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บันทึกของผู้อ านวยการศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 
  
  รายงานประจ้าปีฉบับนี้ท้าขึ้นเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปี 2560-2562 และ
เผยแพร่กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของกรมประมง ส่วนราชการ
อ่ืนๆ  และผู้สนใจทั่วไป  ซึ่งผลงานต่าง ๆ ได้รับความส้าเร็จตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 
   

ความส้าเร็จของการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560-2562 ทีศู่นย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์สามารถปฏิบัติจนบรรลุเปูาหมายทุกกิจกรรม/โครงการนั้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุน
จากผู้บงัคับบัญชาระดับสูงของกรมประมงทุกท่าน  ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจเสียสละจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  
ทุกท่านทีทุ่่มเทพลังทั้งกายและใจ ตลอดจนมีพลังความคิดพร้อมที่จะเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหามาโดยตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือในการประสานงานต่าง ๆ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ทุกสิ่งที่ส่งผลส้าเร็จในปี 2560-2562 นี้ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ค้าแนะน้า
ตลอดจนให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 

                                           (นายเมธา คชาภิชาติ) 
                                                   ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ 
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จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
1. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการประมงของจังหวัด 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย จากทางด้านเหนือสุดถึงใต้ของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ยาว 296 กิโลเมตร สูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 115 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
346 กิโลเมตร รวมเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดเพชรบูรณ์ 7,917,760 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 
อ้าเภอ 117 ต้าบล รวมเทศบาลต้าบลในเมือง และเทศบาลอ้าเภอหล่มสัก รวม 1,330 หมู่บ้าน ประชากร 
1,027 ,767 คน (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์, 2556) มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ปี 2556 มีมูลค่า 55,747 ล้านบาท โดย
สาขาประมงมีมูลค่า 238 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สัตว์น้้าจากการ
เพาะเลี้ยงที่ส้าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ปลานิล ปลาดุกเทศ ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ 
และกบนา โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้้าจืดประเภทการจดทะเบียน จ้านวน 8,935 ราย บ่อเลี้ยงสัตว์น้้า 
จ้านวน 9,638 บ่อ พ้ืนที่  15,547.93 ไร่ (ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 2557) ส้าหรับแหล่งน้้า
ธรรมชาติที่ส้าคัญมี 3 แหล่งน้้า ได้แก่ ลุ่มน้้าปุาสัก ลุ่มแม่น้้าเข็ก ลุ่มน้้าเชิญ และแหล่งน้้าชลประทาน มีจ้านวน
ทั้งสิ้น ๘ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้้าห้วยปุาแดง อ่างเก็บน้้าคลองเฉลียงลับ อ่างเก็บน้้าห้วยขอนแก่น  อ่างเก็บน้้า
ห้วยปุาเลา อ่างเก็บน้้าห้วยใหญ่ ฝายฝั่งซ้ายแม่น้้าปุาสัก ฝายศรีจันทร์ ฝายวังโปุง ซึ่งฝายและอ่างเก็บน้้าเหล่านี้
สามารถเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้้าได้ ผลผลิตสัตว์น้้าจืดจากแหล่งน้้าธรรมชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 
14,464.5  ไร่ ส้ารวจร้อยละ 5 คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 723.23  ไร่ การเลี้ยงสัตว์น้้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ มี
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์น้้าทั้งสิ้น 834.25 ไร่ ผลผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในรอบปีของจังหวัด มีปริมาณทั้งสิ้น 
576,683 ต่อปี และการส้ารวจการจับสัตว์น้้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผลผลิตจากการจับสัตว์น้้าในแหล่งน้้าใน
รอบปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีปริมาณท้ังสิ้น 7,934.50 ต่อปี 
  ลักษณะภาพรวม Supply Chain ของการผลิตปลาในน้้าจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ที่มีหน้าที่
ต่างๆ ในการไหลของสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยผ่านพ่อค้าคนกลางที่ท้าหน้าที่รวบรวมผลผลิตที่ได้ เพ่ือ
ตอบสนองต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความต้องการในรูปแบบของปลาสด และแปรรูปพร้อมบริโภค สามารถ
อธิบายได้ดังนี ้

1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ อยู่ในส่วนของภาครัฐ ภายใต้การ
ดูแลของกรมประมง มีหน้าที่หลักในการผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า พันธุ์ไม้น้้าจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม
กับแหล่งน้้า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้้าในแหล่งน้้า และเพ่ือสนองนโยบายของภาครัฐที่
มีความต้องการที่ประสงค์จะให้เกษตรกรมีแหล่งอาหาร สามารถสร้างรายได้เสริมรองจากรายได้หลักหรือ
บริโภคในครัวเรือน ในขณะเดียวกันศูนย์ฯ เองยังท้าหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลลู กปลาเพ่ือจ้าหน่ายให้กับ
เกษตรกรผู้มีความประสงค์ที่จะเลี้ยงปลา ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ทั้งนี้การผลิตปลาเพ่ือจ้าหน่ายของ
ศูนย์ฯ ขายในราคาย่อมเยาถูกกว่าราคาลูกปลา ณ ท้องตลาดทั่วไป จึงท้าให้ลูกปลาที่สามารถผลิตได้ไม่สามารถ
ผลิตและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เลี้ยงปลาได้ ในบางช่วงฤดูกาลทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาซื้อลูกปลามีทั้งพ่อค้า
อนุบาลหรือช้าปลามารับซื้อเพ่ือน้าไปขุนจากปลาเซนให้เป็นปลานิ้วเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับปลา อีกทั้งเกษตรกรผู้
เลี้ยงเองสามารถเข้ามาซื้อที่ศูนย์ได้โดยตรง 

2) ฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกปลาเอกชน ได้แก่ บ.เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ไร่ก้านันจุล เป็น
ฟาร์มที่ท้าหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกปลาเพ่ือจ้าหน่ายให้เกษตรกรภายในและต่างจังหวัดที่มีความ
ต้องการลูกปลาที่อนุบาลเพ่ือน้าไปช้าและอนุบาลต่อและขายต่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโดยตรงเลี้ยง หรือใน
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บางส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสามารถเข้าซื้อยังฟาร์มเอกชนโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าอนุบาลช้าปลา แต่
ราคาลูกปลาต่อตัวจะสูงกว่าราคาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ 

3) ฟาร์มอนุบาลหรือฟาร์มช าลูกปลา เป็นฟาร์มที่เพาะเลี้ยงลูกปลาจากปลาตุ้มหรือปลาเซน 
เพ่ือขายในลักษณะของปลานิ้ว เพ่ือขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในสัดส่วนราคาที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เกษตรกรผู้
อนุบาลหรือช้าลูกปลามีการน้าเข้าลูกปลาจากต่างจังหวัดมาเพ่ืออนุบาลและช้าขายภายในจังหวัดเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยง 

4) ลักษณะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ าจืด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะการเลี้ยงทั้งในแหล่ง
น้้าธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลองและบึง เป็นต้น หรือเลี้ยงตามสระและบ่อส่วนตัว มีลักษณะการเลี้ยง
โดยทั่วไปคือ เลี้ยงในบ่อดิน 

5) พ่อค้ารวบรวมปลาในท้องถิ่นและพ่อค้ารายย่อย เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมปลา
จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือส่งต่อไปยังพ่อค้าปลาในตลาดสด และผู้แปรรูปในท้องถิ่น 
เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้รวบรวมยังน้าปลาจากต่างจังหวัดเข้ามาขาย
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย 

6) ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา เป็นกลุ่มคนที่อาศัยวัตถุดิบเป็นปลาสดมาเพ่ือท้าการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ปลาในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ปลาส้ม เป็นต้น จากนั้นจัดจ้าหน่ายทั้งภายในและภายนอกจังหวัดสู่
ผู้บริโภคโดยตรง 

7) พ่อค้าในตลาดสดทั่วไป กล่าวคือเป็นพ่อค้าปลีกหรือพ่อค้ารวบรวมเองที่ท้าหน้าที่ในการ
จ้าหน่ายปลาสดให้กับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้พ่อค้าจะมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการจ้าหน่ายที่แตกต่างกันออกไป 
เช่น การช้าแหละปลาหลังการขาย การหั่นชิ้นปลาตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ การถอดเกล็ดปลาเป็นต้น โดยไม่
คิดเงินเพ่ิมเป็นเพียงการบริการหลังการขาย เพ่ือดึงดูดลูกค้า เป็นต้น 

8) ผู้บริโภค เป็นกลุ่มคนหน่วยสุดท้ายภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีสิทธิ์เลือกที่จะซื้อได้ผลิตภัณฑ์
ปลาที่ได้จากการแปรรูป หรือซื้อในรูปของปลาสดมาท้าการแปรรูปหรือปรุงเป็นอาหารได้โดยตรง หรืออาจ
สามารถซื้อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้จากบ่อได้เช่นกัน 
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ระบบ Supply Chain โดยรวมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ 

ฟาร์มเพาะ/อนุบาล 

ฟาร์มอนุบาล/ 
ช้าปลา 

เกษตรกรผู้ผลิต 
ลูกปลาต่างจังหวัด 

เกษตรกรเลี้ยงปลา
ในแปลงนา 

เกษตรกรเลี้ยงปลา
ในบ่อดิน 

พ่อค้ารวบรวม 
รายย่อย/ท้องถิ่น 

ผู้น้าเข้าปลาจาก
ต่างจังหวัด 

พ่อค้าในตลาดสด ผู้แปรรูปปลา OTOP 
กลุ่มแม่บ้าน ฯ 

ผู้บริโภค 
ภายในจังหวัด 

ผู้บริโภค 
ในต่างจังหวัด 
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2. สภาพดินในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลักษณะดินของจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งตามลักษณะกลุ่มดินได้เป็น  4  กลุ่ม  คือ 
1) กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ  20  ของพื้นที่จังหวัด 
2) กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ  30  ของพื้นที่จังหวัด 
3) กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ  10  ของพื้นที่จังหวัด 
4) ภูเขา  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ร้อยละ  40  ของพื้นที่จังหวัด 

 ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความหลากหลายตามสภาพภูมิประเทศ วัตถุต้นก้าเนิดขบวนการ
ก้าเนิด โดยอาจแบ่งเป็นดินที่ราบลุ่มแม่น้้าและลานตะพักล้าน้้า ประมาณร้อยละ 53  ของพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่งเป็นดิน
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงระดับสูง  มีสภาพเหมาะสมต่อการท้าเกษตรกรรม  เป็นดินภูเขาและเนินเขา
ประมาณร้อยละ  47   ของพ้ืนที่จังหวัด ซ่ึงสรุปตามศักยภาพและปัญหาด้านการเกษตรได้ดังนี้ 

- ดินบริเวณท่ีราบน้้าท่วมถึง  ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินละเอียด  เป็นดินลึก ความสามารถ
ในการอุ้มน้้าของดินปานกลางถึงสูง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูงการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้ท้านา 

- ดินบริเวณสันดินริมน้้า พบบริเวณริมฝั่งแม่น้้าปุาสัก มีการระบายน้้าค่อนข้างดีถึงดีที่สุดเนื้อดิน
เป็นร่วน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ส่วนใหญ่ใช้ท้าสวน ผลไม้ พืชไร่ และเป็นที่ตั้งบ้านเรือน ตลอดจน
เป็นที่ตั้งอ้าเภอและจังหวัด 

- ดินบริเวณพ้ืนที่ราบ เกิดจากการพัดพาและทับถมของตะกอนที่มากับน้้า  ท้าให้เกิดเป็นพ้ืนที่
ราบ  บริเวณกว้างทั้งสองฝั่งแม่น้้าปุาสัก สภาพพ้ืนที่สูงกว่าบริเวณที่ราบน้้าท่วมถึง และมีพ้ืนที่ ติดต่อกัน โดย
พ้ืนที่ราบจะมีระดับความสูงเพ่ิมขึ้น เมื่อยู่ห่างแม่น้้าปุาสักออกไป เมื่อใกล้พ้ืนที่ภูเขาสภาพพ้ืนที่จะเปลี่ยนเป็น
สภาพลูกคลื่น พ้ืนที่เหล่านี้ยังคงใช้ท้านา ปลูกข้าว เป็นพืชหลัก 

- สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่น เป็นดินที่มีความลาดชันแบบลูกคลื่นลอนลาด เป็นถึงลูกคลื่นลอนชัน เกิด
จากอิทธิพลของตะกอนล้าที่ หรือมีการเคลื่อนย้ายระยะสั้น แต่ยังอยู่ในบริเวณหินต้นก้าเนิดชนิดเดียวกัน ใน
พ้ืนที่ส่วนนี้จะประกอบด้วยดินหลายชนิด ที่มีศักยภาพแตกต่างกันมาก โดยทั่วไปปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือเป็น
พ้ืนที่ปุาไม้ ปุาละเมาะ ฯลฯ 

