ 

-  ปลาบา ๓-๕ ซม. ๙๑,๐๐๐ ๑๘,๒๐๐ 

-  ปลานวลจันทรเทศ ๒-๓ ซม. ๙๒,๐๐๐ ๙,๒๐๐ 

-  ปลานวลจันทรเทศ ๓-๕ ซม. ๑๒๙,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ 

-  ปลากาดํา ๒-๓ ซม. ๒,๐๐๐ ๒๐๐ 

-  ปลากาดํา ๓-๕ ซม. ๑๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

-  ปลาสรอยขาว ๒-๓ ซม. ๑๑๔,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐ 

-  ปลาสรอยขาว ๓-๕ ซม. ๑๑๕,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ 

-  ปลาหมอไทย ๒-๓ ซม. ๕,๐๐๐ ๑,๒๕๐ 



๑๗ 

 

-  ปลาหมอไทย ๓-๕ ซม. ๑๐๔,๒๕๐ ๔๑,๗๐๐ 

-  กุงกามกราม ๐.๘-๑ ซม. ๒๓,๓๐๐ ๓,๔๙๕ 

-  กบนา ๓๐ วัน ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ 

รวม  ๓,๔๘๐,๐๕๐ ๖๕๖,๖๔๕ 

 

ตารางท่ี ๑๔ งบประมาณ และผลการใชจายเงิน งานเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

งาน/โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ 

 (บาท) 

งบประมาณเบิกจายสะสม 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

- คาจางชั่วคราว ๒๒๐,๕๖๐ ๒๐๐,๙๙๔.๑๘ ๑๙,๕๖๕.๘๒ 

- งบดําเนินงาน ๒๖๑,๖๒๐ ๒๙๓,๘๑๙.๐๖ -๓๒,๑๙๙.๐๖ 

- คาสาธารณูปโภค ๔๕,๐๐๐ ๑๒,๘๐๐.๒๘ ๓๒,๑๙๙.๗๒ 

รวมเงิน ๕๒๗,๑๘๐ ๕๐๗,๖๑๓.๕๒ ๑๙,๕๖๖.๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ ๖๑ 

 

 งานธุรการและการเงิน 

 

๑.  งานสารบรรณ 

 

ตารางท่ี ๑๕ งานสารบรรณ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

รายการ จํานวน (ฉบับ) 

รับหนังสือ ๑,๔๙๗ 

สงหนังสือ ๘๙๗ 

คําสั่งศูนยฯ ๓๐๙ 

 

๒.  งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ 

 

ตารางท่ี ๑๖ เงินงบประมาณ และผลการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

งาน/โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ 

 (บาท) 

เบิกจายสะสม 

(บาท) 

คงเหลือ (บาท) เบิกจาย 

รอยละ

ท้ังป 

๑. บุคลากรภาครัฐดานประมง ๔,๐๑๗,๐๕๕.๐๐ ๔,๐๑๗,๐๕๑.๐๐ ๔.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางหรือสะสมองค

ความรู 
๑๗๖,๙๐๐.๐๐ ๑๗๖,๘๙๗.๐๕ ๒.๙๕ ๑๐๐.๐๐ 

๓. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ

ทรัพยากรสัตวน้ํา 
๖๖๔,๐๐๐.๐๐ ๖๖๓,๙๘๕.๔๐ ๑๔.๖๐ ๑๐๐.๐๐ 

๔. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพใหเกษตรกร ๓๘๒,๖๐๐.๐๐ ๓๗๗,๐๕๘.๔๓ ๕,๕๔๑.๕๗ ๙๘.๕๕ 

๕. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

สินคาประมง  
๖๔๔,๘๐๐.๐๐ ๖๔๔,๗๙๓.๓๔ ๖.๖๔ ๑๐๐.๐๐ 

๖. กิจกรรมฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและ

สัตวน้ําจืดของไทย  
๘๕,๕๐๐.๐๐ ๘๕,๔๙๙.๗๕ ๐.๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

๗. กิจกรรมฟารมตัวอยางฯ บ.กําพ้ี ต.กําพ้ี 

อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
๖๖,๑๐๐.๐๐ ๖๖,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 



๑๙ 

 

๘. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู smart 

farmer 
๔๖๑,๐๔๐.๐๐ ๔๖๑,๐๐๒.๔๑ ๓๗.๕๙ ๙๙.๙๙ 

๙. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย ๕๑๗,๕๐๐.๐๐ ๕๑๗,๔๓๗.๙๒ ๖๒.๐๘ ๙๙.๙๙ 

๑๐. กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดาน

การประมง 
๑๒๗,๐๐๐.๐๐ ๑๒๖,๙๙๖.๐๐ ๔.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑๑ กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให

