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ค าน า 

********************** 
รายงานประจําปี 2562 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน สรุปผลการ

ปฏิบัติงานทุกงานทุกโครงการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) รวมทั้งภารกิจ
ต่างๆ ที่สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของจังหวัดเชียงรายตลอดระยะเวลา  1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง      
30 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของกรมประมง การดําเนินงานในปีที่ผ่านมา
สําเร็จบรรลุตามแผนงานที่วางไว้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) หวังว่ารายงานฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมงและผู้สนใจโดยทั่วไป 

  ความสําเร็จของผลงานต่างๆ เหล่านี้  บรรลุถึงจุดมุ่ งหมายได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมประมงตลอดจนข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมา
บริการ ของศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) ที่ทุกคนให้ความร่วมมือตั้งใจทํางานอย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

              (นายสุภาพ แก้วละเอียด) 
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 จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 785 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ 
11,678.369 ตร.ก.ม. หรือประมาณ 7,298,981 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลําปาง และจังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัดเชียงรายมีทั้งหมด 18 อ าเภอ 
ชื่อ ระยะทางจากอ.เมือง ชื่อ ระยะทางจากอ.เมือง 

อ.เมืองเชียงราย - อ.แม่สาย 63 กม. 
อ.เชียงของ 145 กม. อ.แม่สรวย 62 กม. 
อ.เวียงปุาเปูา 91 กม. อ.พญาเม็งราย 48 กม. 
อ.เทิง 64 กม. อ.เวียงแก่น 150 กม. 
อ.ปุาแดด 52 กม. อ.ขุนตาล 63 กม. 
อ.พาน 47 กม. อ.แม่ฟูาหลวง 65 กม. 
อ.เวียงชัย 12 กม. อ.แม่ลาว 19 กม. 
อ.แม่จัน 28 กม. อ.เวียงเชียงรุ้ง 45 กม. 
อ.เชียงแสน 60 กม. อ.ดอยหลวง 40 กม. 

 
/ตราประจํา... 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงราย และประวัตจิังหวัดเชียงราย 
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ตราประจ าจังหวัดเชียงราย 
รูปช้างสีขาวใต้เมฆ 

 เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝุายเหนือในอาณาเขตรอบๆ ได้แล้วจึงทรงกรีฑาทัพไปแสดงฝีมือใน
การยุทธต่อหัวเมืองฝุายใต้ลงมา จึงได้ไปรวมพล ณ. เมืองลาวกู่เต้า และหมอควาญได้นําช้างมงคลของพญามังราย  
ไปทอด (ผูก) ไว้ในปุาหัวดอยทิศตะวันออก พลัดหายไป พญามังรายจึงได้เสด็จติดตามรอยช้างไปจนถึงดอยทองริม
แม่น้ํากก นัทธีได้ทัศนาการเห็น ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่ดี จึงได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นในที่นั่น 
ให้ก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง ขนานนามเมืองว่า "เวียงเชียงราย" ตามพระนามของพญามังราย 
ผู้สร้างเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 ดังนั้น จึงได้นํารูปช้างสีขาวใต้เมฆแห่งความรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข 
บนพื้นสีม่วงของวันเสาร์ ซึ่งตรงกับวันประสูติของพญาเม็งราย เป็นสีประจําจังหวัด 
 

ค าขวัญของจังหวัดเชียงราย 
“เหนือสุดในสยาม           ชายแดนสามแผ่นดิน 

ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา           ล้ําค่าพระธาตุดอยตุง” 
 

วิสยัทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย(Vision) 
“เชียงราย : ประตูทองของวัฒนธรรมล้านนาและการค้าสู่สากล” 

Chiangrai : Global Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade 
 

ธงประจ าจังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 

 
 

 ดอกไม้ประจ าจังหวัด 

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

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

/ต้นไม้ประจําจังหวัด... 
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 ต้นไม้ประจ าจังหวัด 

ชื่อพันธุ์ไม้ :  กาสะลองคํา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermacheraignea (Kurz) Steenis 
วงค์ :               Dignoniaceae 
ชื่ออ่ืนๆ :  ปีบทอง, แคเปฺาะ, สําเภาหลามต้น, สะเภา,  
   อ้อยช้าง, จางจืด 
 
 
 
 

 
 

ประวัติความเป็นมาของต้นไม้ประจ าจังหวัดเชียงราย 
 ต้นกาสะลองคํา เป็นต้นไม้ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
ในพิธีเปิดโครงการปลูกปุาถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ 
ปีที่ 50 วันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 

ความเป็นมาของตุงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

 
 
 

 /เนื่องใน... 
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 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งนับว่าเป็นวาระอัน
มงคลยิ่ง พสกนิกรชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่าและเผ่าพันธุ์ได้รวมใจกันเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันหาที่สุดมิได้  ต่อพสกนิกรชาวเชียงรายและชาวไทย      
จึงพร้อมใจกันจัดสร้างตุงทองคําเพ่ือน้อมเกล้าน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน ๒ ตุง และตุงหลวง
จํานวน ๑ ตุง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงรายสถาปนาได้ ๗๓๗ ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนําของนายวิจารณ์ ไชยนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในสมัยนั้น 
ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากประชาชนชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า เผ่าพันธุ์ เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งตุงผืนที่ ๑ ออกแบบโดย 
นายถวัลย์ ดัชนี ผืนที่ ๒ ออกแบบโดย นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตุงหลวง ออกแบบโดย นายกนก วิศวกุล 
ผู้ออกแบบได้ศึกษาและผสานความคิดสอดคล้องกันกับชาวเชียงรายผนวกกับความจงรักภักดี จังมีความหมายและ
เกิดรูปแบบดังต่อไปนี้ 
ตุงผืนที่ ๑ 
 ออกแบบโดย นายถวัลย์ ดัชนีรูปแบบตุง มีลักษณะเป็น จลนะภาพ คือการแสดงออกถึงพลังแห่งการ
เคลื่อนไหว อิสระเบ่งบานในการรังสรรค์ที่มิได้ยึดรูปแบบดั้งเดิม หากแต่ยังไว้ซึ่งศักยภาพในด้านเนื้อหา ปรัชญา
ศรัทธา และสัญลักษณ์อันเปี่ยมด้วยความหมายของกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ โดยใช้รูปแบบของนารายณ์ทรงครุฑ       
อันเป็นพระราชลัญจกรของรามาวตาร พระวิษณุอวตารลงมาเป็นพระราม รู ปพระนารายณ์สี่กรทรงตรี              
คธา        จักร และสังข์ ประทับยืนบนครุฑ ช้างเอราวัณสามเศียร หมายถึง สวรรค์ชั้นดุสิต ที่สถิตของพระอินทร์ 
และพระธาตุเกษแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ อยู่บนฐานปัทม์ ดอกบัวเสี้ยงเดือนรูปปิ่นพระศิวะ และกระต่ายแทนปีพระ
ราชสมภพ และเป็นสัญลักษณ์ของ ศศิธรประภามณฑลของพระอิศวร ตามปกิรนัมตรีมูรติ จิตรกรแทนหกรอบพระ
ชันษา โดยใช้ชื่อสัตว์หิมพานต์ทั้งหก อันมีช้างเอราวัณ ครุฑ นาค นรสิงห์ คชสีห์ และกระต่าย นับได้ว่าเป็นงาน
รังสฤษฎ์ที่สมบูรณ์ด้วยรูปแบบ เปี่ยมด้วยความหมาย ทรงพลังและเข้มขลังด้วยศรัทธาความรัก 
ตุงผืนที่ ๒ 
 ออกแบบโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์เป็นตุงแห่งความจงรักภักดีของชาวเชียงรายและปวงประชา
ไทย น้อมเกล้าถวายบูชาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯแสดงออกด้วยรูปแบบที่บ่งบอกถึง”จากแผ่นดิน –       
สู่แผ่นฟูา”ดิน หมายถึง รูปทรงล่างสุดของตุง ที่มีสัญลักษณ์รูปช่างอันเป็นตราประจําจังหวัดเชียงรายโอบอุ้มขึ้นไป   
สู่รูปทรงที่ปรากฏเป็นภาพประชาชนชาวเชียงรายถวายเครื่องสูง เพ่ือน้อมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในบรรยากาศของขุนเขาดอยนางนอน และองค์พระธาตุดอยตุง เหนือจากดอยตุงเป็นภาพพญาครุฑ    
อันเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์ หลังของพญาครุฑเป็นรัศมีที่โอบอุ้ม
มี     ๑๐ องค์ หมายถึง การปกครองด้วยทศพิธราชธรรม เหนือพญาครุฑเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ มีเปลวกนก
ที่หมายถึงพระเมตตา รองรับพญานาค ซึ่งหมายถึงพระบารมีที่ปกปูองไพร่ฟูาประชาชน ดอกบัว และแสดงถึงทรง
เป็นนักปฏิบัติธรรมแตกฉานในพระธรรมอย่างลึกซึ้ง บนสุดเป็นตราสัญลักษณ์ 6 รอบ ล้อมด้วยเปลวกนกที่โพยพุ่ง
ไปสู่ความสว่าง คือ พระนิพพาน 
ตุงผืนที่ ๓ 
 ออกแบบโดย นายกนก วิศวะกุลภาพโดยรวมของตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงออกถึงพลังแห่งความ
สงบนิ่งและม่ันคงพลังแห่งความจงรักภักดี พลังแห่งความเคารพศรัทธายิ่ง ของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ที่น้อมเกล้าฯ 
ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องจากตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ จะได้
จัดสร้างไว้ที่จังหวัดเชียงรายในโอกาสข้างหน้า เพ่ือร่วมฉลองเมืองเชียงรายที่สถาปนามาได้ ๗๓๗ ปี ดังนั้น รูปแบบ
ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม จึงต้องคํานึงถึงหลักภูมิทัศน์ที่มีความสอดคล้องกลมกลืนอย่างสงบ มั่นคงและสง่า
งาม 

/ประวัติ... 
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ประวัติจังหวัดเชียงราย 
เชียงราย ดินแดนแห่งขุนเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้้ากก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่า
ไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อน เป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าและน้้าตกอันงดงามหลายแห่ง และมี เทือกเขาผีปันน้้าที่เป็น
พรมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ อีกทั้งเป็นจุดแรกที่แม่น้้าโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็น
พรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพ้ืนราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่
บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ท้าให้เชียงรายได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประวัติศูนย์... 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Chiang_Rai.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Burmese-Chiang_Rai.png
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเขต 2 (เชียงราย) ตั้งอยู่เลขที่ 305 หมู่ที่ 6 บ้านปง ตําบลเวียงชัย อําเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ประมาณ 17 กิโลเมตรเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.
2522 โดยเจียดจ่ายงบประมาณจากงานบูรณะแหล่งน้ํามาก่อสร้างบ่อเพาะพันธุ์ปลาและคันดิน  มีเนื้อที่
ประมาณ 180 ไร่ 3 งาน ประกอบด้วย 

1. บ่อดินขนาด  6.5 ไร่    จํานวน  1  บ่อ   
2. บ่อขนาด  2 ไร่    จํานวน  15  บ่อ   
3. บ่อขนาด  1 ไร่    จํานวน  7  บ่อ 

 
 
 

 
 

 
 

/แผนผัง… 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   รายงานประจ าปี 2562   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 
(เชียงราย) 

 

/รายละเอียด... 
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D1.3 D1.4 

สวาย 
D1.2 D1.1 

 นิลแดง 

   นิล 

 นวลจนัทร์ 

F1  กะโห้ E1  อนุบาล C1 

G1  A1 A2  A3   A4    A5 

C2 

A7      A6 

    น ้ าท้ิง  อนุบาล   อนุบาล       บึก 

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

บ่อดิน 

รูปสามเหล่ียม 
C3 

 อนุบาล 
D3   ปลานิล F3  เทพา(เมีย) 

F4  เทพา(ผู)้ 

E3  อนุบาลแปลงเพศ 
C4 บ่อขนาด 70 ม3

 

 (เพาะไรแดง) 

โรงบรรจุพนัธุ์ปลา 
D4 C5 

       บึก 

    5-20kg 

 G2 
G3 

B1    B2 B3 B4 B5 
E4  ปลานิล โรงเพาะฟัก 

B6 

     จีน 

 อนุบาล D5 C6 

บ่อซีเมนต ์50 ม3 E5  ปลาโมง 

D6 

E6  บา้-ตะเพียน(ผู)้ 
F5 

ปลารวม 

E7  อนุบาล 

E8  อนุบาล 

แผนผังแสดงที่ต้ังบ่อดิน พ่อ-แม่พันธุ์สัตว์น้ า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
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/หน่วยผลิต... 
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รายละเอียดแผนผัง 
บริเวณศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 2 (เชียงราย) 
1. อาคารที่ทําการ  10.  โรงเพาะฟัก 
2.  ห้องประชุม  11.  โรงอาหารปลา 
3.  สถานวีิทยุกรมประมง 12.  บ้านพักหัวหน้าสถานีฯ     
4.  โรงเก็บรถ  13.  บ้านพักข้าราชการ 
5.  โรงเก็บน้ํามัน  14.  บ้านพักรับรอง 
6.  ห้องเก็บพัสด ุ  15.  บ้านพักคนงานประมง 
7.  บ่อกรองน้ํา  16.  โรงสูบน้ํา 
8.  ห้องซ่อมเครือ่งยนต์     17.  บ่อน้ําทิ้ง 
9.  บ่อซีเมนต ์  18.  โรงบรรจุพนัธุ์ปลา  