-  ดินบริเวณพ้ืนที่ภูเขา พ้ืนที่เปล่านี้มีความลาดชันตั้งแต่ 35% ขึ้นไป ประกอบด้วยหินหลาย
ชนิด เมื่อสลายตัว จึงให้ก้าเนิดดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน มีทั้งดินลึกและดินตื้น มีเนื้อดินปานกลางถึง
ละเอียด ในอดีตเป็นบริเวณที่เป็นปุาธรรมชาติ ในปัจจุบัน ปุาไม้ได้ถูกท้าลายลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริเวณดินที่มีศักยภาพทางการเกษตร การปลูกผัก พืชไร่ และไม้ผล พบโดยทั่วไปในบริเวณพ้ืนที่นี้ 
 
3. แหล่งน้ าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๓.1 แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือแม่น้้าปุาสัก ล้าห้วย ล้าธาร คลองต่าง ๆ 1,186 สาย 
สามารถใช้ได้ในฤดูแล้งประมาณร้อยละ 73 นอกจากนั้นยังมีหนองคลองบึงอีก 83 แห่ง มีพ้ืนที่บางแห่งขาด
น้้าในฤดูแล้ง เช่น อ้าเภอหล่มเก่า อ้าเภอเขาค้อ เป็นต้น 

-   แม่น้้าปุาสัก เป็นแม่น้้าที่ไหลผ่านกลางเมืองเพชรบูรณ์จากเหนือลงใต้ มีความยาวประมาณ 
๓๕๐ กม. ต้นแม่น้้ามีถิ่นก้าเนิดที่ภูเขาผาลาจังหวัดเลยและล้าน้้าหลายแห่งรวมตัวกันไหลผ่านอ้าเภอหล่มเก่า 
อ้าเภอหล่มสัก อ้าเภอเมือง อ้าเภอหนองไผ่ อ้าเภอบึงสามพัน อ้าเภอวิเชียรบุรี และอ้าเภอศรีเทพ  

-  ลุ่มน้้าเชิญ ล้าน้้าเชิญมีต้นน้้าจากเทือกเขาในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวด้าน อ้าเภอหล่มเก่า  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลลงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน อ้าเภอคอนสาน อ้าเภอชุมแพ ไปบรรจบกับล้าน้้าพรม
ที่อ้าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น แล้วไหลลงอ่างเก็บน้้าอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
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-  ลุ่มน้้าเข็ก เป็นล้าน้้าขนาดกลาง มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ด้าน อ้าเภอเขาค้อ ไหล
ผ่านอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง บริเวณหน่วยหนองแม่นา จังหวัดพิษณุโลก และไหลขนานไปกับถนนทาง
หลวง หมายเลข 12 (พิษณุโลก - หล่มสัก) เส้นทางลัดเลี้ยวของ ล้าน้้าเข็ก ประกอบไปด้วยน้้าตก
มากมาย  อาทิ น้้าตกศรีดิษฐ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  (ส้านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์2556) 

 

  ๓.2  แหล่งน้ าเพื่อการชลประทาน แหล่งน้้าชลประทานในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังต่อไปนี้ 
  -  อ่างเก็บน้้าห้วยปุาแดง ต้าบลปุาเลา อ้าเภอเมือง ส่งน้้าเพ่ือ การเกษตรพ้ืนที่ 13,600 ไร่  
ส่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งน้้าดิบผลิตน้้าประปา ของเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ 

-  อ่างเก็บน้้าคลองเฉลียงลับ ต้าบลนาปุา อ้าเภอเมือง สามารถเก็บกักน้้าได้ 7.85 ล้านลูกบาศก์
เมตร และส่งน้้าเพื่อการเกษตรพ้ืนที่ 7,500 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้้า เสริมให้เกิดความอุดมชุ่มชื่นในพ้ืนที่ต้น
น้้าของต้าบลนาปุา 

-  อ่างเก็บน้้าห้วยขอนแก่น ต้าบลห้วยไร่ อ้าเภอหล่มสัก สามารถเก็บกักน้้าได้  33.20 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และส่งน้้าเพ่ือการเกษตรพ้ืนที่ 31,800 ไร่ส่งน้้าเพ่ือ การอุปโภค -บริโภค ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ รวมทั้งแหล่งน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปา ให้แก่พ้ืนที่อ้าเภอหล่มสักและอ้าเภอหล่มเก่า 

-  อ่างเก็บน้้าห้วยปุาเลา ต้าบลปุาเลา อ้าเภอเมือง สามารถเก็บกักได้ 8.40 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และส่งน้้าเพ่ือการเกษตรพ้ืนที่ 1,000 ไร่ สนับสนุนพ้ืนที่ชลประทานฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้้าห้วยปุาแดง อีกทั้ง
ยังเป็นแหล่ง ส้ารองน้้าดิบเพ่ือผลิตน้้าประปาในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หากเกิดวิกฤตการณ์ ขาดแคลนน้้า 
รวมทั้งเก็บน้้าไม่ให้ไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในช่วงฤดูฝน 

-  อ่างเก็บน้้าห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ้าเภอเมือง สามารถ เก็บกักน้้าได้ 13.25 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้้า
เพ่ือการเกษตรพื้นที่ 11,250 ไร่ และเพ่ือการ อุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นท่ี 

-  อ่างเก็บน้้าห้วยเล็ง มีพ้ืนที่ ครอบคลุม 2 ต้าบล คือ ต้าบลโคกปรง และต้าบลยางสาว อ้าเภอ
วิเชียรบุรี มีพ้ืนที่เก็บกักน้้าประมาณ 906 ไร่ เก็บกักน้้าได้ 17.20 ส่งน้้าเพ่ือการเกษตรพ้ืนที่ 10,000 ไร่ ซึ่ง
สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าในฤดูแล้งได ้

-  ฝายฝั่งซ้ายแม่น้้าปุาสัก ต้าบลห้วยไร่ อ้าเภอหล่มสัก เป็นโครงการฝายทดน้้า ความยาวสันฝาย 
100 เมตร ส่งน้้าเพ่ือการเกษตร 32,000 ไร่ ในฤดูฝนจะปลูกข้าว ส่วนในฤดูแล้งจะปลูกถั่วเขียว ยาสูบ 
พืชผัก 

-   ฝายศรีจันทร์ ต้าบลท่าอิบุญ อ้าเภอหล่มสัก เป็นโครงการฝายทดน้้าความยาวสันฝาย 70 
เมตร ส่งน้้าให้พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 6,000 ไร่ โดยปลูกข้าวในฤดูฝน และปลูกถั่วเขียว ยาสูบ พืชผัก ในฤดูแล้ง 

-  ฝายวังโปุง ต้าบลวังโปุง อ้าเภอวังโปุง ความยาว 35 เมตร ส่งน้้าให้พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 
3,600 ไร่ โดยปลูกข้าวในฤดูฝน และปลูกพืชไร่ในฤดูแล้ง 

 
4. ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเทือกเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ  ประกอบด้วย  
เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางทิศตะวันตก  และเทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 เป็นเทือกเขาที่อยู่ทาง
ทิศตะวันออก โดยมีที่ราบแบบแอ่งกระทะอยู่ระหว่างเทือกเขาทั้งสอง มีแม่น้้าปุาสักเป็นแม่น้้าส้าคัญของ
จังหวัด ไหลผ่านที่ราบตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือสู่ทิศใต ้
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5. ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีภูมิอากาศแบบเขตร้อน อยู่ในเขตอิทธิพลของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
กระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น 3 ฤดู ประกอบด้วย 

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน 
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึง  เดือนมกราคม 
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนพฤษภาคม 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์  มีอุณหภูมิสูงสุด 37.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ

ต่้าสุด  17.5  องศาเซลเซียส  ฝนตกท้ังสิ้น  136  วัน  ปริมาณน้้าฝนวัดได้  1,682.40  มิลลิเมตร   
 
6. การปกครอง 
 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งออกเป็น 11 อ้าเภอ ประกอบด้วย  
อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอหล่มสัก อ้าเภอหล่มเก่า อ้าเภอเขาค้อ อ้าเภอน้้าหนาว อ้าเภอชนแดน อ้าเภอ
หนองไผ่ อ้าเภอบึงสามพัน อ้าเภอวิเชียรบุรี อ้าเภอศรีเทพ และอ้าเภอวังโปุง มี 117 ต้าบล และมีหมู่บ้าน  
1,405 หมู่บ้าน 

การแบ่งส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาล
เมือง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลต้าบล 
18 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต้าบล 111 แห่ง จ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 993,757 คน 
เป็นชาย 493,613 คน หญิง 500,144 คน   
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แผนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ประวัติศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 
 

 
 
1. ประวัติความเป็นมา 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ เดิมเป็นสถานีประมงน้้าจืดจังหวัด
เพชรบูรณ์สร้างขึ้นภายใต้โครงการบูรณะแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือการประมง (SMALL SWAMP INLAND 
FISHERIES PROJECT : SSIFP)  ซึ่งกรมประมงได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกู้เงินเยน มาด้าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2533  จ้านวน  33,048,128.00 บาท  เริ่มด้าเนินการก่อสร้างเมื่อ  24  มกราคม  
2533  แล้วเสร็จ วันที่  16  มกราคม 2535  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 218 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา     
 

2. สถานที่ตั้งและท่ีอยู่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 บ้านไร่เหนือ 
ต้าบลสะเดียง อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5672-1815 โทรสาร 0-5672-1815 
สามารถติดต่อได้ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ E-mail Address : sfphetchabun@gmail.com และที่เว็บไซต์
ของหน่วยงานที่เข้าไปเยี่ยมชมได้ คือ www4.fisheries.go.th/rfa-phetchabun 



13 
 
            

 
 
๓. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ มีสิ่งปลูกสร้างเพ่ือรองรับส้าหรับเป็นที่ท้า
การของบุคคลากรของหน่วยงาน ที่พักอาศัย สถานที่ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าและอนุบาลสัตว์น้้าชนิดต่างๆ  เพ่ือ
ด้าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 

1.   อาคารที่ท้าการ  ขนาดเนื้อท่ี  336  ตารางเมตร  แบบ  2  ชั้น  จ้านวน  1 หลัง  
2.   บ้านพักข้าราชการ 
 2.1  ระดับ  6-7  ขนาด   117  ตารางเมตร     จ้านวน    1   หลัง 
 2.2  ระดับ  3-5  ขนาด     72  ตารางเมตร      จ้านวน   3   หลัง 

๒.๓  ระดับ  2-3  ขนาด     72  ตารางเมตร      จ้านวน   1   หลัง 
3.   บ้านพักคนงาน  แบบ  6 ครอบครัว ขนาดเนื้อท่ี 252  ตารางเมตร  จ้านวน  2   หลัง 
4.   บ้านพักรับรอง  ขนาด  26.40  ตารางเมตร    จ้านวน   1   หลัง 
5.   อาคารเพาะฟัก  ขนาด  550  ตารางเมตร    แบบชั้นครึ่ง    จ้านวน   1   หลัง 
6.   บ่ออนุบาลลูกปลา  ขนาด   1,600   ตารางเมตร     จ้านวน   21   บ่อ 
7.   บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา  ขนาด  3,200  ตารางเมตร    จ้านวน   8   บ่อ 
8.   บ่อซีเมนต์  ขนาด  50  ลูกบาศก์เมตร    จ้านวน   22   บ่อ 
9.   บ่อซีเมนต์  ขนาด  15  ลูกบาศก์เมตร    จ้านวน   10   บ่อ 
10. โรงเรือนพ้ืนที่เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ประมาณ  450 ตารางเมตร จ้านวน  1   หลัง 
11. บ่อเพาะฟักรูปกลม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.50  เมตร   จ้านวน   30   บ่อ 
12. ถังเพาะอาร์ทีเมีย  ขนาดความจุ  500  ลิตร    จ้านวน   15  ใบ 
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๔. ยานพาหนะ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ มียานพาหนะเพ่ือรองรับการใช้งานตาม
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ รถยนต์บรรทุก รถยนต์ รถแทรกเตอร์ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก รถจักยานยนต์สามล้อ
แบบเอนกประสงค์ รถจักยานยนต์ และรถไถ ดังนี้ 

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์ 
จ้านวน 2 คัน 

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์ จ้านวน 1 คัน 
3.   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์  จ้านวน 1 คัน 
4.   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน แบบธรรมดา            จ้านวน 1 คัน 
5.   รถขนย้ายวัสดุการเกษตร         จ้านวน 1 คัน 
6.   รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่้ากว่า  40 แรงม้า      จ้านวน  1 คัน 
7.   รถไถนาเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล       จ้านวน  1 คัน 
8.   รถสามล้ออเนกประสงค์เครื่องยนต์ 200 ซีซี      จ้านวน  1 คัน 
9.   รถจักรยานยนต์  ขนาด  123  ซีซี       จ้านวน  1  คัน 
10.   รถจักรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี       จ้านวน  2  คัน 
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ปลาประจ าหน่วยงาน 
 