เปนไปตามมาตรฐาน 
๑๖,๒๕๐.๐๐ ๑๖,๒๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑๒. กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบ

แปลงใหญ 
๗๐๗,๔๕๐.๐๐ ๗๐๗,๓๕๐.๘๑ ๙๙.๑๙ ๙๙.๙๙ 

๑๓. กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมดาน

การประมง 
๕๐๕,๐๕๐.๐๐ ๕๐๕,๐๐๔.๐๐ ๔๖.๐๐ ๙๙.๙๙ 

๑๔. กิจกรรมสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการ

ประมง 
๑,๔๓๐,๗๕๐.๐๐ ๑,๔๓๐,๗๔๒.๓๗ ๗.๖๓ ๑๐๐.๐๐ 

รวมท้ังหมด ๙,๘๐๑,๙๙๕.๐๐ ๙,๗๙๖,๑๖๘.๕๐ ๕,๘๒๖.๕๐ ๙๙.๙๔ 

 

 กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา 

 

ตารางท่ี ๑๗ แผน/ผลการปฏิบัติงาน  กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

กิจกรรม หนวยวัด แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

การผลิต/ปลอยพันธุสัตวน้ําจืด    

 -กุงกามกราม พันตัว ๑,๙๕๒ ๒,๐๕๐ 

 -กบ พันตัว ๕๐ ๕๘ 

 -ปลากาดํา พันตัว ๕๐ ๕๐ 

 -ปลาตะเพียนขาว พันตัว ๑,๘๐๐ ๑,๘๑๖ 

 -ปลานวลจันทรเทศ พันตัว ๑,๔๔๘ ๑,๔๔๘ 

 -ปลานิล พันตัว ๑๕๐ ๑๕๔ 

 -ปลาไน พันตัว ๘๐๐ ๘๐๕ 

 -ปลาบา พันตัว ๒๐๐ ๒๐๐ 

 -ปลายี่สกเทศ พันตัว ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๕ 

 -ปลาสวาย พันตัว ๕๐ ๐ 

-ปลาสรอยขาว พันตัว ๘๐๐ ๗๖๐ 

รวม พันตัว ๘,๓๐๐ ๘,๓๔๖ 



๒๐ 

 

 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (Food safety) 

 

ตารางท่ี ๑๘ แผน/ผลปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (Food safety) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจประเมินมาตรฐานฟารม    

๑.๑ ฟารมเดิมตออายุ (Safety Level ) ๓๕๐ ๓๙๕ 

๑.๒ ฟารมเดิมท่ีตออายุ (GAP ปลาอ่ืนๆ) ๒๒ ๒๓ 

๑.๓ ฟารมใหม (Safety Level) ๗๐ ๗๐ 

๑.๔ ฟารมใหม (GAP ปลาอ่ืนๆ) ๑๕ ๑๕ 

๑.๕ ตรวจติดตามฟารม   

๑.๕.๑ ตรวจติดตามฟารม GAP ปลาอ่ืนๆ ๗๑ ๖๖ 

๑.๕.๒ ตรวจติดตามฟารม Safety Level ๑๑๒ ๗๑ 

๒. รับรองมาตรฐานฟารม    

๒.๑ ฟารมเดิมตออายุ  (Safety Level) ๓๕๐ ๓๕๐ 

๒.๒ ฟารมเดิมท่ีตออายุ (GAP ปลาอ่ืนๆ) ๒๒ ๒๓ 

๒.๓ ฟารมใหม  (Safety Level) ๗๐ ๗๐ 

๒.๔ ฟารมใหม  (GAP ปลาอ่ืนๆ) ๑๕ ๑๓ 

๓. ตรวจวิเคราะห ปจจัยการผลิตจากแหลงเพาะเล้ียง   

 

 โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย 

 

ตารางท่ี ๑๙ แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย ปงบประมาณ 

๒๕๖๑ 
 

ลําดับท่ี ชนิดพันธุสัตวน้ํา แผนผลิต/ปลอย(พันตัว) ผลผลิต/ปลอย(พันตัว) 

๑. ปลากาดํา  ๑๐๐  ๑๐๐ 

๒. ปลากระแห ๕๐ ๕๐ 

๓. ปลาตะเพียนทอง ๕๐ ๕๐ 

๔. ปลาบา ๑๕๐ ๑๕๐ 

๕. ปลาสรอยขาว  ๑๕๐  ๑๕๐ 

รวม  ๕๐๐ ๕๐๐ 

 



๒๑ 

 

 โครงการฟารมตัวอยางในพระราชดําริฯ บ.กําพ้ี ต.กําพ้ี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 

ตารางท่ี ๒๐ แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟารมตัวอยางในพระราชดําริฯ บ.กําพ้ี ต.กําพ้ี อ.บรบือ จ.