 

 

10 

 

   

 

 

 9 

9 

9 

ล าห้วยสะกึ๋น 

บ่อเก็บน้ า 

16 

15 11 
12 

13 13 13 13 

ป้อมยาม 

13 13 
13 

13 

13 13 

13 13 

14 14 

14 

17 

16 

1 2 3 

4 5 6 7 

8 

เสาธง 

เชียงของ  - พญาเม็งราย เชียงราย 

หนองหลวง 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

บ่อดิน 
C1-C6 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

F1 

F2 

F3 

F4 

G1 

G2 G3 

F5 

N 

บ่อเก็บน้ า 

6 

18 
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หน่วยผลิตพันธุ์ปลาหนองหลวงอยู่ในความรับผิดชอบของ สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ในการ
ผลิตพันธุ์ปลา เพ่ือนําไปปล่อยในแหล่งน้ําสาธารณะในจังหวัดเชียงราย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 กรมประมงได้ยกฐานะให้
เป็น “สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเชียงราย”สถานีฯ ได้รับการปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ.2539 โดยเงินกู้โครงการ
บูรณะแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือการประมง (OECF) และปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2531 และดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายโดยลุล่วงไปได้ด้วยดีในปี พ.ศ.2554 กรม
ประมงได้ยกฐานะให้เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงราย ได้ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานของกองวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้ยกฐานะให้เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) จนปัจจุบันและมีสิ่งก่อสร้างคือ   

1. อาคารที่ทําการ  2. ห้องประชุม  3. สถานีวิทยุกรมประมง   
4. โรงเก็บรถ   5. โรงเก็บน้ํามัน  6. ห้องเก็บพัสด ุ
7. บ่อกรองน้ํา   8. ห้องซ่อมเครื่องยนต์    9. บ่อซีเมนต์   
10. โรงเพาะฟัก   11. โรงอาหารปลา 12. บ้านพักหัวหน้าสถานีฯ 
13. บ้านพักข้าราชการ  14. บ้านพักรับรอง 15. บ้านพักคนงานประมง 
16. โรงสูบน้ํา   17. บ่อน้ําท้ิง  18. โรงบรรจุพันธุ์ปลา 

ความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงราย น่าน แพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ ไม้น้ําจืด เพ่ือนํา
เทคโนโลยีมาทดสอบ ขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพ้ืนที่จริง 
 ๒. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้ําหายากหรือ
ใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
 ๓. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 ๔. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา พันธุ์ไม้น้ําจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําปิด เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิด 
 ๕. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และพันธุ์ไม้น้ําจืด และให้การ
สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานภูมิภาคในเรื่องการกํากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และพันธุ์ไม้น้ําจืด 
 ๖. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ํา
สวยงาม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
 ๗. เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําจืด 
 ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนที่... 
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หนองหลวง 

สนามกล์อฟสันติบุรี 

รพ.สมเด็จ 
พระญาณสังวรณ์ 

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 

ประมาณ 16 กม. 

สะพาน 

โชว์รูมอีซูซ ุ

ประมาณ 9 กม. 

ประมาณ 9 กม. 

สี่แยกแม่กรณ ์

ไป อ.พญาเม็งราย 

ไป อ.เทิง 

 

ตลาดผลไสว 

แยกศรีทรายมูล 

เซ็นทรัล 
เชียงราย 

ไป อ.แม่สาย 

อ.เวียงชัย 

Big C 

แผนทีแ่สดงทีต่ั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

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

ศพจข.2 (เชียงราย) 

จ.พะเยา 

สะพาน 
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หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดเชียงราย 

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

 
 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
1 นายสุภาพ   แก้วละเอียด พ.ศ.2554 – พ.ศ.2559 

 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
1 นายสุภาพ   แก้วละเอียด พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
/อัตรากําลัง… 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่ง 
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อัตราก าลังบุคลากร ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
    ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้าราชการจํานวน 6 อัตรา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
1 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
2 นายธนกร สงวนเรือง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
3 นางสาวจิราภรณ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4 นายเทวัฒน์ สุขเกษม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
5 นางรุ่งทิวา นิลมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6 นางสาวสุภาพร  เณรตาก้อง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 
/ลูกจ้างประจํา… 

นายสุภาพ  แก้วละเอียด 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

นายธนกร  สงวนเรือง 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวสุภาพร  เณรตาก้อง 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

นางรุ่งทิวา  นิลมณี 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

อัตราก าลังบุคลากร 
 

นายเทวัฒน์  สขุเกษม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวจิราภรณ์  ตันเจริญ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
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ลูกจ้างประจําจํานวน  3 อัตรา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 

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

 
ลูกจ้างประจํา (งบเงินทุนหมุนเวียน) จํานวน  2 อัตรา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
1 นายบังเอิญ    เอมแย้ม พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
2 นายสาคร      นุกาศ พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

 
พนักงานราชการ  จํานวน  19 อัตรา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
1 นายธวัชชัย           หล้าสม นักวิชาการประมง 
2 นางสาวทับทิม       ชุ่มมะโน นักวิชาการประมง 
3 นางสาวสุวิมล วันตุ้ย นักวิชาการประมง 
4 นายเสกสรรค์   คําเตือน เจ้าพนักงานประมง 
5 นายบุญยัง            เกเย็น เจ้าพนักงานประมง 
6 นางทองม้วน         เกเย็น เจ้าพนักงานประมง 
7 นายวิสูตท์ ตุ้ยดง เจ้าหน้าที่ประมง 
8 นางสาวพัชราภรณ์ ภาคภูมิ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
9 นางปราณี           ผลประสิทธิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

10 นางบัวไหล          พงษ์ศักดิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
11 นางศรีนวล          คําฟู พนักงานผู้ช่วยประมง 
12 นางกอยใจ          ศรีมณเฑียร พนักงานผู้ช่วยประมง 
13 นายสุข              อ่ินคําฟู พนักงานผู้ช่วยประมง 
14 นายเสาร์แก้ว       คําฟู พนักงานผู้ช่วยประมง 
15 นายอุทัย            กลาหงษ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
16 นายเล็ก             มูลประภา พนักงานผู้ช่วยประมง 
17 นางวิไลลักษณ์     สุขเกษม พนักงานผู้ช่วยประมง 
18 นางวิไล             คําเตือน พนักงานผู้ช่วยประมง 
19 นายส่วน อวดเร็ว พนักงานผู้ช่วยประมง 

 
 

/ลูกจ้างชั่วคราว... 
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ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  จํานวน  6 อัตรา (งบเงินทุนหมุนเวียนฯ)                                                                          

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
1 ว่าที่.รต.ธีรภัทร ทิพย์ทวีกุล นักวิชาการประมง 
2 นายสง่า           คําฟู คนงานประมง 
3 นางอําไพ          สมควร คนงานประมง 
4 นางสาวนิภา      ใจอาษา คนงานประมง 
5 นายศรีทัน อ่ินคําฟู คนงานประมง 
6 นายเอกชัย คําฟู คนงานประมง 

 
จ้างเหมาบริการ จํานวน 7 อัตรา 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คําสั่งมอบหมาย… 
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                             คําสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 

ที ่ 5/๒๕62 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ 

      ....................................................... 
  เพ่ือเป็นการปรับปรุงภารกิจการปฏิบัติราชการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 2 (เชียงราย) ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนด พร้อมทั้งให้
สอดคล้องกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงมีคําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ให้
เจ้าหน้าที่โดยจัดแยกตามงาน/โครงการ ดังต่อไปนี้ 

 ข้าราชการ 
 1. นายธนกร  สงวนเรือง  ตําแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  1.1งานวิจัย 
  1.2 งานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
  1.3 งานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (งานตรวจสอบฯ) 
  1.4 งานบริการและห้อง LAB 
  1.5 งานพัสดุ 
  1.6 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา (บรรจุพันธุ์สัตว์น้ํา)      
  1.7 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน  
  1.8 งานรักษาความปลอดภัย 
      1.9 ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
    2. นายเทวัฒน์  สุขเกษม  ตําแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  2.1 งานวิจัย 
  2.2 งานโครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
  2.3 งานโครงการส่งเสริมดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  2.4 งานโครกงารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
      2.5 งานโครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทย       
  2.6 งานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
      2.9 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ  
  2.10 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา (บรรจุพันธุ์สัตว์น้ํา) 
  2.11 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน     
  2.12 งานรักษาความปลอดภัย 
  2.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  

/3. นางสาวจิราภรณ์... 

ค าสั่งมอบหมายหน้าทีก่ารปฏิบัติงาน 
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 3. นางสาวจิราภรณ์  ตันเจริญ ตําแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  3.1 งานวิจัย 
  3.2  งานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map)
  3.3  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
  3.4 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  
       3.5  งานโครงการสัตว์น้ําควบคุม 
  3.6 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา (บรรจุพันธุ์สัตว์น้ํา) 
  3.7 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
  3.8 ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําน้ําอื่นๆ 
  3.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    
 4.  นางสาวสุภาพร  เณรตาก้อง ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
  4.1 งานวิจัย 
  4.2 งานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  4.3 งานโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ 
  4.4 งานสารสนเทศ 
      4.5 งานวิทยากรศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
  4.7 งานประชาสัมพันธ์ 
  4.8 งานบริการและห้อง LAB 
  4.9 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา (บรรจุพันธุ์สัตว์น้ํา) 
  4.9 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
  4.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5. นางรุ่งทิวา  นิลมณี ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   5.1 งานธุรการ  
  5.2 งานอํานวยการ 
      5.3 งานการเงินและบัญชี 
  5.4 งานพัสดุ 
  5.5 งานซ่อมบํารุง 
  5.6 งานรักษาความปลอดภัย 
  5.7 งานยานพาหนะ 
  5.8 งานดูแลความสะอาดอาคารที่ทําการ และภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฯ 
  5.9 งานควบคุมโยธา 
  5.10 งานรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
  5.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  
 
 
 
 

/ลูกจ้างประจํา... 
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 ลูกจ้างประจํา 
 1. นายจรัญ  พงษ์ศักดิ์  ตําแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
     1.1 งานรักษาความปลอดภัย 
     1.2 งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ 
     1.3 งานตรวจตราทรัพย์สินของทางราชการ 
     1.4 งานดูแลระบบลม ระบบน้ํา ระบบไฟฟูา ต่อเนื่องจากการปฏิบัติงานปกติของกลุ่มงานผลิต

ตามท่ีได้รับการประสาน 
     1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    
 2. นายอนันต์  หาญกล้า  ตําแหน่ง  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
  2.1 งานตัดหญ้ารอบบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลา รอบบ่ออนุบาล รอบบ่อน้ําทิ้งและบ่อพักน้ํา 
  2.2 งานตัดกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ และงานตกแต่งภูมิทัศน์      
  2.3 ปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดําริฯ ให้อาหารปลาตู้กระจก ทําความสะอาดตู้ปลา 

และเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อซีเมนต์ 
  2.4 งานรักษาความปลอดภัย 
  2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 3. นายจันทร์  คิดอ่าน  ตําแหน่ง  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
  3.1 งานตัดหญ้ารอบบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลา รอบบ่ออนุบาล  
  3.2 งานตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณถนนโดยรอบ และงานตกแต่งภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ 
  3.3 ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านประมง 
  3.4 งานรักษาความปลอดภัย 
  3.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 4. นายสาคร  นุกาศ ตําแหน่ง  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
  4.1 งานโยธา และงานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล ตลอดจนงานซ่อมแซมยานพาหนะ 
  4.2 งานอํานวยการ งานให้บริการด้านพนักงานขับรถยนต์ 
  4.3 งานด้านช่าง อาทิ งานไฟฟูา งานประปา 
         4.4 งานรักษาความปลอดภัย 
      4.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5. นายบังเอิญ  เอมแย้ม  ตําแหน่ง  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
      5.1 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอ่ืน  ๆอาทิ งานให้อาหาร 
  พ่อแม่พันธุ์ปลา งานเพาะขยายพันธุ์ปลาและอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน งานดูแลระบบลม ระบบน้ํา 
  5.2 ช่วยงานวิจัยด้านการประมง 
      5.3 งานรักษาความปลอดภัย 
      5.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  
 
 
 
 