ปลากระมัง 

ชื่อไทย กระมัง, มัง, วี, เลียม, เหลี่ยม, แพะ, สะกาง  

ชื่อสามัญ SMITH'S BARB  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Puntioplites proctozsron (Bleeker)  
ถิ่นอาศัย ในแหล่งน้้าจืดทั่วประเทศไทย แต่ละภาคจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่น ภาคกลาง
เรียกว่า ปลากระมัง บางแห่งเรียกชื่อสั้น ๆ เช่นที่บึงบอระเพ็ด เรียกว่า ปลามัง หรือบางคนเรียก ปลาสมิด  ที่
ปากน้้าโพมักเรียก ปลาเลียม หรือปลาเหลี่ยม การกินอาหาร พืชพันธุ์ไม้น้้า อินทรีย์สารที่เน่าเปื่อย ขนาด 
ความยาวประมาณ 13-15 เซนติเมตร และขนาดใหญ่ที่สุดมีผู้พบยาวประมาณ 22-22.5 เซนติเมตร 
สามารถน้ามาเป็นอาหารได้ทั้งสดและตากแห้ง    

ปลาหมอ 

ชื่อไทยว่า ปลาหมอ   สะเด็ด  เข็ง     

ชื่อสามัญ    climbing  perch     

ชื่อวิทยาศาสตร์  Anabas  testudineus  (Bloch, 1792) 
ถิ่นอาศัย พบในแหล่งน้้าจืดทั่วๆ ไป ทั้งแห่ลงน้้านิ่งและน้้าไหล  ปลาหมอสามารถปรับตัวเจริญเติบโตเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นน้้ากร่อย ปุาจากที่ลุ่มดินเค็มชายฝั่งทะเลที่มีความเค็มไม่เกิน 10 ส่วนในพัน และน้้าที่
ค่อนข้างเป็นกรดจัด เช่น ปุาพรุ ตลอดจนมักฝังหรือหมกตัวในโคลนตมได้เป็นระยะเวลานานๆ จึงเป็นปลาที่มี
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ (labyrinth  organ) ปลาหมอเป็นปลากิน
เนื้อ (carnivorous fish) จึงเป็นปลาผู้ล่า(predator) กินสัตว์น้้าที่มีขนาดเล็กกว่าและชอบกินอาหารที่ผิวน้้า
และกลางน้้า  
ลักษณะภายนอก   ล้าตัวค่อนข้างแบน บริเวณหน้าค่อนข้างกลม ส่วนหางแบนข้าง มีความยาวประมาณ 2.5 
– 3.0 เท่า  ของความลึกล้าตัว ปากสั้นกลมมน ปากอยู่ปลายสุด (terminal) และเฉียงขึ้นบนเล็กน้อย ตาโต
ล้าตัวมีสีน้้าตาลปนด้า ลักษณะสีเข้ม ส่วนท้องลักษณะสีจางกว่าส่วนหลัง ตามล้าตัวมีเกล็ดเป็นชนิดขอบมี
หนาม (ctenoid) ที่กระดูกกระพุ้งแก้มตอนปลายมีลักษณะเป็นหนามหยักแหลมคมมาก ลักษณะหางเป็นแบบ
มนกลมเล็กน้อย ที่โคนหางมีจุดสีด้ากลม 1 จุดตามล้าตัวมีแถบสีด้า 7 - 8 แถบ 
ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศปลาหมอเพศเมียจะมีขนาดโตและน้้าหนักมากกว่าเพศผู้ ตัวผู้จะมีลักษณะ
ล้าตัวยาวเรียวกว่า ตัวเมียมีความลึกของล้าตัวมากกว่าตัวผู้เมื่อมีขนาดความยาวเท่ากัน  ฤดูปลามีไข่ปลาหมอ
เพศเมียจะมีส่วนท้องอูมเปุงซึ่งเพศผู้ส่วนท้องจะเป็นปกติ  อัตราส่วนเพศของปลาหมอ คิดเป็นอัตราส่วน เพศผู้ 
: เพศเมีย = 1 : 1.86  ความดกของไข่มีตั้งแต่  2,200 -28,000  ฟอง  ปลาหมอจะวางไข่ในฤดูฝน ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  โดยไข่จะแก่จัดในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม อายุประมาณ 5 เดือน ก็
สามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ 
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โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน ปี 2560 
 

 
 
         
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
    
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมประมง 
 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 

นายเมธา คชาภิชาติ 
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ 

นางปริญดา  รตันแดง 
นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ 

นางสาวอรุณา  เมืองหมุด 
นักวิชาการประมงช้านาญการ 

นางสาวอรวรรณ   แก้วสุข 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 3 (พิจิตร) 
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รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ล้าดับ รายนาม ปี พ.ศ. 

   

1. นายมาโนช      ศุภชลัสถ ์ 2533 – 2537 
2. นายธราพันธ์    วัฒนะมหาตม ์ 2537 – 2545 
3. นางสุจิตรา       สรสิทธิ ์ 2545 – 2553 
4 นายสุพัตร์        ศรีพัฒน์ 2553 - 2554 

   

 
รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบูรณ์ 

 
ล้าดับ รายนาม ปี  พ.ศ. 

   

1. นายสุพัตร์       ศรีพัฒน์ 2554 - 2555 
2. 
3. 

นายโยธิน        เทิดวงศ์วรกุล 
นายวัฒนา       ริ้วทอง 

2555 – 2558 
2558-2559 

   

 
รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 

 
ล้าดับ รายนาม ปี  พ.ศ. 

   

1. นายเมธา         คชาภิชาต ิ 2559 – ปัจจุบัน 
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อัตราก าลังข้าราชการ ปี 2560 

 
ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

 
1. นายเมธา  คชาภิชาติ  

 
ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ 

 
1. ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง) เกษตรศาสตร์
บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
2. ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2. นางปริญดา  รัตนแดง นักวิชาการประมง
ช้านาญการพิเศษ 

1. ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง) เกษตรศาสตร์
บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
2. ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

3. นางอรุณา  จั่นตอง นักวิชาการประมง
ช้านาญการ 

๑. ปริญญาตรี วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

4. นางสาวอรวรรณ แก้วสุข เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 
 

๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขา พณิชยการ 
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อัตราก าลังพนักงาน ปี 2560 
 

พนักงานราชการ บุคคลากรภาครัฐ 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 

1. นายวัลลภ  อยู่เย็น ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 

2. นางปาริฉัตร  ทองปั้น ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
3. นางสาวจารุวรรณ ทับทิมอ่อน ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
4. นางสุวีณา  แดงด้วง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เจ้าพนักงานประมง 
5. นางสุนทรี  กุลาเหลา ม.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
6. นายพจน์กุล  เทศประสิทธิ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
7. นายวันชัย  แก้วตา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
8. นายสุวัตร์  ด้วงโปู ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
9. นางปรานอม  ตุ้มเจริญ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

10. นายสัมพันธ์  อรชุน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
11. นายส้าราญ  จ้าปาสิน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
12. นายจักร์กิจ  เพชรมั่ง ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
13. นายไฉน  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
14. นายสมศักดิ์  แสน้้าเงิน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
15. นายสัน  โสมภา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
16. นายสมชาย  ศรีสมร ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
17. นายเดช  สีทาราบ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
18. นายวินัย  บุญเลิศ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
19. นางศิรินทร์รัตน์  เทศประสิทธิ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
20. นางสายรุ้ง  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
21. นายสนัด  แตงอ่อน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
22. นางสาววิชุตา  ทรวงก้าเนิด ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
23. นางสายรุ้ง  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
24. นายสนัด  แตงอ่อน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
25. นายประเสริฐ  ไทยช้อย ม.3 คนงานประมง 
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พนักงานราชการ  โครงการพัฒนาลุ่มน้ าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 

 
คนงานจ้างเหมาบริการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
1. นายสุพจน์  ทองจันทร์ ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
2. นายเจษฎา  บุ้งเจาะบาง ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
3. นายกานดา  สอดตา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
1. นายสถิต     เพ็งทอง ม.3 คนงานประมง 
2. นายสนาม   แย้มยุบล ม.3 คนงานประมง 
3. นางชัชวาลย์ คชาภิชาติ ม.6 คนงานประมง 
4. นายรุ่งเพชร  เหมโพธิ์ ป.6 คนงานประมง 
5. นายสรศักดิ์  สีทาราบ ม.3 คนงานประมง 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
1. นายส้ารวย  วงศ์ปูุ ป.6 ยามรักษาการณ์ 

2. นายสันติพงศ์  พรหมเศรณีย์ ป.6 ยามรักษาการณ์ 

3. นายเกรียงไกร  อินงาม ป.4 จ้างเหมาบริการ (เขาค้อ) 

4. นางสาวสายชล  ขาวพุ่ม ป.4 จ้างเหมาบริการ (เขาค้อ) 
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โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน ปี 2561 

 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
    
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมประมง 
 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 

นายเมธา คชาภิชาติ 
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ 

นางปริญดา  รตันแดง 
นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ 

นางสาวอรุณา  เมืองหมุด 
นักวิชาการประมงช้านาญการ 

นางสาวชนัญชิตา สุขประเสริฐ 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 3 (พิจิตร) 
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อัตราก าลังข้าราชการ ปี 2561 
 

ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
 
1. นายเมธา  คชาภิชาติ  

 
ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ 

 
1. ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง) เกษตรศาสตร์
บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
2. ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2. นางปริญดา  รัตนแดง นักวิชาการประมง
ช้านาญการพิเศษ 

1. ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง) เกษตรศาสตร์
บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
2. ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

3. นางอรุณา  จั่นตอง นักวิชาการประมง
ช้านาญการ 

๑. ปริญญาตรี วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

4. นางสาวชนัญชิตา  สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 
 

  1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
2.ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
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อัตราก าลังพนักงาน ปี 2561 
 

พนักงานราชการ บุคคลากรภาครัฐ 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 

1. นายวัลลภ  อยู่เย็น ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 

2. นางปาริฉัตร  ทองปั้น ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
3. นางสาวจารุวรรณ ทับทิมอ่อน ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
4. นางสุวีณา  แดงด้วง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เจ้าพนักงานประมง 
5. นางสุนทรี  กุลาเหลา ม.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
6. นายพจน์กุล  เทศประสิทธิ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
7. นายวันชัย  แก้วตา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
8. นายสุวัตร์  ด้วงโปู ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
9. นางปรานอม  ตุ้มเจริญ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

10. นายสัมพันธ์  อรชุน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
11. นายส้าราญ  จ้าปาสิน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
12. นายจักร์กิจ  เพชรมั่ง ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
13. นายไฉน  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
14. นายสมศักดิ์  แสน้้าเงิน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
15. นายสัน  โสมภา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
16. นายสมชาย  ศรีสมร ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
17. นายเดช  สีทาราบ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
18. นายวินัย  บุญเลิศ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
19. นางศิรินทร์รัตน์  เทศประสิทธิ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
20. นางสายรุ้ง  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
21. นายสนัด  แตงอ่อน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
22. นางสาววิชุตา  ทรวงก้าเนิด ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
23. นางสายรุ้ง  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
24. นายสนัด  แตงอ่อน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
25. นายประเสริฐ  ไทยช้อย ม.3 คนงานประมง 
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พนักงานราชการ  โครงการพัฒนาลุ่มน้ าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ 

 
คนงานจ้างเหมาบริการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
1. นายสุพจน์  ทองจันทร์ ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
2. นายเจษฎา  บุ้งเจาะบาง ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
3. นายกานดา  สอดตา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
1. นายสถิต     เพ็งทอง ม.3 คนงานประมง 
2. นายสนาม   แย้มยุบล ม.3 คนงานประมง 
3. นางชัชวาลย์ คชาภิชาติ ม.6 คนงานประมง 
4. นายรุ่งเพชร  เหมโพธิ์ ป.6 คนงานประมง 
5. นายสรศักดิ์  สีทาราบ ม.3 คนงานประมง 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
1. นายส้ารวย  วงศ์ปูุ ป.6 ยามรักษาการณ์ 

2. นายสันติพงศ์  พรหมเศรณีย์ ป.6 ยามรักษาการณ์ 

3. นายเกรียงไกร  อินงาม ป.4 จ้างเหมาบริการ (เขาค้อ) 

4. นางสาวสายชล  ขาวพุ่ม ป.4 จ้างเหมาบริการ (เขาค้อ) 
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โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน ปี 2562 

 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
    
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมประมง 
 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 

นายเมธา คชาภิชาติ 
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ 

นางสาวจิราภรณ์ พรหมชัยรัตน ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวอรุณา  เมืองหมุด 
นักวิชาการประมงช้านาญการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 3 (พิจิตร) 

นางสาวชนัญชิตา สุขประเสริฐ 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 
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อัตราก าลังข้าราชการ ปี 2562 
 

ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
 
1. นายเมธา  คชาภิชาติ  

 
ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ 

 
1. ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง) เกษตรศาสตร์บางพระ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
2. ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2. นางอรุณา  จั่นตอง นักวิชาการประมง
ช้านาญการ 

๑. ปริญญาตรี วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

 
3. นางสาวจิราภรณ์ พรหมชัยรัตน์ นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 
1. ปริญญาตรี วท.บ. (ประมง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