มหาสารคาม ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

๑. สาธิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ครั้ง ๑๐ ๑๐ 

๒. สาธิตการเพาะพันธุและอนุบาลปลาหมอไทยในบอดิน ครั้ง ๒ ๒ 

๓. สาธิตการเพาะพันธุและอนุบาลปลาตะเพียนขาวในบอดิน ครั้ง ๒ ๒ 

๔. สาธิตการเพาะพันธุและอนุบาลปลาไนในบอดิน ครั้ง ๒ ๒ 

 

 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู smart farmer 

 

ตารางท่ี ๒๑ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู smart farmer ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

๑. ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer ครั้งท่ี 1 ราย ๒๕๖ ๒๕๖ 

๒. ฝกอบรม/ใหความรู เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer ครั้งท่ี 2 ราย ๑๔๔ ๑๔๔ 

๓. ติดตามและประเมินผล ครั้ง ๑ ๑ 

 

 กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย 

 

ตารางท่ี ๒๒ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

พ้ืนท่ีดําเนินการในจังหวัดมหาสารคาม    

๑. สนับสนุนพันธุสัตวน้ํา ราย ๔๕ ๔๕ 

  พันตัว ๑๓๕ ๑๓๕ 

๒. สรางเสริมองคความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียแกเกษตรกร ราย ๔๕ ๔๕ 

  ครั้ง ๑ ๑ 

พ้ืนท่ีดําเนินการในจังหวัดบุรีรัมย    

๑. สนับสนุนพันธุสัตวน้ํา ราย ๗๐ ๗๐ 

  พันตัว ๒๑๐ ๒๑๐ 

๒. สรางเสริมองคความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียแกเกษตรกร ราย ๗๐ ๗๐ 

  ครั้ง ๑ ๑ 



๒๒ 

 

 กิจรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

 

ตารางท่ี ๒๓ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

หนองสมโฮง ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม    

๑. ประเมินสัตวน้ํากอนปลอยสัตวน้ํา ครั้ง ๑ ๑ 

๒. อนุบาลลูกปลากอนปลอย ลงสูแหลงน้ําชุมชน ครั้ง ๑ ๑ 

๓. ผลิต และปลอย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหลงน้ําชุมชนเปาหมาย พันตัว ๑๐๐ ๑๓๐.๓ 

๔. ติดตามการเจริญเติบโตหลังปลอย ทุก ๒ เดือน ครั้ง ๒ ๒ 

๕. ประเมินผลจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําจืดท่ีใชประโยชน ครั้ง ๑ ๐ 

หนองซับสมบูรณ ต.ทุงจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย    

๑. ประเมินผลจับสัตวน้ําละมูลคาสัตวน้ําจืดใชประโยชนปลาท่ีปลอยใน

ป ๒๕๖๐ 

ครั้ง ๑ ๑ 

๒. ผลิต อนุบาลลูกปลา และปลอยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหลงน้ําชุมชนใน

รอบตอไป 

พันตัว ๒๐ ๑๘๒.๑๔๓ 

 

 กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 

ตารางท่ี ๒๔ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน ปงบประมาณ 

๒๕๖๑ 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

๑. ใหความรูผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมถึงมาตรการใน

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 

ราย ๒๕ ๒๕ 

 

 กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

 

ตารางท่ี ๒๕ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

๑. แนะนํา/ใหความรูดานระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ครั้ง ๓ ๒ 

๒. สนับสนุนสัตวน้ําพันธุด ี พันตัว ๒๖๒.๕ ๒๖๒.๕ 

๓. ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ราย ๓๕ ๒๑ 

๔. ติดตามประเมินผล ครั้ง ๑๒ ๑๒ 



๒๓ 

 

 กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมดานการประมง 

 

ตารางท่ี ๒๖ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมดานการประมง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

๑. มอบพันธุปลากินพืช (รายละ ๑,๕๐๐ ตัว) เกษตรกรป ๒๕๖๑ ราย ๓,๕๕๑ ๓,๕๕๑ 

๒. มอบพันธุปลากินพืช (A รายละ ๑,๕๐๐ ตัว B/C ๑,๐๐๐ ตวั) 

เกษตรกรป ๒๕๖๐ 

ราย ๓,๓๗๘ ๓,๓๗๘ 

 

 กิจกรรมสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง 

 

ตารางท่ี ๒๗ แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

พ้ืนท่ีดําเนินการในจังหวัดมหาสารคาม    

๑. สนับสนุนปจจัยการผลิต ราย ๑๔๐ ๑๔๐ 

๒. ใหคําแนะนํา ถายทอดใหความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ํา ครั้ง ๔๒๐ ๔๒๐ 

๓. ประเมินผลผลิตสัตวน้ําหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ราย ๑๔๐ ๑๔๐ 