/พนักงานราชการ… 
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 พนักงานราชการ 
 1. นายธวัชชัย  หล้าสม  ตําแหน่ง  นักวิชาการประมง 
      1.1 ชว่ยงานวิจัย 
  1.2 ช่วยงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
  1.3 ช่วยงานโครงการส่งเสริมดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  1.4 ชว่ยงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
      1.5 ช่วยงานโครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทย       
  1.6 ชว่ยงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  1.7 ช่วยงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (งานตรวจสอบฯ) 
       1.8  งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง 
       1.9  ชว่ยงานยานพาหนะ กรณีพนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอ 
  1.10 งานรักษาความปลอดภัย 
       1.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
 2. นางสาวทับทิม  ชุ่มมะโน   ตําแหน่ง  นักวิชาการประมง 
      2.1 ชว่ยงานวิจัย 
        2.2 ช่วยงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (งานตรวจสอบฯ) 
  2.3  ชว่ยงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  2.4  ช่วยงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
       2.4 งานธุรการ  
       2.5 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง 
       2.6 ชว่ยปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ 
       2.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 3. นางสาวสุวิมล  วันตุ้ย ตําแหน่ง นักวิชาการประมง 
      3.1 ชว่ยงานวิจัย 
  3.2 ช่วยงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
  3.3 ช่วยงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (งานตรวจสอบฯ) 
  3.4 ช่วยงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
      3.5 งานห้องปฏิบัติการ 
      3.6 งานวิทยากรให้ความรู้ด้านการประมง  
      3.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                   4. นายบุญยัง  เกเย็น  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 
      4.1 ชว่ยงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
  4.2 ช่วยงานโครงการส่งเสริมดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  4.3 ชว่ยงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
      4.4 ช่วยงานโครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทย       
  4.5 ชว่ยงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  4.6 ชว่ยงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
  4.7 ช่วยงานวิทยากรศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 

                          /4.8 งานรักษา… 
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  4.8 งานรักษาความปลอดภัย 
      4.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5. นายเสกสรรค์  คําเตือน  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานประมง 
      5.1 ชว่ยงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (งานตรวจสอบฯ) 
      5.2 งานพัสดุ 
      5.3 งานธุรการ งานอํานวยการ และงานระบบสารสนเทศ 
      5.6 งานรักษาความปลอดภัย 
      5.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                     6. นางทองม้วน  เกเย็น  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานประมง 
      6.1 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
  6.2 ชว่ยงานโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ 
  6.3 งานธุรการ 

   6.3.1 ด้านทะเบียนคุมวันลา   
       6.3.2 จัดทําคําสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย)  
   6.3.3 งานสิทธิและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 
       6.3.4 งานเกษียณอายุราชการ   
       6.3.5 งานอํานวยการ และงานสารสนเทศ 
       6.3.6  งานพัสดุ เบิกจ่ายน้ํามันและรายงานการรับจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
       6.3.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 7. นายวิสูตท์  ตุ้ยดง  ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประมง 
  7.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  7.2 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
  7.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 8. นางสาวพัชราภรณ์  ภาคภูมิ  ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
  8.1 งานการเงินและบัญชี 
  8.2 งานธุรการ งานอํานวยการ และงานระบบสารสนเทศ 
  8.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 9. นายเสาร์แก้ว  คําฟู  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
  9.1 ช่วยงานโครงการส่งเสริมดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  9.2 ช่วยงานโครกงารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
       9.3 ช่วยงานโครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทย       
      9.4 งานรักษาความปลอดภัย 
  9.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 10. นายอุทัย  กลาหงษ์  ตําแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
  10.1 ช่วยงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  10.2 งานรักษาความปลอดภัย 
  10.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
  

/11. นายเล็ก… 



 
 

   รายงานประจ าปี 2562   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
 

หน้าท่ี 20 

 11. นายเล็ก  มูลประภา  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
  11.1 ช่วยงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  11.2 งานรักษาความปลอดภัย 
  11.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 12. นายสุข  อิ่นคําฟู  ตําแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
  12.1 ช่วยงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  12.2 งานรักษาความปลอดภัย 
  12.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 13. นางศรีนวล  คําฟู  ตําแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
  13.1 ช่วยงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  13.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 14. นายส่วน  อวดเร็ว  ตําแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
  13.1 ช่วยงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  13.2 งานรักษาความปลอดภัย 
  13.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 15. นางบัวไหล  พงษ์ศักดิ์  ตําแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
   15.1 ช่วยงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
   15.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 16. นางกอยใจ  ศรีมณเทียร  ตําแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
   16.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
   16.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                    17. นางวิไล  คําเตือน  ตําแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
   17.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
   17.2 งานธุรการ งานอํานวยการ และงานสารสนเทศ 
   17.3 งานพัสดุ 
   17.4 งานรักษาความสะอาดอาคารที่ทําการ ห้องทํางานเจ้าหน้าที่ 
   17.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 18. ปราณี  ผลประสิทธิ์  ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
   18.1 งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ 
   18.2 งานธุรการ งานอํานวยการ และงานสารสนเทศ 
   18.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 19. นางวิไลลักษณ์  สุขเกษม  ตําแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
   19.1 งานธุรการ งานอํานวยการ งานระบบสารสนเทศ 
                           19.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  
 
 
 

/ลูกจ้างชั่วคราว... 

 



 
 

   รายงานประจ าปี 2562   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
 

หน้าท่ี 21 

 ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน 
 1.  นายสุขสรรค์  คําแก้ว ตําแหน่ง  นักวิชาการประมง 
  1.1  งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
  1.2  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ  
  1.3 งานวิจัยและพัฒนาการประมงและห้องปฏิบัติการ 
  1.4  งานรักษาความปลอดภัย 
  1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. นายเอกชัย  คําฟู  ตําแหน่ง  คนงานประมง 
  2.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  2.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ 
  2.3 งานรักษาความปลอดภัย 
  2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  3. นายสง่า  คําฟู   ตําแหน่ง   คนงานประมง 
      3.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
  3.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ  
  3.3 งานรักษาความปลอดภัย 
  3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 4. นายศรีทัน  อ่ินคําฟู  ตําแหน่ง  คนงานประมง 
  4.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
  4.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ   
  4.3 งานโยธา  
      4.4 งานซ่อมบํารุง 
  4.5 งานรักษาความปลอดภัย 
  4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5. นางอําไพ  สมควร  ตําแหน่ง  คนงานประมง 
  4.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา  
  4.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ  
  4.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 6.  นางสาววนิภา  ใจอาษา  ตําแหน่ง  คนงานประมง 
  6.1 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 
  6.2 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ   
  6.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  
 
 
 
 
 

/จ้างเหมาบริการ... 
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 จ้างเหมาบริการ 
 1. นางสาวลลิตา  ประเต็ม  ตําแหน่ง  นักวิชาการประมง 
     1.1. งานพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
     1.2. ช่วยงานส่งเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     1.3. ช่วยงานวิจัยการประมงและห้องปฏิบัติการ 
     1.4. ช่วยงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
     1.5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. นายประกาย  มะโนวรรณ  ตําแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
  2.1 งานรักษาความปลอดภัย  
  2.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 3. นายสนั่น  คําฟู  ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 
  3.1 งานรักษาความปลอดภัย  
  3.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 4.  นายศรนรินทร์  วงค์ไชย  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
  4.1 งานยานพาหนะและขนส่ง  
  4.2 งานซ่อมบํารุง 
  4.3 งานอํานวยการ 
  4.4 งานรักษาความปลอดภัย 
  4.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5.  นายราชันย์   ยากาษา  ตําแหน่ง  งานขับรถยนต์ 
  5.1 งานยานพาหนะและขนส่ง  
  5.2 งานซ่อมบํารุง 
  5.3 งานอํานวยการ 
  5.4 งานรักษาความปลอดภัย 
  5.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 6. นายสุภาพ อภิสุนทรสุข  ตําแหน่ง  คนงานประมง 
 6.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี 
  6.2 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําของไทย 
  6.3 งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยสถานที่ และอาคารที่ทําการ 
  6.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 7. นางแสงเดือน  บวรมั่นชัย  ตําแหน่ง คนงานประมง 
  7.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี 
  7.2 งานฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําของไทย 
  7.3 งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยสถานที่ และอาคารที่ทําการ 
  7.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

/ให้ผู้มีรายชื่อ... 
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 ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมีความรับผิดชอบถือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด 
อนึ่ง เนื่องจากศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีอาณาเขตกว้างขวาง เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์อันเป็นสาเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ฉะนั้น กรณีผู้อํานวยการศูนย์ฯ ไม่อยู่ภายในศูนย์ฯ และ
มิได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทน หากมีเหตุการณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งจําเป็นต้องตัดสินใจ หรือดําเนินการโดยเร่งด่วน  จึง
มอบหมายให้ข้าราชการดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ตัดสินใจหรือสั่งการ 
 1. นายธนกร         สงวนเรือง   ตําแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 2. นายเทวัฒน์       สุขเกษม   ตําแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 3. นางสาวจิราภรณ์   ตันเจริญ   ตําแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 4. นางสาวสุภาพร     เณรตาก้อง   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
 5. นางรุ่งทิวา          นิลมณี   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง และให้ยกเลิกคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับ
คําสั่งนี้ โดยให้ใช้คําสั่งฉบับนี้แทน 
    สั่ง  ณ  วันที่  11  มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
                 (นายสุภาพ  แก้วละเอียด) 
      ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/งานอํานวยการ… 
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งานอ านวยการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

************************************************** 
 
1.  งานธุรการ 

งานธุรการ งานอํานวยการ และงานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและอํานวยความสะดวกทุก
ด้านสําหรับบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปที่มาต่อต่อราชการ ตลอดจนงานดูแล อนุรักษ์ และช่วยบํารุง
ทรัพย์สินของศูนย์ฯ งานด้านให้บริการและอํานวยการด้านเอกสาร งานทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ         
งานติดต่อสื่อสาร งานบริการและรับรอง งานตรวจเช็คการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานประสานงานทั่วไปกับ
บุคคลภายในหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ จัดทําเว็บไซต์ของหน่วยงาน งานด้านรับ – ส่ง
ข้อมูลข่าวสารหนังสือราชการต่างๆ งานประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้ 

 
ผลการรับ–ส่งหนังสือราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ หนังสือราชการ (ฉบับ) ออกค าสั่งศูนย์ฯ (ฉบับ) 
รับ ส่ง 

2562 3,601 1,122 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.  งานการเงิน... 

งานอ านวยการ 
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2.  งานการเงิน 
มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียนฯ จากสํานักงานคลังจังหวัด

เชียงราย ทุกหมวดรายจ่าย ดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีตามโครงการๆ ตรวจสอบใบสําคัญ หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ทําบัญชีรับ-จ่ายเงินทุกประเภทนําเงินส่งคลัง 
เช่น เงินฝากคลัง เงินรายได้จากการจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ํา รายงานจากระบบ GFMIS และจัดทําหลักฐานใบสําคัญส่ง
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2562 แต่ละงาน/โครงการ มีดังนี้ 

สรุปรายงานผลการจ่ายเงินงบประมาณปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ า 

    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 428,575.48 428,575.48 - 100 
- ค่าสาธารณูปโภค 436,424.52 436,424.52 - 100 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 
(เชียงราย) 

    

- ค่าสาธารณูปโภค 122,000.00 121,873.25 126.75 99.90 
หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพ่ือการประมงจังหวัด
เชียงราย 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 146,880.38 146,821.00 59.38 99.96 
-  ค่าสาธารณูปโภค 49,519.62 49,519.62 - 100 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัด
เชียงราย 

    

-  ค่าสาธารณูปโภค 170,500.00 146,709.55 23,790.45 86.05 
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ า
แบบมีส่วนร่วม 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 115,000.00 115,000.00 - 100 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,421,715.33 3,421,715.33 - 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 159,826.00 159,825.28 0.72 100 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 2 (เชียงราย) (รับโอนจาก พระราชดําริฯ) 

    

-  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 164,760.00 164,760.00 - 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 8,500.00 8,485.72 14.28 99.83 

/งาน/โครงการ… 
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/งาน/โครงการ... 

งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 (เชียงราย)     
-  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 891,720.00 891,720.00 - 100 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 28,460.00 28,460.00 - 100 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 
(เชียงราย) 

   
 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 762,777.61 762,752.61 25.00 100 
-  ค่าสาธารณูปโภค 37,822.39 37822.39 - 100 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 (เชียงราย)     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,068,622.66 1,068,614.70 7.96 100 
-  ค่าสาธารณูปโภค 6,377.34 6,377.34 - 100 
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 531,351.96 531,350.47 1.49 100 
-  ค่าสาธารณูปโภค 15,248.04 15,248.04 - 100 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
(Zoning by Agri map) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 401,600.00 401,589.80 10.20 100 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 270,000.00 269,972.43 27.57 99.99 
แม่ปูนหลวง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 22,000.00 22,000.00 - 100 
ห้วยน้ําริน     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 22,000.00 22,000.00 - 100 
ห้วยโปุง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 34,000.00 34,000.00 - 100 
ห้วยน้ําขุ่น     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 34,000.00 34,000.00 - 100 
ห้วยแล้ง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 34,000.00 33,972.43 27.57 99.92 
สะโง๊ะ     
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 34,000.00 34,000.00 - 100 
วาว ี     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20,000.00 20,000.00 - 100 
แม่สลอง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 60,000.00 60,000.00 - 100 

ผาตั้ง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 10,000.00 10,000.00 - 100 
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งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (สพจ.) 