4. นางสาวชนัญชิตา  สุขประเสริฐ 
 
 
 
 
 

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 
 

  1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
2.ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

อัตราก าลังพนักงาน ปี 2562 
 

พนักงานราชการ บุคคลากรภาครัฐ 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 

1. นายวัลลภ  อยู่เย็น ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 

2. นางปาริฉัตร  ทองปั้น ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
3. นางสาวจารุวรรณ ทับทิมอ่อน ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
4. นางสุวีณา  แดงด้วง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เจ้าพนักงานประมง 
5. นางสุนทรี  กุลาเหลา ม.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
6. นายพจน์กุล  เทศประสิทธิ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
7. นายวันชัย  แก้วตา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
8. นายสุวัตร์  ด้วงโปู ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
9. นางปรานอม  ตุ้มเจริญ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

10. นายสัมพันธ์  อรชุน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
11. นายส้าราญ  จ้าปาสิน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
12. นายจักร์กิจ  เพชรมั่ง ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
13. นายไฉน  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
14. นายสมศักดิ์  แสน้้าเงิน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
15. นายสัน  โสมภา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
16. นายสมชาย  ศรีสมร ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
17. นายเดช  สีทาราบ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
18. นายวินัย  บุญเลิศ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
19. นางศิรินทร์รัตน์  เทศประสิทธิ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
20. นางสายรุ้ง  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
21. นายสนัด  แตงอ่อน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
22. นางสาววิชุตา  ทรวงก้าเนิด ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
23. นางสายรุ้ง  แย้มยุบล ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
24. นายสนัด  แตงอ่อน ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
25. นายประเสริฐ  ไทยช้อย ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

 

 

 

 

 

 



28 
 
พนักงานราชการ  โครงการพัฒนาลุ่มน้ าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืน ๆ 

  
คนงานจ้างเหมาบริการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
1. นายสุพจน์  ทองจันทร์ ปริญญาตรี นักวิชาการประมง 
2. นายเจษฎา  บุ้งเจาะบาง ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
3. นายกานดา  สอดตา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
1. นายสถิต     เพ็งทอง ม.3 คนงานประมง 
2. นายสนาม   แย้มยุบล ม.3 คนงานประมง 
3. นางชัชวาลย์ คชาภิชาติ ม.6 คนงานประมง 
4. นายรุ่งเพชร  เหมโพธิ์ ป.6 คนงานประมง 
5. นายส้ารวย  วงศ์ปูุ ป.6 คนงานประมง 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
1. นายสันติพงศ์  พรหมเศรณีย์ ป.6 ยามรักษาการณ์ 

2. นายวงศกร อ่อนเทียน ป.6 ยามรักษาการณ์ 

3. นายเกรียงไกร  อินงาม ป.4 จ้างเหมาบริการ (เขาค้อ) 

4. นางสาวสายชล  ขาวพุ่ม ป.4 จ้างเหมาบริการ (เขาค้อ) 
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ภารกิจของศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 
หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด และพันธุ์ไม้น้้าจืดเพ่ือน้า
เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจ้ากัดของสภาพพ้ืนที่จริง 

๒. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดและพันธุ์ไม้น้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้้าหายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจ 

๓. ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้้าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
๔. ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า พันธุ์ไม้น้้าจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้้าปดด เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้้าในแหล่งน้้าปดด 
๕. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และพันธุ์ไม้น้้าจืด และให้การ

สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และ
พันธุ์ไม้น้้าจืด 

๖. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และมาตรฐานผลผลิตสัตว์
น้้าสวยงาม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

๗. เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้้าจืด 
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

ภารกิจข้างต้นได้น าไปสู่การพัฒนาแผนงานกิจกรรม  ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  เป็นงานหนึ่งในผลผลิตการจัดการให้

เกิดผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ เป็นการผลิตพันธุ์ปลาเพ่ือน้าไปปล่อยในแหล่งน้้าสาธารณะ ทั้งการ
สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับส่วนราชการที่สนใจและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืด รวมทั้งผลิตพันธุ์ปลาจ้าหน่ายเกษตรกร โดยมีบทบาทส้าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประมงน้้าจืด ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

1.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดชนิดต่างๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่ สกเทศ ปลานวลจันทร์
เทศ กุ้งก้ามกรามและกบนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดได้ผลิตลูกปลาชนิดต่างๆ รวม 15 ล้านตัวต่อปี 
และกุ้งก้ามกรม 12 ล้านตัวต่อปี เพ่ือปล่อยในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

1.2 ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดชนิดต่างๆ เพ่ือจ้าหน่าย ได้แก่ ปลานิล ปลานิลแปลงเพศ ปลาหมอ
ไทย ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอุยเทศ และกบนา  

2. โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ด้วยกิจกรรม ให้เกษตรกรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจแก่เกษตร ถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตาม
มาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety level) มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP) สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้า
รับการฝึกอบรมได้มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามมาตรฐานปลอดภัย (safety level) และ มาตรฐานการปฏิบัติทาง
ประมงที่ดี (GAP) ออกประเมินตรวจรับรองฟาร์มของเกษตรกร รวมถึงตรวจปัจจัยในการผลิตและสัตว์น้้า
ติดตามผลในการผลิตสัตว์น้้าของเกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการฯ เปูาหมายปีละประมาณ 400 ฟาร์ม 

3. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ด้านการประมง) จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบูรณ์ได้มีแนวทางการเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้้าจืด ทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดกลางประมาณ 40 แห่ง ภายในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  อ้าเภอเขา
ค้อ ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า โดยเฉพาะชนิดปลากินพืช อย่างปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ และปลานวลจันทร์
เทศ ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่เจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้้าได้ดี และกุ้งก้ามกราม ปล่อยลงในแหล่งน้้า ทดแทนชนิดและ
จ้านวนสัตว์น้้าจืดที่หายไปเป็นประจ้าทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านบนเขาค้อซึ่งนิยมบริโภคปลาน้้า
จืด ทั้งนี้ได้ให้ราษฎรในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการสร้างอาหารธรรมชาติให้พันธุ์สัตว์น้้าที่ปล่อย รวมทั้งช่วยกัน
อนุรักษ์ และ บริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้้า อีกทั้งสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าเข็กฯ มีแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้้า ไว้ให้ ครู -
นักเรียนบริโภค หรือ น้า รายได้จากการจ้าหน่ายสัตว์น้้า มาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของทางโรงเรียน และ
ได้มีโอกาสพัฒนาสมองที่ดีในด้านการศึกษา นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ เลี้ยงปลากิน
พืชในบ่อดิน เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และเลี้ยงกบนาในกระชังบก โดยการมอบพันธุ์ปลา และมอบอาหาร
ปลาเช่นกัน เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพ รายได้ ตลอดจนมีอาหารโปรตีนประเภทปลาเพื่อไว้บริโภคด้วย โดยศูนย์ฯ 
จะเข้าไปฝึกอบรม-ถ่ายทอดทักษะความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเบื้องต้น สร้างจิตส้านึกให้กับครู 
นักเรียน และเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและเข้าไปคอยให้ค้าแนะน้า สม่้าเสมออยู่ตลอดเวลา  

4. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย  ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๓ - 
๒๕๓๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด้าเนินทอดพระเนตรวัดไชยวัฒนารามและ
โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเห่เรือชมปลาของเจ้าฟูาธรรมาธิ
เบศมาก ในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้้าต่างๆ ทรงสดับรายงานจากกรมประมง
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมงหลายโครงการ ซึ่งใช้พันธุ์ปลาต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ปลาจีน
จากประเทศจีน ปลายี่สกเทศ ปลาหมอเทศ ปลากะโห้เทศ ปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจาก
ประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภเป็นค้าถามว่า“...ปลาไทยหายไหนหมด...”  จึงมี
พระราชด าริ “ให้กรมประมงฟ้ืนฟูปลาไทยกลับมามีจ านวนมากขึ้นและอนุรักษ์ปลาหายากไว้ กรมประมงรับ
สนองพระราชด าริถือเป็นโครงการหลัก และยึดถือว่า ถ้าปล่อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ ต้องเป็นปลาไทยเท่านั้น 
ถ้าเป็นปลาต่างประเทศต้องมีการเจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ออกลูกหลานได้เอง ซึ่งเหมาะส าหรับคนยากจนใน
การน ามารับประทานและขาย ให้ปล่อยในแหล่งน้ า เช่น บึง บ่อน้ าที่สร้างขึ้นมารวมถึงแม่น้ าล าคลอง”  
                  กรมประมงได้รับสนองพระราชด้าริจัดโครงการฟื้นฟูปลาไทยเป็นโครงการต่อเนื่อง ด้าเนินการ
ส้าเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทยตามกาพย์เห่เรือชมปลาของเจ้าฟูาธรรมาธิ
เบศ ทั้ง ๑๗ ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาแก้มช้้า ปลาทุก 
ปลาน้้าเงิน ปลากราย ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่ ปลาหวีเกศ ปลาชะเวง ปลา
ชะวาด และปลาแปบ ยกเว้นปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากมีแห่งเดียวในโลก คือ ในลุ่มน้้าเจ้าพระยา
ลุ่มน้้าที่ส้าคัญของประเทศไทยในอดีตเคยเป็นแหล่งที่มีพันธุ์สัตว์น้้าต่างๆ เช่น ปลายี่สก ปลากา ปลาบ้า ปลา
สวาย ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
ลง ไม่เอ้ืออ้านวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลา และสัตว์น้้าจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการท้าการประมง
เกินก้าลังผลิตของแหล่งน้้า ตลอดจนภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิด และปริมาณสัตว์
น้้าจืดในแหล่งน้้าธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้้าจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป นอกจากนี้พันธุ์ปลาน้้าจืด
ของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระท่ังอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญพันธุ์ โครงการฟื้นฟูทรัพยากร
พันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย เป็นโครงการพระราชด้าริโครงการหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยง
ปลา และสัตว์น้้าจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ์ แล้วน้าไปปล่อยในแหล่งน้้าธรรมชาติ เพ่ือทดแทน
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ปริมาณสัตว์น้้าที่ถูกท้าลาย ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตของปลาในแหล่งน้้ายังเป็นการเพ่ิมรายได้ และเพ่ิมปริมาณ
อาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้า ซึ่งจะ
สามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง และสามารถเพ่ิมรายได้ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของ
ชนิดปลา ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้้า อันจะน้ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้้าอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป 

5. กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ เกิดขึ้นจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพ่ือพัฒนาแหล่งผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่้า และให้ผลิตผลที่ได้มี
มาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่และพัฒนาการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาวิธีการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น        (การจัดการการเลี้ยงตามมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (GAP)) การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด การบริหารจัดการน้้าและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้จัดการโครงการ 
(Project manager) เป็นผู้ให้ค้าแนะน้า ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การด้าเนินการในด้านต่างๆ ดังกล่าว 

6.กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ SMART FARMER ปัจจุบันเกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบ
ปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงมาก และรายได้เกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยต่้า 
เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ ขาดข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดส้าหรับการวางแผนการผลิต รวมทั้ง
ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพสูงปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรยังขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกร ให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาวซึ่งจะท้าให้ภาครัฐไม่จ้าเป็นต้องก้าหนดนโยบาย
เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและโอบอุ้มเกษตรกรไว้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเกษตรกรจึงควรได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้อย่างถ่องแท้ในอาชีพเกษตรกรรม สามารถวางแผนการตลาด และเตรียมการผลิตให้มีความสอดคล้อง
ต่อความต้องการของอุปสงค์ตลาด รวมทั้งมีความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนหลักการและ
เหตุผล ท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่
ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม และมีความภูมิ ใจในความเป็น
เกษตรกร 

7. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม (ธนาคารปลา) โครงการธนาคาร
ผลผลิตด้านการประมงได้เริ่มด้าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นโครงการ 1 ใน 6 นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร ที่ต้องเร่งด้าเนินการ เพ่ือให้ชุมชน
เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือเป็น  หลักประกันความ
มั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้ในครัวเรือน กระทรวงฯ จึงมีนโยบายให้มีการจัดตั้งธนาคาร  ผลผลิตเกษตร
ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารผลผลิตด้านการเกษตร ดังนั้น กรมประมงจึงได้ด้าเนินการ โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตรด้านการประมง ระยะเวลาด้าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563) ใน การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้งระบบธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง และตอบสนองนโยบาย  กระทรวงฯ 
ดังกล่าว  

8. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน  กรมประมงได้ก าหนดกิจการการ
เพาะเลี้ยงสตัวน์้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสตัวน์้ าควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอ านาจตามความใน
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มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ คือ ให้กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ดังต่อไปนี ้เปน็กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคมุ 

(๑) การเพาะเลี้ยงกุง้ทะเล 
(๒) การเพาะเลี้ยงกุง้ก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus clarkii) 
(๓) การเพาะเลี้ยงกุง้ก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.) 
(๔) การเพาะเลี้ยงจระเข ้
(๕) การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ าในกระชงั 
(๖) การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