พ้ืนท่ีดําเนินการในจังหวัดบุรีรัมย    

๑. สนับสนุนปจจัยการผลิต ราย ๓๔๕ ๓๔๕ 

๒. ใหคําแนะนํา ถายทอดใหความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ํา ครั้ง ๑,๐๓๕ ๑,๐๓๕ 

๓. ประเมินผลผลิตสัตวน้ําหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ราย ๓๔๕ ๓๔๕ 

 

 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง  และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 

 

ตารางท่ี ๒๘ ผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ชนิดพันธุปลา ขนาด 
ผลการปฏิบัติงาน 

(ตัว) 

ผลการปฏิบัติงาน 

(บาท) 

-  ปลาตะเพียนขาว ๒-๓ ซม. ๒๐๑,๕๐๐ ๓๖,๙๐๐ 

-  ปลาตะเพียนขาว ๓-๕ ซม. ๒๑๐,๓๐๐ ๔๖,๔๐๐ 

-  ปลานิล ๒-๓ ซม. ๙๖,๐๐๐ ๙,๗๐๐ 

-  ปลานิล ๓-๕ ซม. ๔๘๒,๕๐๐ ๙๖,๕๐๐ 

-  ปลานิล ๕-๗ ซม. ๙,๐๐๐ ๒,๗๐๐ 

-  ปลานิลแดง ๒-๓ ซม. ๑๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 



๒๔ 

 

-  ปลานิลแปลงเพศ ๒-๓ ซม. ๑๘๑,๐๐๐ ๕๔,๓๐๐ 

-  ปลานิลแปลงเพศ ๓-๕ ซม. ๑๒,๔๐๐ ๖,๒๐๐ 

-  ปลาสวาย ๒-๓ ซม. ๑๐,๕๐๐ ๔,๒๐๐ 

-  ปลาไน ๒-๓ ซม. ๘๙,๐๐๐ ๘,๙๐๐ 

-  ปลาไน ๓-๕ ซม. ๖,๐๐๐ ๑,๒๐๐ 

-  ปลายี่สกเทศ ๒-๓ ซม. ๑๓๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ 

-  ปลายี่สกเทศ ๓-๕ ซม. ๙๓,๕๐๐ ๑๘,๗๐๐ 

-  ปลาบา ๒-๓ ซม. ๑๔,๐๐๐ ๓,๕๐๐ 

-  ปลาบา ๓-๕ ซม. ๑,๐๐๐ ๒๐๐ 

-  ปลานวลจันทรเทศ ๒-๓ ซม. ๑๖,๐๐๐ ๑,๖๐๐ 

-  ปลานวลจันทรเทศ ๓-๕ ซม. ๗๖,๕๐๐ ๑๕,๓๐๐ 

-  ปลาหมอแปลงเพศ ๒-๓ ซม. ๘๑,๖๐๐ ๔๐,๘๐๐ 

-  ปลาหมอแปลงเพศ ๓-๕ ซม. ๒๗,๘๐๐ ๒๗,๘๐๐ 

-  ปลากาดํา ๒-๓ ซม. ๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

-  ปลาสรอยขาว ๒-๓ ซม. ๑๔,๐๐๐ ๑,๔๐๐ 

-  ปลาสรอยขาว ๓-๕ ซม. ๖๓,๕๐๐ ๑๒,๗๐๐ 

-  ปลาหมอไทย ๒-๓ ซม. ๒,๐๐๐ ๕๐๐ 

-  ปลาหมอไทย ๓-๕ ซม. ๑๐๗,๐๐๐ ๔๒,๘๐๐ 

-  กุงกามกราม ๐.๘-๑ ซม. ๑๐๒,๐๐๐ ๙,๗๐๐ 

-  กบนา ๓๐ วัน ๙,๗๐๐ ๑๕,๓๐๐ 

รวม  ๒,๐๕๓,๓๐๐ ๔๘๖,๘๐๐ 

 

ตารางท่ี ๒๙ งบประมาณ และผลการใชจายเงิน งานเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

งาน/โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ 

 (บาท) 

งบประมาณเบิกจายสะสม 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

- คาจางชั่วคราว ๒๒๐,๕๖๐ ๒๑๙,๙๖๗.๑๐ ๕๙๒.๙๐ 

- งบดําเนินงาน ๒๘๔,๔๔๐ ๒๐๕,๖๙๘.๒๕ ๗๘,๗๔๑.๗๕ 

- คาสาธารณูปโภค ๕๕,๐๐๐ ๘,๑๒๖.๑๕ ๔๖,๘๗๓.๘๕ 

รวมเงิน ๕๖๐,๐๐๐ ๔๓๓,๗๙๑.๕๐ ๑๒๖,๒๐๘.๕๐ 
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