824,900.00 824,898.25 1.75 99.99 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สมเด็จ
พระเทพฯ 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 46,100.00 46,100.00 - 100 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ํา
จืดของไทย (สทป.) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 156,300.00 156,300.00 - 100 
-  ค่าจ้างเหมาบริการฯ 143,891.31 143,891.31 - 100 
- ค่าสาธารณูปโภค 108.69 108.69 - 100 
ห้วยหญ้าไซ     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 69,700.00 69,700.00 - 100 
ดอยบ่อ     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 44,700.00 44,700.00 - 100 
-  ค่าสาธารณูปโภค 10,000.00 10,000.00 - 100 
ธารทอง     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 40,014.44 40,014.44 - 100 
-  ค่าสาธารณูปโภค 19,685.56 19,685.56 - 100 
ปางขอน     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 49,700.00 49,699.25 0.75 100 
รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน “ลุ่มน้ําคํา
จังหวัดเชียงราย” 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 110,200.00 110,199.00 1.00 100 
-  ค่าสาธารณูปโภค 15,000.00 15,000.00 - 100 
ห้วยหยวกปุาโซ     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 78,200.00 78,200.00 - 100 
-  ค่าสาธารณูปโภค 10,000.00 10,000.00 - 100 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 31,300.00 31,300.00 - 100 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
ด้านการประมง 

402,300.00 402,258.00 42.00 99.99 

การศึกษาการเลี้ยงปลาไหลนา     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 107,500.00 107,500.00 - 100 
ความพร้อมของเกษตรผู้เลี้ยงปลานิล     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 71,000.00 71,000.00 - 100 

/งาน/โครงการ... 
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งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 75,200.00 75,177.00 23.00 99.97 
การศึกษาการเลี้ยงกบ     
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 148,600.00 148,581.00 19.00 99.99 
กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิต
สินค้าประมง 

    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 
2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สัตว์น้ําควบคุม) 41,700.00 41,642.20 57.80 99.86 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ปลาสวยงาม) 50,000.00 49,917.00 83.00 99.83 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัด
เชียงราย 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 365,000.00 365,000.00 - 100 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 
2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 473,900.00 473,870.82 29.18 99.99 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 
2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 290,000.00 289,925.00 75.00 99.97 
กิจกรรมสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง 

    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 
2 (เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 449,332.70 449,298.40 34.30 99.99 
-  ค่าสาธารณูปโภค 59,217.30 59,217.30 - 100 
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด่านตรวจ
สัตว์น้ าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

    

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 
(เชียงราย) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 960,000.00 959,976.88 23.12 99.99 
บ้านพักข้าราชการระดับ 8 ตําบลเวียง อําเภอ
เชียงแสน (ด่านฯ) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,288,000.00 1,288,000.00 - 100 
/งาน/โครงการ... 
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งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

ได้รับทั้งปี ใช้ตั้งแต่ต้นปี คงเหลือ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ปรับปรุงรั้วเป็นรั้วคอนกรีตบล็อคโครงตา
ข่าย (ด่านฯ) 

   
 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 600,000.00 600,000.00 - 100 
ปรับปรุงอาคารสํานักงานพร้อม
ห้องปฏิบัติการ (ด่านฯ) 

    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100 
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

2,946,760.00 1,708,376.73 1,238,383.27 57.97 

-  ค่าจ้างประจํา 449,220.00 449,220.00 - 100 
-  ค่าจ้างชั่วคราว 701,400.00 681,061.23 20,338.77 97.10 
-  ค่าครองชีพ 30,000.00 29,261.29 738.71 97.54 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,616,140.00 398,834.21 1,217,305.79 24.68 
-  ค่าสาธารณูปโภค 150,000.00 150,000.00 - 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการปฏิบัติงาน...
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ผลการปฏิบัติงาน 
แผนงบประมาณ 
ประจ าปี 2562 
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แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 

งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ กิจกรรมพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา เป็นงานหลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย)     
มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการดําเนินงานในเขตจังหวัดเชียงราย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ําทําให้เกิด
อาชีพทางการประมง 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ให้เพียงพอกับความต้องการของราษฎร 
2. สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรและส่วนราชการที่สนใจ 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
4. ปรับสภาพนิเวศวิทยาของแหล่งน้ําให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา 

สรุปแผน/ผล ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าการด าเนนิงานประจ าปี 2562 
 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา จํานวน 10 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ        
ปลาหมอชุมพร 1  ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย ปลากาดํา และปลาบ้า 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน รวมแผน/ผลปฏิบัติงาน 

การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ตัว 
แผน ๕,๔๐๐,๐๐๐ 
ผล ๕,๖๔๕,๑๖๘ 

๑ ปลาตะเพียนขาว 
  

ตัว 
แผน ๒,๐๗๐,๐๐๐ 
ผล ๒,๒๔๒,๗๒๐ 

๒ ปลานิล 
  

ตัว 
แผน ๒๐๐,๐๐๐ 
ผล ๑,๕๓๕,๔๕๐ 

๓ ปลาไน 
  

ตัว 
แผน ๓๐๐,๐๐๐ 
ผล ๒๐๓,๐๐๐ 

๔ ปลายี่สกเทศ 
  

ตัว 
แผน ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
ผล ๘๐๕,๔๙๙ 

๕ ปลานวลจันทร์เทศ 
  

ตัว 
แผน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ผล ๕๒๔,๔๐๐ 

6 ปลาหมอชุมพร 1 
  

ตัว 
แผน ๕๐,๐๐๐ 
ผล ๘๙,๗๐๐ 

7 ปลาสร้อยขาว 
  

ตัว 
แผน ๒๐๐,๐๐๐ 
ผล ๗๙,๐๐๐ 

/สรุปแผน/ผล... 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ 2562 
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สรุปแผน/ผล ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าการด าเนนิงานประจ าปี 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนงาน...

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน รวมแผน/ผลปฏิบัติงาน 
8 ปลาสวาย 
  

ตัว 
แผน ๕๐,๐๐๐ 
ผล ๓๖,๔๙๙ 

9 ปลากาดํา 
  

ตัว 
แผน ๒๐,๐๐๐ 
ผล ๐ 

10 ปลาบ้า 
  

ตัว 
แผน ๒๖๐,๐๐๐ 
ผล ๑๑๓,๙๐๐ 
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รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 486 แห่ง 
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 

 

ล าดับ 
วัน เดือน ป ี  

ชื่อแหล่งน้ า พืน้ที่(ไร่) 
 ที่ตั้ง 

รวม(ตัว) 
ที่รบั หมู่ที ่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 5 ตค.61 บ่อปลาโรงเรียน
อนุบาลโชคชัย 

๓ -  โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ๓,๐๐๐ 

๒ 5 ตค.61 หนองหลวง 9,000 16 หนองหลวง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ๒๕,๐๐๐ 

๓ 12 ตค.61 บ่อนํ้าสาธารณะฟาร์ม
สัมพันธ์กิจ 

๑๕ 1  ริมกก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย ๑๕,๐๐๐ 

๔ 12 ตค.61 สระนํ้า อสม.บ้านใหม่
สุขเกษม 

๑ 9  หงาว เทิง เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๕ 12 ตค.61 บ่อเลี้ยงปลา
ผู้ด้อยโอกาส กศน.
เมืองเชียงราย 

๑    เมือง
เชียงราย 

เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๖ 12 ตค.61 อ่างเก็บนํ้าห้วยใจ ๙ 5  ปุาซาง แม่จัน เชียงราย ๙,๐๐๐ 

๗ 16 ตค.61 แหล่งน้ําสาธารณะ
หนองตํารวจบ้าน 

15 1  ริมโขง เชียงของ เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๘ 16 ตค.61 แหล่งน้ําสาธารณะ
หนองนํ้าห้วยปูุหน่อ 

10 2  ริมโขง เชียงของ เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๙ 16 ตค.61 สระเก็บนํ้าห้วยผักตบ 10 3  ริมโขง เชียงของ เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๑๐ 16 ตค.61 สระนํ้าห้วยสา 5 5  ริมโขง เชียงของ เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๑๑ 16 ตค.61 แหล่งน้ําสาธารณะ
หนองนํ้าต้นฝาด 

20 8  ริมโขง เชียงของ เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๑๒ 27 ตค.61 อ่างเก็บนํ้าดอยงู ๓๔๐   แม่เจดีย์ เวียงปุาเปูา เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๑๓ 29 ตค.61 ลํานํ้ากรณ์ ๒๐๐ ๕ เมืองรวง แม่กรณ์ เมือง
เชียงราย 

เชียงราย ๑๕๙,๙๙๙ 

๑๔ 14 พค.61 ห้วยหัวนา ๓๐ 3  ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๑๕ 14 พย.61 ห้ายปุาห้า ๒ 6  ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๑๖ 14 พย.61 ห้วยช้างตาย ๕ 6  ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๑๗ 14 พย.61 ห้วยปุาอัน ๓ 14  ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๑๘ 14 พย.61 ห้วยโปุงไฮ ๓ 14  ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๑๙ 14 พย.61 อ่างเก็บนํ้าแม่ตาแมว ๒๐   เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๒๐ 14 พย.61 หนองบวกครก ๔ 6  เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๒๑ 14 พย.61 แหล่งน้ําสาธารณะ 
หมู่ 12 วาวี 

3 กม. 12 โปุงกลางนํ้า วาวี แม่สรวย เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๒๒ 14 พย.61 เขื่อนแม่แปูน ๓๕๐ 2 ปุาสัก ปุางิ้ว แม่สรวย เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๒๓ 14 พย.61 แหล่งน้ําสาธารณะ 
หมู่ 3 ปุางิ้ว 
 

๒ 3 ฮ่างต่ํา ปุางิ้ว แม่สรวย เชียงราย ๒,๐๐๐ 
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ล าดับ วัน เดือน ป ี  ชื่อแหล่งน้ า พืน้ที่(ไร่) 
 ที่ตั้ง 

รวม(ตัว) 
หมู่ที ่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

๒๔ 14 พย.61 แห่ล่งน้ําสาธารณะ  
หมู่ 8 ปุางิ้ว 

๑ 8 ห้วยมะ 
เกลี้ยง 

ปุางิ้ว แม่สรวย เชียงราย ๑,๐๐๐ 

๒๖ 14 พย.61 อ่างเก็บนํ้าแม่ฉางข้าว ๔๕๐ 11 บ้านขุนเมือง
งาม 

ปุางิ้ว แม่สรวย เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๒๗ 14 พย.61 อ่างเก็บนํ้าหนองโปุง ๑๖ 12 สันโค้ง ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๒๘ 14 พย.61 แหล่งน้ําสาธารณะ 
หมู่ 16 ปุาแดด 

๘ 16 หนองบัว ปุาแดด แม่สรวย เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๒๙ 14 พย.61 แหล่งน้ําสาธารณะ 
หมู่ 5 ท่าก๊อ 

๔ 5 สบก๊อ ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ๔,๐๐๐ 

๓๐ 14 พย.61 ประมงหมู่บ้าน หนอง
ยาว 

30 13 ปุาซางพัฒนา แม่พริก แม่สรวย เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๓๑ 14 พย.61 อ่างเก็บนํ้าห้วยส้าน 30 6 ห้วยส้าน
พัฒนา 

แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ๘,๐๐๐ 

๓๒ 14 พย.61 บ่อนํ้าสารธารณะ
มูลนิธิฯ 

4 1 ฟาร์มสัมพันธ
กิจ 

ริมกก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย ๖,๐๐๐ 

๓๓ 15 พย.61 สระนํ้าในราชมงคล
ล้านนา เชียงราย 

2 10  ทรายขาว พาน เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๓๔ 21 พย.61 อ่างเก็ยนํ้าท้ายพลู ๒๕ ๑๐ แม่ข้าวต้มท่า
สุด 

ท่าสุด เมือง
เชียงราย 

เชียงราย ๒๐,๐๐๐ 

๓๕  สระนํ้าพัฒนาท่ีดิน
จังหวัดเชียงราย 

5 1  นางแล เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 10000 

๓๖ 13 ธค.61 อ่างเก็บนํ้าห้วยหมาก
เอียก 

100 8 ห้วยหมาก
เอียก 

ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 30,000 

๓๗ 13 ธค.61 อ่างเก็บนํ้าห้วยขี้เหล็ก 80 1 ห้วยขี้เหล็ก ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 24,000 