 9. กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เป็นการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งเพ่ือให้สามารถปรับตัวรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยลด
การพ่ึงพาปัจจัยจากภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนที่จะท้าให้เกษตรกร
สามารถด้ารงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
 10. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีทั้งเพาะเลี้ยงแบบยังชีพและเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปลานิลเป็นรูปธรรม และเพื่อให้มีการผลิตสินค้าปลานิลในแหล่งการผลิต
และมีปริมาณที่เหมาะสม สามารถลดความเสี่ยง ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้เกษตรกร กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพและการเพ่ิมผลผลิตการเลี้ยงปลา
นิล ในพ้ืนที่ที่ก้าหนดให้เป็นเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ (ปลานิล) เพ่ือให้เกษตรกรมี
วิธีการจัดการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลานิลให้มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่้า 
 11. กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง  เพ่ือเป็นการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของชาว
ไทยภูเขา เพ่ือลดการปลูกพืชเสพติดและฟ้ืนฟูสภาพปุาต้นน้้าล้าธาร  และเพ่ือแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตาม
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและประเทศ โดยน้าต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการหลวงไปปรับใช้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพของสังคม ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม สร้างเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านหน่วยงาน องค์กรต่างๆเพ่ือเป็นการเสริมสร้างแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
 12. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดเพชรบูรณ์ได้ ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดและทรัพยากร
ประมงน้้าจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของส้านักฯ เพ่ือน้าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผล
ภายใต้ข้อจ้ากัดของสภาพพ้ืนที่จริงวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้้า
หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์และการวิจัยพื้นฐานที่จ้าเป็นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้้า
เศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้้า ทรัพยากรประมง และสังคม  - เศรษฐกิจชาวประมง เพ่ือ
ประเมินสถานภาพ แนวโน้มของการประมงในแหล่งน้้า และน้ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงในแหล่งน้้า ติดตาม เฝูาระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าเพ่ือการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน  
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ผลการ 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
1. งานธุรการ    มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1.1 งานสารบรรณ บริหารเกี่ยวกับงานธุรการ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เอกสาร
วิชาการ  และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับ กรม กอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในรอบ
ปีงบประมาณ   2560 
 

ชนิดหนังสือ จ้านวน (ฉบับ) 
    - รับหนังสือ 3,422 

    - ส่งหนังสือ 1,095 
    - ค้าสั่งศูนย์ฯ 135 

 
1.2 งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ บริหารงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ การเบิก

จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 
1.3 งานพัสดุครุภัณฑ์ ท้าการลงบัญชีหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้รับ ตรวจเช็คจ้านวนครุภัณฑ์

คงเหลือประจ้าปี 
1.4 งานยานพาหนะ ใช้ติดต่อประสานงานราชการของศูนย์ฯ ให้บริการแก่ข้าราชการศูนย์ฯ 

ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะบ้ารุงซ่อมแซมตลอดจนควบคุมการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 

 
สรุปรายงานงบประมาณประจ าปี  2560 

ตารางที่ 1  แสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เพชรบูรณ์ ประจ้าปี  2560 

งาน/โครงการ งบที่ได้รับ 
อนุมัติ (บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

1. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 
- ค่าจ้างพนักงานราชการ 4,644,220.00 4,644,120.00 100.00 99.99 
-  ค่าตอบแทนใช้สอย(ประกันสังคม) 215,330.00 215,150.00 180.00 99.91 

รวม 4,859,550.00 4,859,270.00 280.00 99.99 
2. กิจกรรมผลิตสัตว์น้้า 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,169,600.00 2,108,481.41 11,647.64 99.46 
- ค่าสาธารณูปโภค (ถัวจ่ายค่าใช้สอยมาใช้) - 49,470.95   

รวม 2,169,600.00 2,157,952.36 11,647.64 99.46 
3. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 708,900.00 484,290.90 111,971.20 84.20 
- ค่าสาธารณูปโภค (ถัวจ่ายค่าใช้สอยมาใช้) - 112,637.90 -  
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รวม 708,900.00 596,928.80 111,971.20 84.20 
     
4. โครงการพัฒนาพ้ืนทีลุ่่มน้้าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 306,500.00 306,498.54 1.46 100 
- ค่าสาธารณูปโภค 10,392.00 10,171.89 220.11 97.88 

รวม 316,892.00 316,670.43 211.57 99.93 

5. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดไทย กทป. 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 171,000.00 170,995.00 5.00 100 

- ค่าสาธารณูปโภค 10,000.00 9,999.50 0.50 100 

รวม 181,000.00 181,000.00 5.50 100 

6. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

-  ค่าสาธารณูปโภค 418,000.00 417,840.77 159.23 99.96 

รวม 418,000.00 417,840.77 159.23 99.96 

 7. กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 450,000.00 442,378.27 7,621.73 98.31 
รวม 450,000.00 442,378.27 7,621.73 98.31 

 8. กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้้าอื่นๆ  

- ค่าจ้างชั่วคราว 441,120.00 441,120.00 - 100 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,039,640.00 1,036,830.00 2,810.00 99.73 
- ค่าสาธารณูปโภค 100,000.00 99,999.68 0.32 100 

รวม 1,580,760.00 1,577,949.68 2,810.32 99.82 
9. กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ปี 59 
-  ค่าครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้้าแบบจุ่มขนาดท่อ 
2 นิ้ว 2 ตัว 

9,000.00 9,000.00 - 100 

รวม 9,000.00 9,000.00 - 100 
 
2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดเพ่ือสนับสนุนงานโครงการต่าง ๆ  ในการเพ่ิมผลผลิตการประมงใน
แหล่งน้้า ปรับปรุงสภาพนิเวศวิทยา การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าตลอดจนงานส่งเสริมการประมงให้แก่ราษฎร 

2.2 วิจัย ทดลอง ค้นคว้าและวิจัย   เพ่ือปรับปรุงเทคนิคและระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า   การ
อนุบาลโดยเน้นหนักชนิดของพันธุ์สัตว์น้้าที่มีความส้าคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  เพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยง
การอนุรักษ์ และการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้าจืด 

2.3 ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  และการจัดการประมงแก่ราษฎร 
2.4 ให้บริการทางวิชาการทางด้านการประมงแก่เกษตรกร  เพื่อมุ่งช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ 
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2.5 ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบูรณ์  ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงาน
ราชการอ่ืนในการพัฒนาและส่งเสริมการประมง 

2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง 
ในปีงบประมาณ  2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ผลิตพันธุ์

สัตว์น้้าจืดชนิดต่างๆ ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลาอีกง กบนา กุ้งก้ามกราม ฯลฯ เพ่ือ
ปล่อยในแหล่งน้้าธรรมชาติ มีเปูาหมายการผลิตพันธุ์สัตว์น้้า รวม 21,600,000 ตัว  มีผลการผลิตพันธุ์สัตว์
น้้ารวม  21,911,710 ตัว ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่ก้าหนด ตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  แผน/ผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้าประจ้าปี 2560 

แผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืด หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
รวมผลการผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าจืด ตัว 21,600,000 25,079 
1.1 กบนา ตัว 50,000 1,500 
1.2 กุ้งก้ามกราม ตัว 9,900,000 10,884,510 
1.3 ปลาตะเพียน ตัว 7,600,000 6,392,700 
1.4 ปลานวลจันทร์เทศ ตัว 1,500,000 1,368,000 
1.5 ปลานิล ตัว 50,000 339,000 
1.6 ปลายี่สกเทศ ตัว 2,500,000 2,852,000 
1.7 ปลาอีกง ตัว - 22,000 
 
๓. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  (food Safety) 
 

เนื่องจากประเทศผู้น้าสินค้าเกษตรใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น 
ในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง กรมประมงจึงได้มีการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ โดยจัดให้มีการตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานขั้น
ปลอดภัย ผลการด้าเนินงาน ปี 2560 มีข้ันตอน ดังนี้ (ตารางท่ี 3) 

3.1 รับสมัครเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้้าจืดเข้าร่วมโครงการฯ 
3.2 อบรมเกษตรให้ทราบถึงวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
3.3 เจ้าหน้าที่ประมงให้ค้าแนะน้าตามฟาร์มและบริการตรวจวัดคุณภาพน้้าและปัจจัยการผลิต 
3.4 ตรวจประเมินฟาร์มและออกใบรับรอง 
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ตารางท่ี 3 แผน/ผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ประจ้าปี  2560 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. จ้านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 506 509 
1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 (safety level) ฟาร์ม 60 60 
1.2 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ Safety level ฟาร์ม 90 97 
1.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม 353 353 
1.4 ฟาร์มเดิม (GAP) ฟาร์ม - - 
1.5 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม 114 119 
2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ฟาร์ม - 149 
2.1 รับรองฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 Safety level ฟาร์ม  59 
2.2 รับรองฟาร์มใหม่ Safety level ฟาร์ม - 90 
3.ฟาร์มปี 57,58 ที่ยกเลิก / ที่ยกระดับ ฟาร์ม - 2 
4.ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 755 755 
5.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง - - 
    
 
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบูรณ์  

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า แก่เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่ม
น้้าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เลี้ยง
ปลาบ่อพลาสติก และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและให้ค้าแนะน้าสม่้าเสมอ เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพ รายได้ 
ตลอดจนมีอาหารโปรตีนประเภทปลาเพ่ือไว้บริโภคอย่างยั่งยืน ส่วนการเลี้ยงกบนาในกระชังบกโดยการมอบ
พันธุ์สัตว์น้้า นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ของโครงการฯ เพ่ือให้มีแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้้า ไว้ให้ ครู-นักเรียนบริโภค หรือ น้ารายได้จาก
การจ้าหน่ายสัตว์น้้า มาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของทางโรงเรียนและได้มีโอกาสพัฒนาสมองที่ดีในด้าน
การศึกษา โดยด้าเนินการฝึกอบรม-ถ่ายทอดทักษะความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เบื้องต้น  สร้าง
จิตส้านึกให้กับนักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งด้าเนินการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่ง
น้้าจืด ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางประมาณ 40 แห่ง  โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า ได้แก่ ปลากินพืช  ซึ่งเป็นพันธุ์
ปลาที่เจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้้า ได้ดี และกุ้งก้ามกราม ปล่อยลงในแหล่งน้้า เพ่ือทดแทนชนิดและจ้านวนสัตว์
น้้าจืดที่หายไปเป็นประจ้าทุกปี ตามตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าเข็ก  อันเนื่องมาจากพระราชด้าริจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ้าปี  
2560 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 
    1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า 
    1.2 แจกพันธุ์สัตว์น้้า 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
    2.1 แจกพันธุ์สัตว์น้้าแก่เกษตรกร 
    2.2 การเลี้ยงกบในมุ้งเขียว 
   2.3 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
3. เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้้า 
4. กิจกรรมประมงโรงเรียน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
6. ติดตามและแนะน้าเกษตรกร 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

 
ราย 
ราย 
ราย 
แห่ง 
แห่ง 
ราย 
ครั้ง 

1,000 
600 
400 
125 
100 
10 
15 
2 
2 

65 
10 

1,000 
600 
400 
125 
100 
10 
15 
2 
2 

65 
10 

 
5. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ได้เผยแพร่งานวิจัยและบทความทาง
วิชาการ 4 เรื่อง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางวิชาการได้ที่ www4.fisheries.go.th/rfa-phetchabun 

1. ทัศนคติของชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงในลุ่มน้้าปราจีนบุรีและลุ่มน้้าบางปะกง  
2. โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 
3. การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมในกว๊านพะเยา 
4. สภาวะเศรษฐกิจสังคมและการท้าการประมงในกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา 

 
6. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์  ได้รับผิดชอบด้าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้้า
จืดของไทยได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลาหมอไทย และปลาสวาย จ้านวน  1.00 ล้านตัว ซึ่งผลการด้าเนินการ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดของไทย เพ่ือปล่อยลงในแหล่งน้้าธรรมชาติได้ จ้านวน 1.00  ล้านตัว ตามตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 แผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย ประจ าปี 2560 

ชนิดพันธ์สัตว์น้้าจืด หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1.แผน/ผลการผลิต พันธุ์สัตว์น้้าจืดของไทย 

1.2 ปลาตะเพียนขาว 
1.3 ปลาหมอไทย 
 

 
พันตัว 
พันตัว 

 