๓๘ 13 ธค.61 อ่างเก็บนํ้าหวยหมอ
ปลา 

160 9 นาเจริญ ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 30,000 

๓๙ 13 ธค.61 อ่างเก็บนํ้าหนองบัว 72 13 เนินไทร
พัฒนา 

ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 22,000 

๔๐ 13 ธค.61 อ่างเก็บนํ้าหนองมน 45 13 เนินไทร
พัฒนา 

ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 13,500 

๔๑ 13 ธค.61 อ่างเก็บนํ้าห้วย
ทรายขาว 

45 8 ห้วยหมาก
เอียก 

ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 13,500 

๔๒ 13 ธค.61 อ่างเก็บนํ้าห้วยต้นงุ้น 60 6 ปุาสา ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 18,000 

๔๓ 13 ธค.61 หนองนํ้าบ้านปุาอ้อ 1 5 ปุาอ้อ แม่ยาว เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 1,500 

๔๔ 13 ธค.61 บ่อปลาโรงเรียนบ้าน
ปงของ 

1.1 5 ปงของ แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 1,500 

๔๕ 13 ธค.61 อ่างเก็บนํ้าห้วย
หม้ออุ่ง 

 9,21 ห้วยหม้ออุ่ง เจริญเมือง พาน เชียงราย 20,000 

๔๖ 13 ธค.61 แหล่งน้ําสาธารณะ
บ้านดอยบ่อ 
 

24 3 บ้านดอยบ่อ สันทราย 
 
 

แม่จัน เชียงราย 7,500 
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ล าดับ วัน เดือน ป ี ชื่อแหล่งน้ า พืน้ที่(ไร่) 
ทีต่ั้ง  

รวม(ตัว) หมู่ที ่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

๔๗ 13 ธค.61 แหล่งน้ําสาธารณะ
บ้านดอยต่อ 

20 3 บ้านดอยต่อ สันทราย แม่จัน เชียงราย 6,000 

๔๘ 13 ธค.61 แหล่งน้ําสาธารณะ
บ้านจอมจันทร์ 

11 2 บ้านจอม
จันทร์ 

สันทราย แม่จัน เชียงราย 3,500 

๔๙ 13 ธค.61 แหล่งน้ําสาธารณะ
บ้านดงสุวรรณ 

5 5 บ้านดง
สุวรรณ 

สันทราย แม่จัน เชียงราย 1,500 

๕๐ 13 ธค.61 แหล่งน้ําสาธารณะ
บ้านดงสุวรรณ 

13 5 บ้านดง
สุวรรณ 

สันทราย แม่จัน เชียงราย 4,000 

๕๑ 17 ธค.61 แหล่งน้ําสารธารณะ
หมู่บ้านปอกลาง 

0.5 5 ปอกลาง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 2,000 

๕๒ 17 ธค.61 อ่างเก็บนํ้าห้วยปุาคา
นอก 

2.5 3  ปอ เวียงแก่น เชียงราย 7,000 

๕๓ 17 ธค.61 อ่างเก็บนํ้าห้วยปุาคา
ใน 

2.75 3  ปอ เวียงแก่น เชียงราย 8,000 

๕๔ 17 ธค.61 แหล่งน้ําสาธารณะ
หมู่บ้านบ้านดอน 

1 3 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 3,000 

๕๕ 8 มค. 62 
 

อ่างเก็บนํ้าปฏิบัติ
ธรรมอรัญวาสิ 

10 5 บ้านเวียงแก้ว ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 10,000 

๕๖ 10 มค.62 เขื่อนเก็บนํ้าแม่สรวย 1,000 14 บ้านเด่นภู
เวียง 

แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 145,000 

๕๗ 11 มค.62 บ่อนํ้าโรงเรียนบ้าน
เวียงเดิม 

2 2 บ้านเวียงเดิม เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 4,500 

๕๘ 11 มค.62 แม่น้ําต๊าก 100 5 ชัยพฤกษ์ ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 20,000 

๕๙ 11 มค.62 อ่างเก็บนํ้านํ้าหงาว 62.5 15 บ้านรัก
แผ่นดิน 

ตับเต่า เทิง เชียงราย 15,000 

๖๐ 11 มค.62 สระเก็บนํ้า 0.62 15 บ้านรัก
แผ่นดิน 

ตับเต่า เทิง เชียงราย 5,000 

๖๑ 17 มค.62 สระนํ้าบ้านหัวฝาย 10 3 บ้านหัวฝาย ผางาม เวียงชัย เชียงราย 20,000 

๖๒ 24 มค.62 แหล่งน้ําสาธารณะ
ประโยชน์ 

6 12 หนองยาว
พัฒนา 

เวียง เวียงปุาเปูา เชียงราย 10,000 

๖๓ 1 กพ.62 บ่อนํ้า มทบ.37 1 15  รอบเวียง เมือง เชียงราย ๒,๐๐๐ 

๖๔ 8 กพ.62 บ่อนํ้าบ้านโชคชัย
พัฒนา 

8 9 บ้านโชคชัย
พัฒนา 

สันสลี เวียงปุาเปูา เชียงราย 10,000 

๖๕ 14 กพ.62 หนองอิงใหญ่ 64 16 บ้านปากอิง
ใต้ 

ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 10,000 

๖๖ 22 กพ.62 สระนํ้าสาธารณะของ
หมู่บ้านโชคชัย 

2 8 โชคชัย สันติสุข พาน เชียงราย 2,000 

๖๗ 22 กพ.62 สระโรงเรียนบ้านตุ้ม
เหนือ 

1 8 ตุ้มเหนือ งิ้ว เทิง เชียงราย 1,000 

๖๘ 22 กพ.62 บ่อนํ้าสถาน
สงเคราะห์เด็กลาหู่ 

4 1 บ้านดอยฮาง
ใน 

ดอยฮาง เมือง เชียงราย 3,000 

๖๙ 22 กพ.62 อ่างนํ้าห้วยนํ้าคํา 100 2 บ้านทุ่งคํา หล่ายงาว 
 

เวียงแก่น เชียงราย 30,000 
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ล าดับ 

 
วัน เดือน ป ี

 
ชื่อแหล่งน้ า 

พืน้ที่ 
(ไร่) 

ทีต่ั้ง  
รวม(ตัว) หมู่ที ่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

๗๐ 22 กพ.62 อ่างนํ้าห้วยตาปู 70 2 บ้านทุ่งคํา หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 21,000 

๗๑ 22 กพ.62 หนองโล๊ะหญ้าไซ-
ห้วยปลาดุก 

12 10 บ้านหนอง
ผักเฮือด 

จอมหมอก
แก้ว 

แม่ล่าว เชียงราย 36,000 

๗๒ 22 กพ.62 สระนํ้าประจําหมู่บ้าน 12 3 บ้านเกี๋ยงลุ่ม แม่ลอย เทิง เชียงราย 4,000 

๗๓ 22 กพ.62 อ่างเก็บนํ้าห้วย
หม้ออุ่ง 

10 9 บ้านปุาบง เจริญเมือง พาน เชียงราย 20,000 

๗๔ 22 กพ.62 หนองช้างคต 5 8 บ้านใหม่ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 3,000 

๗๕ 28 กพ.62 แหล่งน้ําสาธารณะ
บ้านจะลอ 

30 10 บ้านจะลอ แม่ฟูา
หลวง 

แม่ฟูาหลวง เชียงราย 20,000 

๗๖ 17 มีค. 62 อ่างเก็บนํ้าบึงบอน 93 ๑๐ บ้านบึงบอน เวียงชัย เวียชัย เชียงราย 10,000 

๗๗ 22 มีค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยลึก 7 14 เด่นสันทราย ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 2500 

๗๘ 22 มีค.62 ห้วยต้นผา 2 14 เด่นสันทราย ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๗๙ 22 มีค.62 หนองนํ้าในหมู่บ้าน 1 14 เด่นสันทราย ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 500 

๘๐ 22 มีค.62 หนองนํ้าในหมู่บ้าน 2 14 เด่นสันทราย ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๘๑ 22 มีค.62 หนองนํ้าในหมู่บ้าน 1 14 เด่นสันทราย ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 500 

๘๒ 22 มีค.62 อ่างห้วยกั้ง 50 11 เหล่าเจริญ
ราษฎร์ 

ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 15,000 

๘๓ 22 มีค.62 ฝายคึกฤทธ์ิ 10 11 เหล่าเจริญ
ราษฎร์ 

ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 3,000 

๘๔ 22 มีค.62 ห้วยร่องลึก 15 5 ห้วยเคียน ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 4,500 

๘๕ 22 มีค.62 สระนํ้าโรงเรียน 3 5 ห้วยเคียน ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๘๖ 22 มีค.62 หนองหัวดอย(ร่องลึก) 6 5 ห้วยเคียน ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 2,000 

๘๗ 22 มีค.62 หนองนํ้าร่องลึก 5 5 ห้วยเคียน ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,500 

๘๘ 22 มีค.62 หนองตะเคียน 49 5 ห้วยเคียน ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 15,000 

๘๙ 22 มีค.62 ฝายลํานํ้าเผื่อ 5 6 บ้านเหล่า ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,500 

๙๐ 22 มีค.62 ฝายลํานํ้าสัก 3 6 บ้านเหล่า ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๙๑ 22 มีค.62 สระนํ้าประปาหมู่บ้าน 5 5 สันไทรงาม ดงมหาวัน เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,500 

๙๒ 22 มีค.62 หนองปุาไคร้คาง 60 5 สันไทรงาม ดงมหาวัน เวียง 
เชียงรุ้ง 

 

เชียงราย 18,000 
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ล าดับ 
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รวม(ตัว) หมู่ที ่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

๙๓ 22 มีค.62 หนองร่องมะเกี๋ยง 2.5 5 สันไทรงาม ดงมหาวัน เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๙๔ 22 มีค.62 หนองร่องแหย่ง 2 5 สันไทรงาม ดงมหาวัน เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๙๕ 22 มีค.62 ร่องดู่ 5 3 ปุาซาง ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,500 

๙๖ 22 มีค.62 อ่างเก็บนํ้าปุาปาห้วย
จะลอ 

2 15 ตาดควัน ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๙๗ 22 มีค.62 ฝายขุนนํ้าห้วยจะลอ 2 15 ตาดควัน ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๙๘ 22 มีค.62 สระนํ้าหนองให(1) 1 15 ตาดควัน ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 500 

๙๙ 22 มีค.62 สระนํ้าหนองให(2) 1 15 ตาดควัน ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 500 

๑๐๐ 22 มีค.62 หนองบัว 53 13 ปุาซาง ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 16,000 

๑๐๑ 22 มีค.62 หนองมน 12 13 ปุาซาง ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 4,000 

๑๐๒ 22 มีค.62 หนองปุายาง 7 13 ปุาซาง ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 2,500 

๑๐๓ 22 มีค.62 ฝายปูุทน 5 13 ปุาซาง ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,500 

๑๐๔ 22 มีค.62 ห้วยแม่เลื่อมน้อย 3 13 ปุาซาง ปุาซาง เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๑๐๕ 22 มีค.62 คลองร่องลึก 10 10 ห้วยเคียนใต้ ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 3,000 

๑๐๖ 22 มีค.62 คลองร่องจิก 2 10 ห้วยเคียนใต้ ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๑๐๗ 22 มีค.62 สระนํ้าสาธารณะ
โรงเรียนเก่า 

2 10 ห้วยเคียนใต้ ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๑๐๘ 22 มีค.62 ฝายท่าช้าง 4 10 ห้วยเคียนใต้ ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,500 

๑๐๙ 22 มีค.62 สระนํ้าปุาช้า 3 10 ห้วยเคียนใต้ ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๑๑๐ 22 มีค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยห้อม 100 9 ร่องบัวทอง ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 30,000 

๑๑๑ 22 มีค.62 หนองแสะ 97 9 ร่องบัวทอง ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 30,000 

๑๑๒ 22 มีค.62 หนองบัว 4 9 ร่องบัวทอง ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,500 

๑๑๓ 22 มีค.62 หนองฝายปูน 5 9 ร่องบัวทอง ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,500 

๑๑๔ 22 มีค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่
ช้าย 

64 12 ใหม่มหาวัน ดงมหาวัน เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 20,000 



 
 

   รายงานประจ าปี 2562   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
 

หน้าท่ี 38 

 
ล าดับ 

 
วัน เดือน ป ี

 
ชื่อแหล่งน้ า 

พืน้ที่ 
(ไร่) 

ทีต่ั้ง  
รวม(ตัว) หมู่ที ่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

๑๑๕ 22 มีค.62 หนองม่วง 11 7 ดอยศิริมงคล ดงมหาวัน เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 3,500 

๑๑๖ 22 มีค.62 หนองหล่ม 6 7 ดอยศิริมงคล ดงมหาวัน เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 2,000 

๑๑๗ 22 มีค.62 หนองผาแดง 42 2 ร่องหวาย ดงมหาวัน เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 13,000 

๑๑๘ 22 มีค.62 หนองสถาน 72 2 ร่องหวาย ดงมหาวัน เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 22,000 

๑๑๙ 22 มีค.62 หนองคา 15 2 ร่องหวาย ดงมหาวัน เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 5,500 

๑๒๐ 22 มีค.62 หนองสแลบ(หรือ
หนองเป็ด) 

18 2 ร่องหวาย ดงมหาวัน เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 4,500 

๑๒๑ 22 มีค.62 หนองบัวหล่ม 15 2 ร่องหวาย ดงมหาวัน เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 4,500 

๑๒๒ 22 มีค.62 ห้วยแม่สัก 10 11 เหล่าเจริญ
ราษฎร์ 

ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 3,000 

๑๒๓ 22 มีค.62 อ่างร่องขุ่น 16 8 ดงปุาสัก ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 5,000 

๑๒๔ 22 มีค.62 หนองแม่บ้านหมู่ 8 6 8 ดงปุาสัก ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 5,000 

๑๒๕ 22 มีค.62 ร่องอ้อโขง 3 8 ดงปุาสัก ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๑๒๖ 22 มีค.62 หนองอ้อลุ่ม 16 2 บ้านดงชัย ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 5,000 

๑๒๗ 22 มีค.62 หนองอ้อบน 19 2 บ้านดงชัย ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 6,000 

๑๒๘ 22 มีค.62 หนองบวกมะแง่ง 10 2 บ้านดงชัย ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 3,000 

๑๒๙ 22 มีค.62 หนองนํ้าสาธารณะ
ตลาดนํ้าประชารัฐ
บ้านขัวแคร่ 

๓๑    เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 10,000 

๑๓๐ 27 มีค.62 หนองปุาเหี้ย 15  กลางเวียง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 20,000 

๑๓๑ 27 มีค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่คํา 100 3 แม่เจดีย์ แม่เจดีย์ เวียงปุาเปูา เชียงราย 20,000 

๑๓๒ 29 มีค.62 หนองบัวหลวง 350 8 ปุาอ้อ บ้านดู่ เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 75,000 

๑๓๓ 2 เมย.62 บ่อสาธารณะ
ประโยชน์บ้านนา
เจริญใหม่ 

3 19 นาเจริญใหม่ แม่เปา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 3,000 

๑๓๔ 2 เมย.62 บ่อสาธารณะ(ร่อง
แหย่ง) 

3 19 นาเจริญใหม่ แม่เปา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 3,000 

๑๓๕ 2 เมย.62 ห้วยบงงาม 4 19 นาเจริญใหม่ แม่เปา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 3,200 

๑๓๖ 3 เมย.62 ขุนนํ้าจัน 100 20 อาหลู่ ปุาตึง แม่จัน เชียงราย 50,000 
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๑๓๗ 5 เมย.62 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้ายห้วยมุ 

6 5 ห้วยมุ แม่สลองใน แม่ฟูาหลวง เชียงราย 5,000 

๑๓๘ 11 เมย.62 หนองปุาอ้อ 24 6 สันมะแฟน ธารทอง พาน เชียงราย 20,000 

๑๓๙ 11 เมย.62 หนองไม้สัก 33 6 สันมะแฟน ธารทอง พาน เชียงราย 16,500 

๑๔๐ 13 เมย.62 แม่น้ํายาว 1,000 10 ห้วยขมนอก แม่ยาว เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 20,000 

๑๔๑ 16 เมย.62 ลํานํ้าปูุธิ 80 6 ปง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 5,000 

๑๔๒ 18 เมย.62 แม่น้ําโขง 1,000 7 หาดไคร้ เวียง เชียงของ เชียงราย 50,000 

๑๔๓ 19 เมย.62 บ่อปลากลุ่มเยาวชน
หลังเขาบ้านอาจ่า 

1 11 อาจ่า แม่ยาว เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 1,000 

๑๔๔ 19 เมย.62 หนองหลวง 52 10 ประชาภิวัฒน์ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 15,600 

๑๔๕ 19 เมย.62 หนองโก้ง 47 10 ประชาภิวัฒน์ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 14,000 

๑๔๖ 19 เมย.62 บ่อปลาสาธารณะ
ประโยชน์หมู่บ้าน 

4 10 ประชาภิวัฒน์ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 3,200 

๑๔๗ 19 เมย.62 หนองเขียว 35 3 ครึ่งใต้ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 17,500 

๑๔๘ 19 ใมย.62 สระนํ้าบ้านครึ่งใต้ 1 3 3 ครึ่งใต้ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 3,000 

๑๔๙ 19 เมย.62 สระนํ้าบ้านครึ่งใต้ 2 4 3 ครึ่งใต้ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 3,200 

๑๕๐ 19 เมย.62 หนองบัว 240 1 สมานมิตร ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 48,,000 

๑๕๑ 19 เมย.62 บ่อโรงเรียนสมานมิตร 1 1 สมานมิตร ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 1,000 

๑๕๒ 19 เมย.62 อ่างเก็บนํ้าจําตอง 27 3 ช่องลม ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 13,500 

๑๕๓ 19 เมย.62 บวกปุาแฝก 2 4 จอเจริญ ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 2,000 

๑๕๔ 19 เมย.62 อ่างเก็บนํ้าร่องแฮ 3 3 ช่องลม ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 3,000 

๑๕๕ 19 เมย.62 ลํานํ้าต๊าก 2 8 ดอน ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 2,000 

๑๕๖ 19 เมย.62 ห้วยก้างปลา 10 10 ทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 8,000 

๑๕๗ 24 เมย.62 หนองฮ่าง ๓๘ 1 กลางเวียง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 10000 

๑๕๘ 1 พค62 บ่อนํ้าโรงเรียนบ้าน
ทับกุมารทอง 

16 ๘ บ้านทับกุมาร
ทอง 

ท่า
ข้าวเปลือก 

แม่จัน เชียงราย 8000 

๑๕๙ 1 พค.62 บ่อนํ้าโรงเรียนพญา
เม็งราย 

3 1 บ้านพญาเม็ง
ราย 

เม็งราย พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 3,000 

๑๖๐ 1 พค.62 หนองหลวง 1500 6 บ้านปง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 25,620 

๑๖๑ 2 พค.62 บ่อนํ้าศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพื้นท่ีสูง 

0.5 4 บ้านแม่ยาง
มิ้น 

ศรีถ้อย แม่สรวจ เชียงราย 1200 

๑๖๒ 2 พค.62 หนองแกลบ 197 1 บ้านดอยจัน โยนก เชียงแสน เชียงราย 100,000 

๑๖๓ 7 พค.62 สระนํ้าศูนย์การเรียน
ม่อนแสงดาววิชชาลัย 
1 
 

5 13 บ้านดอยจํา
ตอง 

ดอยลาน เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 4,000 
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๑๖๔ 7 พค.62 สระนํ้าศูนย์การเรียน
ม่อนแสงดาววิชชาลัย 
2 

3 13 บ้านดอยจํา
ตอง 

ดอยลาน เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 3,000 

๑๖๕ 7 พค.62 สระนํ้าศูนย์การเรียน
ม่อนแสงดาววิชชาลัย 
3 

3 13 บ้านดอยจํา
ตอง 

ดอยลาน เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 3,000 

๑๖๖ 8 พค.62 แหล่งอนุรักษ์บ้าน
โปร่งนก 

20 6 บ้านโปร่งนก สันสลี เวียงปุาเปูา เชียงราย 10,000 

๑๖๗ 10 พค.62 สระนํ้าจําขี้มด 12 4 บ้านปุาม่วง แม่ต๋ํา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 6,000 

๑๖๘ 10 พค.62 หนองไข่ต้ม 5 4 บ้านปุาม่วง แม่ต๋ํา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 4,000 

๑๖๙ 10 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยไคร้ 22.32 3 ห้วยไคร้ เวียง เทิง เชียงราย 10,000 

๑๗๐ 10 พค.62 อ่างเก็บนํ้าทุ่งโห้ง 25.07 5 ทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 10,000 

๑๗๑ 10 พค.62 อ่างเก็บนํ้าร่องริว 25.32 12 ร่องริว เวียง เทิง เชียงราย 10,000 

๑๗๒ 10 พค.62 อ่างเก็บนํ้าดอนไชย 17.19 6 ดอนไชย หงาว เทิง เชียงราย 8,000 

๑๗๓ 10 พค.62 อ่างเก็บนํ้าผาลาด 21.88 10 ผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 10,000 

๑๗๔ 10 พค.62 อ่างเก็บนํ้าดีหมี 21.63 3 บุญนาค
พัฒนา 

หงาว เทิง เชียงราย 10,000 

๑๗๕ 10 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยต้นตุ้ม 27.5 2 ตับเต่า ตับเต่า เทิง เชียงราย 10,000 

๑๗๖ 10 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยบ้าน 30.63 3 ไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 10,000 

๑๗๗ 10 พค.62 อ่างเก็บนํ้าจํา 18.13 19 ม่อนพญา
อินทร์ 

งิ้ว เทิง เชียงราย 9,000 

๑๗๘ 10 พค.62 ห้วยผักสีเสียด 22.87 5 ศรีลานนา ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 10,000 

๑๗๙ 10 พค.62 สระเวียงหมอก 24.44 10 เวียงหมอก ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 10,000 

๑๘๐ 10 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยสละ 24.13 8 ไทยเจริญ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 10,000 

๑๘๑ 10 พค.62 สระเก็บนํ้าห้วยติ้ว 3.5 5 ขวากเหนือ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 3,000 

๑๘๒ 10 พค.62 สระเก็บนํ้าปุาบง 3.75 5 ขวากเหนือ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 3,000 

๑๘๓ 16 พค.62 สระนํ้าหมวดทาง
หลวงห้วยสัก 

1.10 - บ้านปงฮึ่ง ห้วยสัก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 1,200 

๑๘๔ 16 พค.62 อ่างเก็บนํ้าตาม
พระราชดําริห้วยแดด 

205 7 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ปุาแดด เชียงราย 41,000 

๑๘๕ 16 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง 99 6 บ้านเด่น โรงช้าง ปุาแดด เชียงราย 30,000 

๑๘๖ 17 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยตีนนก ๓๐.๐๐ 11 บ้านใหม่
มงคล 

ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 15,000 

๑๘๗ 17 พค.62 ร้องเกี๋ยง ๑๐.๐๐ 12 จงเจริญ ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 8,000 

๑๘๘ 17 พค.62 อ่างเก็บนํ้าแม่ต๊าก ๑๐๐.๐๐ 14 บ้านใหม่สันติ
สุข 
 

ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 30,000 
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๑๘๙ 17 พค.62 บ่อปลาหมู่บ้านสันเจร ๑.๐๐ 15 สันเจริญ ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 1,000 

๑๙๐ 17 พค.62 หนองบวกแฮด ๒๐.๐๐ 1 กลางเวียง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 10,000 

๑๙๑ 17 พค.62 หนองปุาเฮี้ย ๒๒.๐๐ 1 กลางเวียง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 11,000 

๑๙๒ 17 พค.62 หนองฮ่าง ๒๒.๐๐ 1 กลางเวียง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 11,000 

๑๙๓ 17 พค.62 หนองปลาตายห่า ๑๘.๒๐ 2 ร่องบัวลอย เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 9,000 

๑๙๔ 17 พค.62 หนองปุาซาง ๒๐.๐๐ 3 ศรีเวียง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 10,000 

๑๙๕ 17 พค.62 หนองไชยเจริญ ๙.๐๐ 5 ไชยเจริญ เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 7,200 

๑๙๖ 17 พค.62 หนองกู่แก้ว ๒๐.๐๐ 7 ด้ายกู่แก้ว เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 10,000 

๑๙๗ 17 พค.62 หนองเจ้าหน้อย ๘๐.๐๐ 7 ด้ายกู่แก้ว เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 24,000 

๑๙๘ 17 พค.62 หนองหล่ม ๗.๐๐ 11 หนองหล่ม เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 5,600 

๑๙๙ 17 พค.62 หนองปุายาง ๑๕.๐๐ 12 ใหม่โพธ์ิงาม เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 7,500 

๒๐๐ 17 พค.62 หนองบอยน้อย ๑๑.๐๐ 12 ใหม่โพธ์ิงาม เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 5,500 

๒๐๑ 17 พค.62 ร่องช้าง ๓.๐๐ 18 ด้ายท่าล้อ เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 3,000 

๒๐๒ 17 พค.62 แม่ลาวหลง ๓.๐๐ 1 ท่าบันได เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 3,000 

๒๐๓ 17 พค.62 ร่องหนานใจ ๕.๐๐ 1 ท่าบันได เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 4,000 

๒๐๔ 17 พค.62 ร่องแม่ตาแมว ๕.๐๐ 5 ค่ายเจริญ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 4,000 

๒๐๕ 17 พค.62 แม่ลาวหลง 300 ม. 4 ราษฎร์เจริญ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 7,500 

๒๐๖ 17 พค.62 แม่ลาวหลง ๒๐.๐๐ 2 เวียงเดิม เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 7,500 