 
900 
100 

 
900 
100 
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 7. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
  ศูนย์ฯ ได้ด้าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์ฯชนิดต่างๆที่มีคุณภาพดี แข็งแรง ราคาถูก เพ่ือจ้าหน่ายให้แก่
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป น้าไปเลี้ยงเพ่ือไว้บริโภคหรือจ้าหน่าย โดยปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ฯมีเปูาหมาย
การผลิตพันธุ์สัตว์น้้า รวม 5,142,000 ตัว ตั้งเปูายอดขายปีละประมาณ 1.4 ล้านบาท ซึ่งผลการด้าเนินงาน
สามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจ้าหน่าย รวม 6,786,324 ตัว คิดเป็นรายได้จากการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า จ้านวน 
1,529,625 บาท ซึ่งสามารถผลิตและจ้าหน่ายได้สูงกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ ตามตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ้าปีงบประมาณ  2560 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้้าจืด 
รายได้ (บาท) จ้านวนพันธุ์สัตว์น้้า (ตัว) 

แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1. ปลานิล 13,000 27,450 110,000 265,500 
2.ปลานิลด้าแปลงเพศ 490,600 774,150 1,622,000 2,575,900 
3.ปลานิลแดงแปลงเพศ 648,000 220,100 1,610,000 550,250 
4.ปลาตะเพียนขาว 171,000 271,850 1,500,000 2,381,000 
5. ปลายี่สกเทศ 14,400 115,995 120,000 893,500 
6. ปลาดุกอุยเทศ 8,000 11,160 30,000 49,700 
7.ปลาหมอไทย 6,500 1,600 20,000 5,350 
8. ปลานวลจันทร์เทศ 12,000 6,720 100,000 56,000 
9. ปลาบึก - 92,400 - 924 
10. กบนา  35,500 8,200 30,000 8,200 

รวม 1,399,000 1,529,625 5,142,000 6,786,324 
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ผลการ 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1. งานธุรการ    มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1.1 งานสารบรรณ บริหารเกี่ยวกับงานธุรการ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เอกสาร
วิชาการ  และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับ กรม กอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในรอบ
ปีงบประมาณ   2561 
 

ชนิดหนังสือ จ้านวน (ฉบับ) 
    - รับหนังสือ 3,424 

    - ส่งหนังสือ 1,201 
    - ค้าสั่งศูนย์ฯ 215 

 
1.2 งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ บริหารงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ การเบิก

จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 
1.3 งานพัสดุครุภัณฑ์ ท้าการลงบัญชีหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้รับ ตรวจเช็คจ้านวนครุภัณฑ์

คงเหลือประจ้าปี 
1.4 งานยานพาหนะ ใช้ติดต่อประสานงานราชการของศูนย์ฯ ให้บริการแก่ข้าราชการศูนย์ฯ 

ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะบ้ารุงซ่อมแซมตลอดจนควบคุมการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 

 
สรุปรายงานงบประมาณประจ าปี  2561 

ตารางท่ี 7  แสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เพชรบูรณ์ ประจ้าปี  2561  

งาน/โครงการ งบที่ได้รับ 
อนุมัติ (บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

1. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 
- ค่าจ้างพนักงานราชการ 4,735,550.00 4,735,500.00 50.00 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอย(ประกันสังคม) 217,015.00 216ม944.00 21.00 100 

รวม 4,952,565.00 4,952,494.00 71.00 100 
2. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 848,000.00 847,998.07 1.93 100 
- ค่าสาธารณูปโภค  - - - - 

รวม 848,000.00 847,998.07 1.93 100 
3. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 592,240.00 592,237.07 2.93 100 
- ค่าสาธารณูปโภค  - - - - 
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รวม 592,240.00 592,237.07 2.93 100 
     
4. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 306,500.00 306,499.45 0.55 100 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 306,500.00 306,499.45 0.55 100 

5. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดไทย (กคพ.) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 171,000.00 170,993.00 7.00 100 

- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 171,000.00 170,993.00 7.00 100 

6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร 

-  ค่าสาธารณูปโภค 637,800.00 608,288.27 29,571.73 95.36 

รวม 637,800.00 608,288.27 29,571.73 95.36 

 7. กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,024,600.00 1,024,595.33 4.67 100 
รวม 1,024,600.00 1,024,595.33 4.67 100 

8. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 340,000.00 339,999.73 0.27 100 
รวม 340,000.00 339,999.73 0.27 100 

 9. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม (ธ.ปลา)  

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 92,000.00 91,998.14 1.86 100 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 92,000.00 91,998.14 1.86 100 
10. กิจกรรมจักระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 32,500.00 32,500.00 0 100 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 32,500.00 32,500.00 0 100 
11. กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 288,350.00 288,341.97 8.03 100 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 288,350.00 288,341.97 8.03 100 
12. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 120,950.00 120,950.00 0 100 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
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รวม 120,950.00 120,950.00 0 100 
13. กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 42,500.00 42,499.40 0.60 100 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 42,500.00 42,499.40 0.60 100 
14. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 260,400.00 260,399.03 0.97 100 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 260,400.00 260,399.03 0.97 100 
15. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้้าอื่นๆ  

- ค่าจ้างชั่วคราว 441,120.00 436,138.00 4,982.00 98.87 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 769,080.00 769,078.11 1.89 100 
- ค่าสาธารณูปโภค 149,800.00 149,793.30 6.70 100 

รวม 1,360,000.00 1,355,009.41 4,990.59 99.63 
9. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า (ครุภัณฑ์) 
-  ค่าครุภัณฑ์ รถยนต์ 722,000.00 722,000.00 0 100 
-  ค่าครุภัณฑ์ เครื่องก้าเนิดไฟฟูา 57,500.00 57,500.00 0 100 

รวม 779,500.00 779,500.00 0 100 
 
2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดเพ่ือสนับสนุนงานโครงการต่าง ๆ  ในการเพ่ิมผลผลิตการประมงใน
แหล่งน้้า ปรับปรุงสภาพนิเวศวิทยา การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าตลอดจนงานส่งเสริมการประมงให้แก่ราษฎร 

2.2 วิจัย ทดลอง ค้นคว้าและวิจัย   เพ่ือปรับปรุงเทคนิคและระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า   การ
อนุบาลโดยเน้นหนักชนิดของพันธุ์สัตว์น้้าที่มีความส้าคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  เพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยง
การอนุรักษ์ และการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้าจืด 

2.3 ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  และการจัดการประมงแก่ราษฎร 
2.4 ให้บริการทางวิชาการทางด้านการประมงแก่เกษตรกร  เพื่อมุ่งช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ 
2.5 ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบูรณ์  ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงาน

ราชการอ่ืนในการพัฒนาและส่งเสริมการประมง 
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง 
ในปีงบประมาณ  2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ผลิตพันธุ์

สัตว์น้้าจืดชนิดต่างๆ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ ปลานิล เพ่ือปล่อยใน
แหล่งน้้าธรรมชาติ มีเปูาหมายการผลิตพันธุ์สัตว์น้้า รวม 10,600,000 ล้านตัว  มีผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้้า
รวม  10,984,100  ตัว ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่ก้าหนด ตามตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  แผน/ผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้าประจ้าปี 2561 

แผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืด หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
รวมผลการผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าจืด ตัว 10,600,000 10,984,100 
1.1 กุ้งก้ามกราม ตัว 4,950,000 3,280,000 
1.2 ปลาตะเพียน ตัว 2,990,000 4,469,000 
1.3 ปลานวลจันทร์เทศ ตัว 600,000 951,000 
1.4 ปลายี่สกเทศ ตัว 2,060,000 1,828,000 
1.5 ปลานิล ตัว - 456,100 
 
๓. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  (food Safety) 
 

เนื่องจากประเทศผู้น้าสินค้าเกษตรใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น 
ในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง กรมประมงจึงได้มีการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ โดยจัดให้มีการตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานขั้น
ปลอดภัย ผลการด้าเนินงาน ปี 2561 มีข้ันตอน ดังนี้ (ตารางท่ี 9) 

3.1 รับสมัครเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้้าจืดเข้าร่วมโครงการฯ 
3.2 อบรมเกษตรให้ทราบถึงวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
3.3 เจ้าหน้าที่ประมงให้ค้าแนะน้าตามฟาร์มและบริการตรวจวัดคุณภาพน้้าและปัจจัยการผลิต 
3.4 ตรวจประเมินฟาร์มและออกใบรับรอง 
 

ตารางท่ี 9 แผน/ผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ประจ้าปี  2561 
กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 

1 จ้านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 280 281 
1.1 ฟาร์มใหม่ (safety level) ฟาร์ม 90 91 
1.2 ฟาร์มใหม่ (GAP) ฟาร์ม - - 
1.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม 64 64 
1.3.1 ฟาร์มเดิม (safety level) ฟาร์ม 38 38 
1.3.2 ฟาร์มเดิม (GAP) ฟาร์ม 24 24 
2.รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ฟาร์ม - - 
3.ฟาร์มปี 57,58 ที่ยกเลิก / ที่ยกระดับ ฟาร์ม - 4 
4.ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 414 414 
5.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าจากแหล่ง
เพาะเลี้ยง 

ตัวอย่าง - - 
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4. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบูรณ์  

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า แก่เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่ม
น้้าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เลี้ยง
ปลาบ่อพลาสติก และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและให้ค้าแนะน้าสม่้าเสมอ  เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพ รายได้ 
ตลอดจนมีอาหารโปรตีนประเภทปลาเพ่ือไว้บริโภคอย่างยั่งยืน ส่วนการเลี้ยงกบนาในกระชังบกโดยการมอบ
พันธุ์สัตว์น้้า นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ของโครงการฯ เพ่ือให้มีแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้้า ไว้ให้ ครู-นักเรียนบริโภค หรือ น้ารายได้จาก
การจ้าหน่ายสัตว์น้้า มาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของทางโรงเรียนและได้มีโอกาสพัฒนาสมองที่ดีในด้าน
การศึกษา โดยด้าเนินการฝึกอบรม-ถ่ายทอดทักษะความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เบื้องต้น  สร้าง
จิตส้านึกให้กับนักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งด้าเนินการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่ง
น้้าจืด ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางประมาณ 40 แห่ง  โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า ได้แก่ ปลากินพืช  ซึ่งเป็นพันธุ์
ปลาที่เจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้้า ได้ดี และกุ้งก้ามกราม ปล่อยลงในแหล่งน้้า เพ่ือทดแทนชนิดและจ้านวนสัตว์
น้้าจืดที่หายไปเป็นประจ้าทุกปี ตามตารางท่ี 10 

 
ตารางที่ 10 แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าเข็ก  อันเนื่องมาจากพระราชด้าริจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ้าปี  
2561 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 
    1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า 
    1.2 แจกพันธุ์สัตว์น้้า 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
    2.1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    2.2 ส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชังบก 
   2.3 แจกพันธุ์สัตว์น้้าให้แก่เกษตรกร 
3. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้้า 
4. กิจกรรมประมงโรงเรียน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
6. ติดตามและแนะน้าเกษตรกร 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

 
ราย 
ราย 
ราย 
แห่ง 
แห่ง 
ราย 
ครั้ง 

1,000 
600 
400 
125 
15 
10 

100 
2 
2 

65 
10 

1,000 
600 
400 
125 
15 
10 

100 
2 
2 

65 
10 

 
 
5. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าวิจัยของไทย (กคพ.) 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์  ได้รับผิดชอบด้าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้้า
จืดของไทยได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลาหมอไทย และปลาสวาย จ้านวน  1.00 ล้านตัว ซึ่งผลการด้าเนินการ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดของไทย เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้้าธรรมชาติได้ จ้านวน 1.003  ล้านตัว ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย
ทีก่้าหนด ตามตารางท่ี 11 
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ตารางที่ 11 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าวิจัยของไทย  ประจ้าปี  
2561 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดไทย 
    - ปลาตะเพียนขาว 
    - ปลาหมอไทย 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

1,000 
900 
100 

1,000 
900 
100 

 
6. กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ ได้รับผิดชอบด้าเนิน โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 มีการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ในพื้นที่
ต้าบลชอนไพร อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 35 ราย นอกจากนี้ทาง
ศูนย์ยังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านอื่นๆอีกด้วย ตามตารางท่ี 12 

 
ตารางที่ 12 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ประจ้าปี  2561 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. ให้ความรู้ระบบการจัดการและความปลอดภัย ราย 35  
2. สนับสนุนสัตว์น้้าพันธุ์ด ี ตัว 262,500 262,500 
3. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ราย 35 35 
4. ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ราย 35 35 
5. ติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาค ครั้ง 12 12 

 
7. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ รับผิดชอบด้าเนินโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 โดยการจัดฝึกอบรมเกษตรกร 
จ้านวน 500 ราย พื้นที่ด้าเนินการทั้งหมด 6 อ้าเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก 9 
อ้าเภอ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ตามตาราง ที่ 13 
ตารางที่ 13 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ้าปี  2561 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. อบรม/ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 