๒๐๗ 17 พค.62 ร่องชาววา ๕.๐๐ 2 เวียงเดิม เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 4,000 

๒๐๘ 17 พค.62 หนองปุาไคร้ ๑๐.๐๐ 2 เวียงเดิม เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 8,000 

๒๐๙ 17 พค.62 บ่อปลาสาธารณะ
หมู่บ้าน 

๑.๐๐ 10 เวียงเหนือ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 1,000 

๒๑๐ 17 พค.62 ลํานํ้าลาว ๑.๐๐ 10 เวียงเหนือ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 1,000 

๒๑๑ 17 พค.62 หนองบวกครกน้อย 
บวกครกหลวง 

๔.๐๐ 3 สันสลิด เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 3,200 

๒๑๒ 17 พค.62 แหล่งน้ําสาธารณะ
ประโยชน์หมู่บ้านสัน
สลิด 

๑.๐๐ 3 สันสลิด เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 1,000 

๒๑๓ 17 พค.62 หนองปุาอ้อ ๖.๐๐ 8 ไตรแก้ว เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 4,800 

๒๑๔ 21 พค.62 หนองสระบ้านโปุงทวี 3 16 บ้านโปุงทวี ทรายขาว พาน เชียงราย 3,000 

๒๑๕ 21 พค.62 หนองผี 2 8 บ้านโปุงแดง ทรายขาว พาน เชียงราย 2,000 

๒๑๖ 21 พค.62 หนองปูุเปอะ 16 6 บ้านท่าฮ่อ ทรายขาว พาน เชียงราย 8,000 

๒๑๗ 21 พค.62 อ่างเก็บน้ําพระราชดําริ
ห้วยหลวง 

139 6 บ้านท่าฮ่อ ทรายขาว พาน 
 

เชียงราย 27,800 
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๒๑๘ 21 พค.62 หนองปุาไคร้ 22 7 บ้านหนองตุ้ม ทรายขาว พาน เชียงราย 11,000 

๒๑๙ 21 พค.62 บ่อปลาหมู่บ้านห้วย
นํ้าราก 

50 4 ห้วยน้ําราก จันจว้า แม่จัน เชียงราย 15,000 

๒๒๐ 21 พค.62 หนองแป 35 4 ห้วยน้ําราก จันจว้า แม่จัน เชียงราย 17,500 

๒๒๑ 21 พค.62 หนองทราย 50 4 ห้วยน้ําราก จันจว้า แม่จัน เชียงราย 15,000 

๒๒๒ 21 พค.62 อ่างนํ้าวอง(กองร้อย
ทหารพรานท่ี 3106) 

15 2 บ้านยาย
เหนือ 

ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 10,000 

๒๒๓ 21 พค.62 บ่อเลี้ยงปลาสถานี
ตํารวจท่องเท่ียว 1 

150 
ตรม. 

3 - สันทราย เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 400 

๒๒๔ 21 พค.62 บ่อเลี้ยงปลาสถานี
ตํารวจท่องเท่ียว 2 

150 
ตรม. 

3 - สันทราย เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 400 

๒๒๕ 21 พค.62 บ่อเลี้ยงปลาสถานี
ตํารวจท่องเท่ียว 3 

375 
ตรม. 

3 - สันทราย เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 1,000 

๒๒๖ 22 พค.62 อ่างนํ้าท่าต้นเกวี๋ยน 120 9 บ้านดงเจริญ หัวง้ม พาน เชียงราย 9,000 

๒๒๗ 23 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยสัก 11,000 5 บ้านห้วยสัก ห้วยสัก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 25,000 

๒๒๘ 24 พค.62 อ่างเก็บนํ้าขุมดิน 38 5 บ้านแจมแปง หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 11,400 

๒๒๙ 24 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยน๊อต 15 5 บ้านแจมแปง หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 7,500 

๒๓๐ 24 พค.62 หนองมโณราห์ 70 1 บ้านปุาสัก
หลวง 

จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 21,000 

๒๓๑ 24 พค.62 หนองบัว 72 1 บ้านปุาสัก
หลวง 

จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 21,600 

๒๓๒ 24 พค.62 บ่อปลาหมู่บ้านขัว
แคร่ 

13.5 1 บ้านขัวแคร่ บ้านดู่ เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 6,750 

๒๓๓ 24 พค.62 สระนํ้าหมู่บ้านเวียง
ทอง 

1.20 11 บ้านเวียงทอง ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 1,500 

๒๓๔ 24 พค.62 ห้วยปูแกง 5 1 บ้านดอนแกว เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 4,000 

๒๓๕ 24 พค.62 ห้วยหม่องแก้ว 2 1 บ้านดอนแกว เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 2,000 

๒๓๖ 24 พค.62 ห้วยไม้สัก 1 1 บ้านดอนแกว เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 1,000 

๒๓๗ 24 พค.62 แม่น้ําหงาว 10 2 บ้านบุญนาค หงาว เทิง เชียงราย 8,000 

๒๓๘ 24 พค.62 หนองจิ้น 18 2 บ้านเชียง
เค่ียน 

เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 9,000 

๒๓๙ 24 พค.62 หนองหลงโค้ง 13 2 บ้านเชียง
เค่ียน 

เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 6,500 

๒๔๐ 24 พค.62 ฝายห้วยก้างปู 1 8 บ้านภูเขา
แก้ว 

เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 1,000 

๒๔๑ 24 พค.62 สระหลวง 0.5 8 บ้านภูเขา
แก้ว 

เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 1,000 

๒๔๒ 24 พค.62 ฝายห้วยคํา 3 8 บ้านภูเขา
แก้ว 

เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 3,000 
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๒๔๓ 24 พค.62 หนองยาว 10 9 บ้านสันทราย เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 8,000 

๒๔๔ 24 พค.62 หนองนํ้าร่องเคียน 3 9 บ้านสันทราย เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 3,000 

๒๔๕ 24 พค.62 หนองนํ้าร่องบง 8 9 บ้านสันทราย เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 6,400 

๒๔๖ 24 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยเชียง
เคียน 

200 10 บ้านสันทราย เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 40,000 

๒๔๗ 24 พค.62 ฝายเชียงเคียน 3 10 บ้านเชียงทอง
ไทย 

เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 3,000 

๒๔๘ 24 พค.62 สระนํ้าประจําหมู่บ้าน
เชียงทองไทย 

2 10 บ้านเชียงทอง
ไทย 

เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 2,000 

๒๔๙ 24 พค.62 หนองแซะ 15 4 บ้านสันปูเลย เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 7,500 

๒๕๐ 24 พค.62 สระนํ้าหมู่บ้านสันปู
เลย 

1 4 บ้านสันปูเลย เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 1,000 

๒๕๑ 24 พค.62 ร่องบง 2.5 5 บ้านสารภี เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 2,500 

๒๕๒ 24 พค.62 หนองโค้ง 2 5 บ้านสารภี เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 2,000 

๒๕๓ 24 พค.62 สระนํ้าประจําหมู่บ้าน
ปุากุ๊ก 

1.2 7 บ้านปุากุ๊ก เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 1,500 

๒๕๔ 24 พค.62 หนองแหย่ง 16 12 บ้านใหม่สัน
ชุม 

เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 8,000 

๒๕๕ 24 พค.62 ห้วยลึก 3 3 บ้านก๊อ เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 3,000 

๒๕๖ 24 พค.62 สระนํ้าหมู่บ้านสักใต้ 6 3 บ้านสักใต้ งิ้ว เทิง เชียงราย 4,800 

๒๕๗ 24 พค.62 ห้วยโปุงถ่าง 3 14 บ้านทุ่งลาน
นา 

งิ้ว เทิง เชียงราย 3,000 

๒๕๘ 24 พค.62 ลําห้วยโปุง 2 14 บ้านทุ่งลาน
นา 

งิ้ว เทิง เชียงราย 2,000 

๒๕๙ 24 พค.62 ห้วยเคียน 10 23 บ้านงิ้วบุญ
เรือง 

งิ้ว เทิง เชียงราย 5,000 

๒๖๐ 24 พค.62 สาธารณะหมู่บ้านใหม่
สวนดอก 

3 25 บ้านใหม่สวน
ดอก 

งิ้ว เทิง เชียงราย 3,000 

๒๖๑ 24 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยตุ้ม
เหนือ 

15 4 บ้านขอนซุง งิ้ว เทิง เชียงราย 7,500 

๒๖๒ 24 พค.62 สระนํ้าประจําหมู่บ้าน
ตุ้มรวงทอง 

9.2 24 บ้านตุ้มรวง
ทอง 

งิ้ว เทิง เชียงราย 7,600 

๒๖๓ 24 พค.62 สระนํ้าประจําหมู่บ้าน
คุ้มใต้ 

9.2 9 บ้านตุ้มใต้ งิ้ว เทิง เชียงราย 7,600 

๒๖๔ 24 พค.62 หนองนํ้าบ้านต้นยาง 5 18 บ้านต้นยาง หงาว เทิง เชียงราย 4000 

๒๖๕ 24 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยขุนงิ้ว 950 12 บ้านงิ้วใหม่ งิ้ว เทิง เชียงราย 95,000 

๒๖๖ 24 พค.62 ค่ายเม็งราย 1 - - รอบเวียง เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 3,000 

๒๖๗ 22 พค.62 เขื่อนแม่สรวย 148,34
3 

14  แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 20,000 
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๒๖๘ 26 พค.62 หนองรงค์ 5 14  ศรีดอนไชย เชียงของ เชียงราย 6,000 

๒๖๙ 26 พค.62 ค่ายเม็งราย 1   รอบเวียง เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 3,000 

๒๗๐ 29 พค.62 หนองมน 80 8  ปุาตาล ขุนตาล เชียงราย 10,000 

๒๗๑ 29 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยห้อม 50 13  ปุาตาล ขุนตาล เชียงราย 5,000 

๒๗๒ 29 พค.62 หนองไผ่ 82 6  ปุาตาล ขุนตาล เชียงราย 5,000 

๒๗๓ 29 พค.62 หนองปูุหมา 42 9  ปุาตาล ขุนตาล เชียงราย 5,000 

๒๗๔ 29 พค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยตาล 90 1  ปุาตาล ขุนตาล เชียงราย 5,000 

๒๗๕ 29 พค.62 หนองแสะ 104 3  ปุาตาล ขุนตาล เชียงราย 5,000 

๒๗๖ 29 พค.62 หนองปลาค้าว 19 2  ปุาตาล ขุนตาล เชียงราย 5,000 

๒๗๗ 31 พค.62 บ่อโรงเรียนม้งเก้าหลัง 20 9  ม้งเก้าหลัง เทอดไทย เชียงราย 40,000 

๒๗๘ 3 มิย.62 แม่น้ํากก 1,000  ศาลากลาง
จังหวัด

เชียงราย 

ริมกก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 200,000 

๒๗๙ 3 มิย.62 ลําห้วยสัก 15 6  ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 20,000 

๒๘๐ 4 มิย.62 ลํานํ้าร่องลึก 40 5  ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 20,000 

๒๘๑ 7 มิย.62 หนองหลวง 9,600 6 บ้านปง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 15,000 

๒๘๒ 9 มิย.62 ขุนนํ้าแม่ข้าวต้มท่าสุด 10 10 บ้านแม่
ข้าวต้มท่าสุด 

ท่าสุด เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 10,000 

๒๘๓ 11 มิย.62 แก้มลิงโครงการฯ แม่
ลาว 

52    แม่ลาว เชียงราย 20,000 

๒๘๔ 13 มิย.62 สระนํ้าบ้านหนอง
แหย่ง 

6 7 บ้านแม่คํา
หนองแหย่ง 

แม่คํา แม่จัน เชียงราย 4,800 

๒๘๕ 13 มิย.62 บ่อปลากลุ่มเยาวชน
หนองแหย่ง 

1 7 บ้านแม่คํา
หนองแหย่ง 

แม่คํา แม่จัน เชียงราย 1,000 

๒๘๖ 13 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยไม้ยา 150  บ้านไม้ยา ไม้ยา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 30,000 

๒๘๗ 13 มิย.62 สระนํ้าบ้านใหม่สุข
เกษม 1 

3 9 บ้านใหม่สุข
เกษม 

หงาว เทิง เชียงราย 3,000 

๒๘๘ 13 มิย.62 สระนํ้าบ้านใหม่สุข
เกษม 2 

1 9 บ้านใหม่สุข
เกษม 

หงาว เทิง เชียงราย 1,000 

๒๘๙ 13 มิย.62 สระนํ้าบ้านใหม่สุข
เกษม 3 

2 9 บ้านใหม่สุข
เกษม 

หงาว เทิง เชียงราย 2,000 

๒๙๐ 13 มิย.62 หนองหนามล่อน 5 5 บ้านท่าข้าม หงาว เทิง เชียงราย 4,000 

๒๙๑ 13 มิย.62 หนองร่องมอญ 2.70 5 บ้านท่าข้าม หงาว เทิง เชียงราย 2,500 

๒๙๒ 13 มิย.62 สระนํ้าประจําหมู่บ้าน
ปุาจี้ 
 

1 8 บ้านปุาจี้ หงาว เทิง 
 

เชียงราย 1,000 
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๒๙๓ 13 มิย.62 สระนํ้าร่องห้า 4 6 บ้านม่อนปุา
ยางใต ้