- พิษณุโลก 
- เพชรบูรณ์ 

 
ราย 

 
250 
250 

 
250 
250 

2. ติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาค ครั้ง 12 12 
 

8. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม (ธนาคารปลา)  
  โครงการธนาคารผลผลิตด้านการประมงได้เริ่มด้าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็น
โครงการ 1 ใน 6 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร ที่ต้องเร่ง
ด้าเนินการ เพ่ือให้ชุมชนเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือ
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เป็นหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้ในครัวเรือน กระทรวงฯ จึงมีนโยบายให้มีการจัดตั้ง
ธนาคารผลผลิตเกษตรขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารผลผลิตด้านการเกษตร ดังนั้น กรมประมงจึงได้
ด้าเนินการโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง ระยะเวลาด้าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560-
2563) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งระบบธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง และทางศูนย์ฯ
ได้ท้าการอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้าชุมชน 1 แห่ง ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าจืดเพ่ือปล่อยเพ่ิม
ผลผลิตในแหล่งน้้าชุมชนเปูาหมาย 100,000 ตัว ตามแผนการปฏิบัติงาน ตารางที่ 14 
ตารางที่ 14 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม (ธนาคารปลา) 
ประจ้าปี  2561 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. อนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้าชุมชน แห่ง 1 1 
2. ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าจืดเพื่อปล่อยเพ่ิม
ผลผลิตในแหล่งน้้าชุมชนเปูาหมาย 

ตัว 100,000 100,000 

3. ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้้าหลังการ
ปล่อย ทุก 2 เดือน 

ครั้ง 2 2 

4. ประเมินผลจับสัตว์น้้า และมูลค่าสัตว์น้้าจืดใช้
ประโยชน์ (Catch and Value Assessment) 

แห่ง 1 1 

 
9. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพชรบูรณ์ ได้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน โครงการ
จัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม จ้านวน 50 ราย และติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม ให้
ด้าเนินการได้ตามประกาศก้าหนด จ้านวน 50 ราย ตามตารางที่ 15 
ตารางที่ 15 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ประจ้าปี  2561 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ควบคุม 

ราย 50 30 

2. ติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 
ให้ด้าเนินการได้ตามประกาศก้าหนด 

ราย 50 5 

3. เฝูาระวังคุณภาพน้้าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 

แหล่ง - - 
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10. กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ ได้ผลิต และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ จ้านวน 753 ราย เป็นจ้านวนปลา 1,129,500 ตัว ตามตารางท่ี 16 
 
ตารางที่ 16 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจ้าปี  2561 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่เกษตรกร ราย 753 753 
2. ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าให้แก่เกษตรกร ตัว 1,129,500 1,129,500 

 
11. กิจกรรมส่งเสริเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) 
  โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เผยแพร่วิธีการเลี้ยงสัตว์น้้าแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเลี้ยงสัตว์น้้ามากขึ้น และสามารถให้เกษตรกรน้าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการเลี้ยงสัตว์
น้้าเป็นอาชีพทางเลือก และศูนย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรจ้านวน 41 ราย รายละเอียด
ตามตารางท่ี 17  

ตารางที่ 17 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) ประจ้าปี  2561 
กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- พิษณุโลก 
- เพชรบูรณ์ 

 
ราย 

 
20 
21 

 
20 
21 

2. ให้ค้าแนะน้าถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
- พิษณุโลก 
- เพชรบูรณ์ 

 
ราย 

 
 

20 
21 

 
 

20 
21 

3. ประเมินผลผลิตสัตว์น้้าหลงัเสร็จสิ้นโครงการ 
- พิษณุโลก 
- เพชรบูรณ์ 

 
ราย 

 
20 
21 

 
20 
21 

12. กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ ได้สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง โดย

การฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ผลิตสัตว์น้้าเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้้า จ้านวน 50,000 ตัว   
รายละเอียดตามตารางที่ 18     

  ตารางที่ 18 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง ประจ้าปี  2561 
กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 

1. ผลิตสัตว์น้้า และปล่อยฟื้นฟูแหล่งน้้า ตัว 50,000 50,000 
2. คัดเลือกแหล่งน้้าธรรมชาติ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า แหล่ง 1 1 
3. ติดตามผลการด้าเนินงาน และให้ค้าแนะน้า ครั้ง 2 2 
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13. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้ 
  ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์เพชรบูรณ์ ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณให้ด้าเนินการงานวิจัย จ้านวน 2 เรื่อง งบประมาณรวม 260,400 บาท ดังนี้ 
 1. โครงสร้างประชาคมปลาและสภาวะการประมงในอ่างเก็บน้้าห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้้ากับชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์
หน้าดินในอ่างเก็บน้้าห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
8. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
  ศูนย์ฯ ได้ด้าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์ฯชนิดต่างๆที่มีคุณภาพดี แข็งแรง ราคาถูก เพ่ือจ้าหน่ายให้แก่
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป น้าไปเลี้ยงเพ่ือไว้บริโภคหรือจ้าหน่าย โดยปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ฯมีเปูาหมาย
การผลิตพันธุ์สัตว์น้้า รวม 5,822,000 ตัว ตั้งเปูายอดขายปีละประมาณ 1.4 ล้านบาท ซึ่งผลการด้าเนินงาน
สามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจ้าหน่าย รวม 10,984,100 ตัว คิดเป็นรายได้จากการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า จ้านวน 
1,682,778 บาท ซึ่งสามารถผลิตและจ้าหน่ายได้สูงกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ ตามตารางที่ 19 

ตารางท่ี 19 แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ้าปีงบประมาณ  2561 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้้าจืด 
รายได้ (บาท) จ้านวนพันธุ์สัตว์น้้า (ตัว) 

แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1. ปลานิล - 800 - 3,500 
2.ปลานิลแปลงเพศ 944,000 315,000 3,120,000 1,050,000 
3.ปลานิลแดงแปลงเพศ 536,000 461,900 1,320,000 1,123,300 
4.ปลาตะเพียนขาว 130,400 96,200 1,224,000 698,500 
5. ปลายี่สกเทศ 12,000 50,690 40,000 266,500 
6. ปลาดุกอุยเทศ 5,400 7,300 18,000 18,250 
7.ปลาหมอสายพันธุ์
ชุมพร 

5,700 - - - 

8. ปลานวลจันทร์เทศ 15,000 720 100,000 6,000 
10. ปลาบึก - 103,700 - 1,037 
11. กุ้งก้ามกราม - 2,000 - 10,000 
11. กบนา  - - - - 

รวม 2,822,100 1,082,060 5,822,000 3,219,387 
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ผลการ 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. งานธุรการ    มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1.1 งานสารบรรณ บริหารเกี่ยวกับงานธุรการ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เอกสาร
วิชาการ  และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับ กรม กอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในรอบ
ปีงบประมาณ   2562 
 

ชนิดหนังสือ จ้านวน (ฉบับ) 
    - รับหนังสือ 2,828 

    - ส่งหนังสือ 973 
    - ค้าสั่งศูนย์ฯ 265 

 
1.2 งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ บริหารงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ การเบิก

จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 
1.3 งานพัสดุครุภัณฑ์ ท้าการลงบัญชีหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้รับ ตรวจเช็คจ้านวนครุภัณฑ์

คงเหลือประจ้าปี 
1.4 งานยานพาหนะ ใช้ติดต่อประสานงานราชการของศูนย์ฯ ให้บริการแก่ข้าราชการศูนย์ฯ 

ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะบ้ารุงซ่อมแซมตลอดจนควบคุมการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 

 
สรุปรายงานงบประมาณประจ าปี  2562 

ตารางที่ 20  แสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
จืดเพชรบูรณ์ ประจ้าปี  2562 

งาน/โครงการ งบที่ได้รับ 
อนุมัติ (บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

1. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 
- ค่าจ้างพนักงานราชการ 4,954,500.00 4,954,440.00 60.00 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอย(ประกันสังคม) 234,587.00 234,506.00 81.00 100 

รวม 5,189,087.00 5,188,946.00 141.00 100 
2. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 512,000.00 511,921.00 79.00 100 
- ค่าสาธารณูปโภค  577,000.00 576,854.16 145.84 - 

รวม 1,089,000.00 1,088,775.16 224.84 99.98 
3. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 623,200.00 623,155.21 44.79 99.99 
- ค่าสาธารณูปโภค  - - - - 
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รวม 623,200.00 623,155.21 44.79 99.99 
     
4. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าเข็กอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 299,000.00 298,999.75 0.25 100 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 299,000.00 298,999.75 0.25 100 

5. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดไทย (กคพ.) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 171,000.00 170,962.59 37.41 99.98 

- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 171,000.00 170,962.59 37.41 99.98 

6. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพระเทพฯ 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,000.00 2,000.00 00.00 100 

รวม 2,000.00 2,000.00 00.00 100 

 7. กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 616,000.00 615,939.94 60.06 99.99 
รวม 616,000.00 615,939.94 60.06 99.99 

8. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 408,000.00 407,999.14 0.860 100 
รวม 408,000.00 407,999.14 0.860 100 

 9. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม (ธ.ปลา)  

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 140,000.00 140,000.00 00.00 100 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 140,000.00 140,000.00 00.00 100 
10. กิจกรรมจักระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (สัตว์น้้าควบคุม) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20,700.00 20,688.58 11.42 99.94 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 20,700.00 20,688.58 11.42 99.94 
11. กิจกรรมจักระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (กุ้งก้ามกราม) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,440.00 1,440.00 00.00 100 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 1,440.00 1,440.00 00.00 100 
12. กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 241,100.00 241,061.57 38.43 99.98 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
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รวม 241,100.00 241,061.57 38.43 99.98 
13. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 151,500.00 151,491.00 9.00 99.99 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 151,500.00 151,491.00 9.00 99.99 
14. กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 42,500.00 42,486.25 13.75 99.97 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม 42,500.00 42,486.25 13.75 99.97 
15. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้ 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - - - - 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

รวม - - - - 
16. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้้าอื่นๆ  

- ค่าจ้างชั่วคราว 441,120.00 411,120.00 0.00 98.87 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 565,680.00 565,641.15 38.85 100 
- ค่าสาธารณูปโภค 96,000.00 96,000.00 0.00 100 

รวม 1,102,800.00 1,102,761.15 38.85 99.63 
 
2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดเพ่ือสนับสนุนงานโครงการต่าง ๆ  ในการเพ่ิมผลผลิตการประมงใน
แหล่งน้้า ปรับปรุงสภาพนิเวศวิทยา การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าตลอดจนงานส่งเสริมการประมงให้แก่ราษฎร 

2.2 วิจัย ทดลอง ค้นคว้าและวิจัย   เพ่ือปรับปรุงเทคนิคและระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า   การ
อนุบาลโดยเน้นหนักชนิดของพันธุ์สัตว์น้้าที่มีความส้าคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  เพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยง
การอนุรักษ์ และการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้าจืด 

2.3 ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  และการจัดการประมงแก่ราษฎร 
2.4 ให้บริการทางวิชาการทางด้านการประมงแก่เกษตรกร  เพื่อมุ่งช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ 
2.5 ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบูรณ์  ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงาน

ราชการอ่ืนในการพัฒนาและส่งเสริมการประมง 
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง 
ในปีงบประมาณ  2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ผลิตพันธุ์

สัตว์น้้าจืดชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ ปลานิล เพ่ือปล่อยใน
แหล่งน้้าธรรมชาติ มีเปูาหมายการผลิตพันธุ์สัตว์น้้า รวม 6,400,000 ตัว  มีผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้้ารวม  
6,400,000  ตัว ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่ก้าหนด ตามตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21  แผน/ผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้าประจ้าปี 2562 

แผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืด หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
รวมผลการผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าจืด ตัว 6,400,000 6,670,000 
1.1 กุ้งก้ามกราม ตัว 2,400,000 2,473,000 
1.2 กบนา ตัว 10,000 - 
1.3 ปลาตะเพียน ตัว 1,142,000 882,000 
1.4 ปลานวลจันทร์เทศ ตัว 1,399,000 211,000 
1.5 ปลาปลายี่สกเทศ ตัว 1,439,000 2,960,000 
1.3 ปลานิล ตัว 10,000 144,000 
 
๓. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  (food Safety) 
 

เนื่องจากประเทศผู้น้าสินค้าเกษตรใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น 
ในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง กรมประมงจึงได้มีการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ โดยจัดให้มีการตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานขั้น
ปลอดภัย ผลการด้าเนินงาน ปี 2562 มีข้ันตอน ดังนี้ (ตารางท่ี 22) 

3.1 รับสมัครเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้้าจืดเข้าร่วมโครงการฯ 
3.2 อบรมเกษตรให้ทราบถึงวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
3.3 เจ้าหน้าที่ประมงให้ค้าแนะน้าตามฟาร์มและบริการตรวจวัดคุณภาพน้้าและปัจจัยการผลิต 
3.4 ตรวจประเมินฟาร์มและออกใบรับรอง 
 

ตารางท่ี 22 แผน/ผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ประจ้าปี  2562 
กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 

1 จ้านวนฟารม์ที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 470 472 
1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนื่องในปี 2562 ฟาร์ม 302 295 
1.2 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2562 ฟาร์ม 90 98 
1.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิมท่ีได้รับรองในปี 2560-2561 ฟาร์ม 76 78 
2. จ้านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ฟาร์ม 216 216 
3. ฟาร์มปี 2560, 2561 ที่ยกเลิก / ที่ยกระดับ ฟาร์ม - - 
4. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 704 674 
5.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง - - 
6. ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.4 ฟาร์ม 1 1 
7. ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน ฟาร์ม 1 1 
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4. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบูรณ์  

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า แก่เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่ม
น้้าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เลี้ยง
ปลาบ่อพลาสติก และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและให้ค้าแนะน้าสม่้าเสมอ  เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพ รายได้ 
ตลอดจนมีอาหารโปรตีนประเภทปลาเพ่ือไว้บริโภคอย่างยั่งยืน ส่วนการเลี้ยงกบนาในกระชังบกโดยการมอบ
พันธุ์สัตว์น้้า นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ของโครงการฯ เพ่ือให้มีแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้้า ไว้ให้ ครู-นักเรียนบริโภค หรือ น้ารายได้จาก
การจ้าหน่ายสัตว์น้้า มาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของทางโรงเรียนและได้มีโอกาสพัฒนาสมองที่ดีในด้าน
การศึกษา โดยด้าเนินการฝึกอบรม-ถ่ายทอดทักษะความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เบื้องต้น  สร้าง
จิตส้านึกให้กับนักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งด้าเนินการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่ง
น้้าจืด ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางประมาณ 40 แห่ง  โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า ได้แก่ ปลากินพืช ซึ่งเป็นพันธุ์
ปลาที่เจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้้า ได้ดี และกุ้งก้ามกราม ปล่อยลงในแหล่งน้้า เพ่ือทดแทนชนิดและจ้านวนสัตว์
น้้าจืดที่หายไปเป็นประจ้าทุกปี ตามตารางท่ี 23 

 
ตารางที่ 23 แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าเข็ก  อันเนื่องมาจากพระราชด้าริจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ้าปี  
2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 
    1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า 
    1.2 แจกพันธุ์สัตว์น้้า 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
    2.1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    2.2 ส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชังบก 
   2.3 แจกพันธุ์สัตว์น้้าให้แก่เกษตรกร 
3. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้้า 
4. กิจกรรมประมงโรงเรียน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
6. ติดตามและแนะน้าเกษตรกร 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

 
ราย 
ราย 
ราย 
แห่ง 
แห่ง 
ราย 
ครั้ง 

1,000 
600 
400 
125 
15 
10 

100 
2 
2 

65 
10 

1,000 
600 
400 
125 
15 
10 

100 
2 
2 

65 
10 

 
 
5. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าวิจัยของไทย (กคพ.) 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์  ได้รับผิดชอบด้าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้้า
จืดของไทยได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลาหมอไทย และปลาสวาย จ้านวน  1,000,000 ตัว ซึ่งผลการ
ด้าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดของไทย เพ่ือปล่อยลงในแหล่งน้้าธรรมชาติได้ จ้านวน 1,013,000 ตัว ซึ่งสูง
กว่าเปูาหมายที่ก้าหนด ตามตารางท่ี 24 
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ตารางที่ 24 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าวิจัยของไทย  ประจ้าปี  
2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจืดไทย 
    - ปลาตะเพียนขาว 
    - ปลาหมอไทย 

พันตัว 
พันตัว 
พันตัว 

1,000 
900 
100 

1,013 
722 
291 

 
6. กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ รับผิดชอบด้าเนิน โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ แปลงติดตามปี 2560 แปลง
ติดตามปี 2561 และแปลงด้าเนินการ ปี 2562 ตามตารางท่ี 25 

 
ตารางที่ 25 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ประจ้าปี  2562 

กิจกรรม/แปลง หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
แปลงติดตามปี 2560 
- ส่งเสริม/ ให้ความรู้/ ด้านระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 

ครั้ง 3 3 

- ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน (ภูมิภาค) ครั้ง 12 12 
แปลงติดตามปี 2561 
- ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง 
ด้าเนินการ 

ราย 35 35 

- จัดท้าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่ม
มูลค่า และจ้าหน่ายผลผลิต 

แปลง 1 1 

- ส่งเสริม/ ให้ความรู้/สนับสนุน ด้านลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต 

ครั้ง 3 3 

- ส่งเสริม/ ให้ความรู้/ ด้านระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 

ครั้ง 3 3 

- สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 ราย 35 35 
- ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/
กระจายสินค้า 

ครั้ง 1 1 

- ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน (ภูมิภาค) ครั้ง 12 12 
แปลงด าเนินการปี 2562 
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- ส่งเสริม/ ให้ความรู้/ ด้านระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 

ครั้ง 3 3 

2. สนับสนุนสัตว์น้้าพันธุ์ด ี ราย 41 41 
3. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ราย 41 41 
4. ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ราย 41 41 
5. ติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาค ครั้ง 12 12 

 
7. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ รับผิดชอบด้าเนินโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ้าปีงบประมาณ 2562 โดยการจัดฝึกอบรมเกษตรกร 
จ้านวน 500 ราย พ้ืนที่ด้าเนินการจังหวัดเพชรบูรณ์ 250 ราย  7 อ้าเภอ ได้แก่ อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า 
อ.หนองไผ่ อ.วิเชียรบุรี อ.ศรีเทพ อ.เขาค้อ และอ.เมือง  พื้นที่ด้าเนินการจังหวัดพิษณุโลก 250 ราย 9 
อ้าเภอ ได้แก่ อ.ชาติตระการ อ.บางกระทุ่ม อ.บางระก้า อ.พรหมพิราม อ.วังทอง อ.เนินมะปราง อ.วัด
โบสถ์ อ.เมือง และ อ.นครไทย เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ผลการด้าเนินงานตามตาราง ที่ 
26 
 
ตารางที่ 26 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ้าปี  2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
2. อบรม/ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 

- พิษณุโลก 
- เพชรบูรณ์ 

 
ราย 

 
250 
250 

 
250 
250 

2. ติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาค ราย 250 250 
 

8. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม (ธนาคารปลา)  
  โครงการธนาคารผลผลิตด้านการประมงได้เริ่มด้าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็น
โครงการ 1 ใน 6 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร ที่ต้องเร่ง
ด้าเนินการ เพ่ือให้ชุมชนเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือ
เป็นหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้ในครัวเรือน กระทรวงฯ จึงมีนโยบายให้มีการจัดตั้ง
ธนาคารผลผลิตเกษตรขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารผลผลิตด้านการเกษตร ดังนั้น กรมประมงจึงได้
ด้าเนินการโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง ระยะเวลาด้าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560-
2563) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งระบบธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง และทางศูนย์ฯ
รับผิดชอบ 2 แหล่งน้้า คือ แหล่งเก็บน้้าร่องแฟบ หมู่ 2 บ้านหนองสรวง ต้าบลคลองกระจัง อ้าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  และบึงบัว หมู่ที่ 6 ต้าบลสนามคลี อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้ท้าการอนุบาล
ลูกปลาก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้าชุมชน ตามแผนการปฏิบัติงาน ตารางที่ 27 
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ตารางที่ 27 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม (ธนาคารปลา) 
ประจ้าปี  2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
เก็บน้ าร่องแฟบ หมู่ 2 บ้านหนองสรวง ต าบลคลองกระจัง อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- สุ่มชั่งวัดลูกปลาก่อนปล่อยอนุบาล ครั้ง 1 1 
- สุ่มชั่งวัดลูกปลาหลังอนุบาล ครั้ง 1 1 
- ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าจืดเพื่อปล่อยเพิ่ม
ผลผลิตในแหล่งน้้าชุมชนเปูาหมาย 

ตัว 80,000 112,000 

- ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้้าที่ปล่อยในแหล่ง
น้้าชุมชนเปูาหมาย 

ครั้ง 2 2 

- ประเมินผลจับสัตว์น้้า และมูลค่าสัตว์น้้าจืดใช้
ประโยชน์ (Catch and Value Assessment) 

แห่ง 1 1 

บึงบัว หมู่ที่ 6 ต าบลสนามคลี อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่ง
น้้าชุมชนเปูาหมายโครงการฯ 

ตัว 20,000 20,000 

- ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้้าที่จับใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้าชุมชนเปูาหมายโครงการฯ 

ครัง้ 1 1 

 
 
 

9. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพชรบูรณ์ ได้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน โครงการ
จัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม จ้านวน 30 ราย และติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม ให้
ด้าเนินการได้ตามประกาศก้าหนด จ้านวน 30 ราย ตามตารางท่ี 28 
ตารางที่ 28 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม (ธนาคารปลา) 
ประจ้าปี  2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ควบคุม 

ราย 30 30 

2. ติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 
ให้ด้าเนินการได้ตามประกาศก้าหนด 

ราย 30 30 

3. เฝูาระวังคุณภาพน้้าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 

แหล่ง - - 
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10. กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ ได้ผลิต และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ จ้านวน 751 ราย แต่เนื่องจากฝนทิ้งช่วงท้าให้เกษตรกรบางรายไม่มีน้้าในบ่อจึงไม่ขอรับ
พันธุ์ปลา 44 ราย ผลการปฏิบัติงานตามตารางท่ี 29 
 
ตารางที่ 29 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจ้าปี  2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่เกษตรกร ราย 751 707 
2. ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าให้แก่เกษตรกร ตัว 630,840 593,880 

 
11. กิจกรรมส่งเสริเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) 
  โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เผยแพร่วิธีการเลี้ยงสัตว์น้้าแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเลี้ยงสัตว์น้้ามากขึ้น และสามารถให้เกษตรกรน้าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการเลี้ยงสัตว์
น้้าเป็นอาชีพทางเลือก และศูนย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรจ้านวน 45 ราย รายละเอียด
ตามตารางท่ี 30  
ตารางที่ 30 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) 
ประจ้าปี  2562  

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- พิษณุโลก 
- เพชรบูรณ์ 

 
ราย 

 
20 
25 

 
20 
26 

2. ให้ค้าแนะน้าถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
- พิษณุโลก 
- เพชรบูรณ์ 

 
ราย 

 
 

20 
25 

 
 

20 
28 

3. ติดตามประเมินผล 
- พิษณุโลก 
- เพชรบูรณ์ 

 
ราย 

 
20 
25 

 
20 
25 

 
12. กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ ได้สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง โดย

การฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ผลิตสัตว์น้้าเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้้า จ้านวน 50,000 ตัว   
รายละเอียดตามตารางที่ 31     
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ตารางท่ี 31 แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง ประจ้าปี  2562 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลปฏิบัติงาน 
1. ผลิตสัตว์น้้า และปล่อยฟื้นฟูแหล่งน้้า ตัว 50,000 50,000 
2. คัดเลือกแหล่งน้้าธรรมชาติ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า แหล่ง 1 1 
3. ติดตามผลการด้าเนินงาน และให้ค้าแนะน้า ครั้ง 2 2 

   
8. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
  ศูนย์ฯ ได้ด้าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์ฯชนิดต่างๆที่มีคุณภาพดี แข็งแรง ราคาถูก เพ่ือจ้าหน่ายให้แก่
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป น้าไปเลี้ยงเพ่ือไว้บริโภคหรือจ้าหน่าย โดยปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ฯมีเปูาหมาย
การผลิตพันธุ์สัตว์น้้า รวม 4,130,404 ตัว ตั้งเปูายอดขายปีละประมาณ 1,304,100 บาท ซึ่งผลการ
ด้าเนินงานสามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้้าจ้าหน่าย รวม 4,621,164 ตัว คิดเป็นรายได้จากการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า 
จ้านวน 1,332,190 บาท ซึ่งสามารถผลิตและจ้าหน่ายได้สูงกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ ตามตารางท่ี 32 

ตารางท่ี 32 แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ้าปีงบประมาณ  2562 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้้าจืด 
รายได้ (บาท) จ้านวนพันธุ์สัตว์น้้า (ตัว) 

แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1. ปลานิล - 3,900 10,000 21,500 
2. ปลานิลแดง - 200 - 500 
3.ปลานิลแปลงเพศ 415,000 538,300 1,378,000 1,775,200 
4.ปลานิลแดงแปลงเพศ 536,800 118,700 1,338,000 235,000 
5.ปลาตะเพียนขาว 201,000 336,075 1,004,000 1,648,000 
6. ปลายี่สกเทศ 61,000 155,925 304,000 746,500 
7. ปลาดุกอุยเทศ 5,400 3,240 18,000 14,850 
8.ปลาหมอไทย - 7,785 - 26,400 
9. ปลานวลจันทร์เทศ 4,600 2,865 34,000 12,500 

 10. ปลาบึก 40,400 131,400 4,404 1,314 
11. กุ้งก้ามกราม - 26,400 - 132,000 
12. กบนา  40,000 7,400 40,000 7,400 

รวม 1,304,100 1,332,190 4,130,404 4,621,164 
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รวมข่าวประชาสัมพันธ์ 
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รวมข่าวประชาสัมพันธ์ 
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