หนองแรด เทิง เชียงราย 3,200 

๒๙๔ 13 มิย.62 สระนํ้าห้วยสะอาด 5 6 บ้านม่อนปุา
ยางใต ้

หนองแรด เทิง เชียงราย 4,000 

๒๙๕ 13 มิย.62 สระนํ้าบ้านหนองแรด 1 4 บ้านหนอง
แรด 

หนองแรด เทิง เชียงราย 3,200 

๒๙๖ 13 มิย.62 หนองแรดปุาตาล 1 7 บ้านหนอง
แรดปุาตาล 

หนองแรด เทิง เชียงราย 1,000 

๒๙๗ 13 มิย.62 สระนํ้าบ้านม่อนปุา
ยาง 

21 5 บ้านม่อนปุา
ยาง 

หนองแรด เทิง เชียงราย 10,500 

๒๙๘ 13 มิย.62 ร่องตุ้ม 5 9 บ้านไช
นารายณ์ 

เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 4,000 

๒๙๙ 13 มิย.62 แหล่งน้ําหมู่บ้านดอน
ไชย 

35 6 บ้านดอนไชย หงาว เทิง เชียงราย 17,500 

๓๐๐ 13 มิย.62 อ่างสระยายบัว 10 6 บ้านดอนไชย หงาว เทิง เชียงราย 8,000 

๓๐๑ 13 มิย.62 สระนํ้าหมู่บ้านบ้าน
ดอนไชย 

6 6 บ้านดอนไชย หงาว เทิง เชียงราย 4,800 

๓๐๒ 13 มิย.62 หนองเต่า 90 6 บ้านหลิง
กุญชร 

ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 27,000 

๓๐๓ 13 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยก้าง 10 10 บ้านศรีชุม ไม้ยา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 8,000 

๓๐๔ 13 มิย.62 อ่างเก็บนํ้า
ชลประทาน 

๕๐.๐๐   รอบเวียง เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 15,000 

๓๐๕ 13 มิย.62 หนองกวางโอ่ 4.30 6 บ้านร่องห้า ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 3,500 

๓๐๖ 13 มิย.62 สระหนองงู 3.70 6 บ้านร่องห้า ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 2,500 

๓๐๗ 13 มิย.62 สระหนองหญ้าปล้อง 27 6 บ้านร่องห้า ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 13500 

๓๐๘ 13 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยเหล่า 90 8 บ้านดงหลวง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 27,000 

๓๐๙ 13 มิย.62 สระนํ้าสาธารณะ
หมู่บ้านดงหลวง 

5 8 บ้านดงหลวง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 4,000 

๓๑๐ 13 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยเขียะ 300 5 บ้านเขียะ ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 60,000 

๓๑๑ 13 มิย.62 หนองบวกช้าง 9 5 บ้านเขียะ ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 7,200 

๓๑๒ 13 มิย.62 สระนํ้าหมู่บ้านม่วง
เจ็ดต้น 

8 9 บ้านม่วงเจ็ด
ต้น 

ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 6,400 

๓๑๓ 13 มิย.62 สระหนองไคร้ 50 9 บ้านดอนมหา
วัน 

เวียง เชียงของ เชียงราย 15,000 

๓๑๔ 13 มิย.62 หนองบัวหลวง 55 9 บ้านดอนมหา
วัน 

เวียง เชียงของ เชียงราย 16,500 

๓๑๕ 17 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าเหี้ยงคํา ๕๐.๐๐ 21 บ้านดอนชุม ห้วยสัก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 7,000 

๓๑๖ 18 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วย
ผักหนาม 

๑๕.๐๐ 5  สันมะค่า ปุาแดด เชียงราย 7,500 

๓๑๗ 18 มิย.62 ฝายหิน ๕.๐๐ 2  สันมะค่า ปุาแดด เชียงราย 4,000 
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๓๑๘ 18 มิย.62 ฝายวังออน ๕.๐๐ 6  สันมะค่า ปุาแดด เชียงราย 4,000 

๓๑๙ 18 มิย.62 แหล่งอนุรักษณ์ปลา
วัดวังศิลา 

๑๐.๐๐ 10  สันมะค่า ปุาแดด เชียงราย 8,000 

๓๒๐ 18 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าประจํา
หมู่บ้านส้านหม่า 

๑๐.๐๐ 1 บ้านส้านหม่า ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 8,000 

๓๒๑ 18 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าหลงนํ้ารัด ๓๑.๐๐ 6 บ้านส้านหม่า ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 15,500 

๓๒๒ 18 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้า
ดอกด้าย 

๔๒.๐๐ 6 บ้านศรีโพธ์ิ
ทอง 

ศรีโพธ์ิเงิน ปุาแดด เชียงราย 20,200 

๓๒๓ 18 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยโปุง 35 8 บ้านศรีโพธ์ิ
เงิน 

ศรีโพธ์ิเงิน ปุาแดด เชียงราย 17,500 

๓๒๔ 18 มิย.62 ห้วยช้างน้อย 5 7 บ้านศรีโพธ์ิ
เงิน 

ศรีโพธ์ิเงิน ปุาแดด เชียงราย 4,000 

๓๒๕ 18 มิย.62 หนองเพ็งนาค 38 2 บ้านศรีมงคล ศรีโพธ์ิเงิน ปุาแดด เชียงราย 11,400 

๓๒๖ 18 มิย.62 หนองสองข้อ 25 12 บ้านศรีชัย
มงคล 

ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 12,500 

๓๒๗ 18 มิย.62 หนองอ้อ 20 12 บ้านศรีชัย
มงคล 

ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 10,000 

๓๒๘ 18 มิย.62 หนองปูุภา 6 12 บ้านศรีชัย
มงคล 

ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 4,800 

๓๒๙ 18 มิย.62 หนองสลี 5 12 บ้านศรีชัย
มงคล 

ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 4,000 

๓๓๐ 18 มิย.62 หนองหล่ม 4 12 บ้านศรีชัย
มงคล 

ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 3,200 

๓๓๑ 18 มิย.62 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 3 12 บ้านศรีชัย
มงคล 

ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 3,000 

๓๓๒ 18 มิย.62 หนองโรงสีข้าวชุมชน 2 12 บ้านศรีชัย
มงคล 

ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 2,000 

๓๓๓ 18 มิย.62 สระนํ้าโรงเรียนบ้าน
ตองม่วงชุม 

6 9 บ้านตอง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 4,800 

๓๓๔ 18 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง 50 8 บ้านหลวง
ใหม่ 

ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 15,000 

๓๓๕ 18 มิย.62 หนองนํ้าหลงบ้านท่า
สันกลาง 

20 14 บ้านสันกลาง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 10,000 

๓๓๖ 18 มิย.62 หนองโปร่ง 38 2 บ้านสบเปา แม่เปา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 11,500 

๓๓๗ 18 มิย.62 ลํานํ้าต๊าก 10 6 บ้านสันติคีรี แม่เปา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 10,000 

๓๓๘ 18 มิย.62 หนองปลา 22 4 บ้านหนองผัก
จิก 

ทรายขาว พาน เชียงราย 11,000 

๓๓๙ 18 มิย.62 หนองผา 130 10  ทรายขาว พาน เชียงราย 26,000 

๓๔๐ 18 มิย.62 บ่อปลาโรงเรียนบ้าน
ปงของ(ธรรมราษฎร์นุ
กูล) 

1.25  บ้านปงของ แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 2,000 
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๓๔๑ 18 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยดินดํา 100 3 บ้านทุ่งก่อ ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 30,000 

๓๔๒ 18 มิย.62 ห้วยแม่ก่อ 3.00 4 บ้านทุ่งก่อ ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 3,000 

๓๔๓ 18 มิย.62 บ่อปลาวิถีไทย 1 4 บ้านทุ่งก่อ ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 1,000 

๓๔๔ 20 มิย.62 หนองต้นโชค 11 15 บ้านปุากุ๊ก บ้านดู่ เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 5,500 

๓๔๕ 20 มิย.62 หนองปุาไคร้ 7 15 บ้านปุากุ๊ก บ้านดู่ เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 5,600 

๓๔๖ 20 มิย.62 หนองต้นม่วง 8 15 บ้านปุากุ๊ก บ้านดู่ เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 6,400 

๓๔๗ 20 มิย.62 อ่างห้วยเคียน 230 1 บ้านจําบอน ดอยลาน เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 46,000 

๓๔๘ 20 มิย.62 หนองร่องแหย่ง 23 5 บ้านปุายาง
มนใหม่ 

รอบเวียง เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 11,500 

๓๔๙ 20 มิย.62 หนองนํ้าแม่ห่าง 11 5 บ้านปุายาง
มนใหม่ 

รอบเวียง เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 5,500 

๓๕๐ 20 มิย.62 หนองบัว 31 7 บ้านหนอง
แสล๊บ 

ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 15,500 

๓๕๑ 20 มิย.62 หนองปูุจันทร์ 5 3 บ้านริมลาว ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 4,000 

๓๕๒ 20 มิย.62 หนองแซะ 14.30 4 บ้านปุาไผ่ ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 8000 

๓๕๓ 20 มิย.62 หนองแซะ 7 5 บ้านสันสลี ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 5,600 

๓๕๔ 20 มิย.62 หนองหญ้าไซ 7 6 บ้านปุาก้อ ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 5,600 

๓๕๕ 20 มิย.62 หนองแสล๊บ 25 8 บ้านสัมมะนะ ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 12,500 

๓๕๖ 20 มิย.62 หนองบัวสด 20 26 บ้านโปุงฮึ้ง ห้วยสัก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 10,000 

๓๕๗ 20 มิย.62 หนองบวกเต่า 45 26 บ้านโปุงฮึ้ง ห้วยสัก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 13,500 

๓๕๘ 20 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าบ้านหนอง
หม้อ 

50 9 บ้านหนอง
หม้อ 

ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 15,000 

๓๕๙ 20 มิย.62 สระนํ้าร่องโจ้ 8 12 บ้านสัน
ทรายขาว 

ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 6,400 

๓๖๐ 20 มิย.62 ห้วยโปุงแดง 14 14 บ้านปุยคํา ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 7,000 

๓๖๑ 20 มิย.62 ห้วยปู 8 14 บ้านปุยคํา ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 6,400 

๓๖๒ 20 มิย.62 ห้วยเคียง 5 14 บ้านปุยคํา ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 4,000 
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๓๖๓ 20 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยปุาผา 30 16 บ้านห้วย
ทราย 

ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 15,000 

๓๖๔ 20 มิย.62 ลําห้วยปูุแกง 10 16 บ้านห้วย
ทราย 

ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 8,000 

๓๖๕ 20 มิย.62 หนองปลาดุกแทง 3 18 บ้านปุาตึง
งาม 

ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 3,000 

๓๖๖ 20 มิย.62 หนองอ้อ 4 18 บ้านปุาตึง
งาม 

ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 3,200 

๓๖๗ 20 มิย.62 หนองคือเวียง 200 18 บ้านปุาตึง
งาม 

ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 40,000 

๓๖๘ 20 มิย.62 หนองผักหนามนอก 19.66 19 บ้านโพธิ์งาม ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 9,500 

๓๖๙ 20 มิย.62 หนองกระทิง 4 21 บ้านประตูล้อ ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 3,200 

๓๗๐ 20 มิย.62 สระนํ้าบ้านหล่ายลาว 19 15 บ้านหล่าย
ลาว 

ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 9,500 

๓๗๑ 20 มิย.62 สระนํ้าหมู่บ้านดง
เจริญ 

3 17 บ้านดงเจริญ ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 3,000 

๓๗๒ 20 มิย.62 สระนํ้าชุมชนบ้านใหม่
ดอยลาน 

2 21 บ้านใหม่ดอย
ลาน 

ดอยลาน เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 2,000 

๓๗๓ 20 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยงู
เหลือม 

15 10 บ้านใหม่
รุ่งเรือง 

ดอยลาน เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 7,500 

๓๗๔ 20 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยตาด 10 9 บ้านร่องเบ้อ
ใน 

ห้วยสัก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 5,000 

๓๗๕ 20 มิย.62 สระนํ้าบ้านห้วยแม่
ซ้าย 

6 11 บ้านห้วยแม่
ซ้าย 

แม่ยาว เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 4,800 

๓๗๖ 20 มิย.62 สระนํ้าบ้านร่องเผียว 4 24 บ้านร่องเผียว ห้วยสัก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 3,200 

๓๗๗ 20 มิย.62 โรงเรียนปัญญานุกูล 6 20  ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 4,800 

๓๗๘ 21 มิย.62 บ่อนํ้าโรงเรียนบ้าน
ปางอ้อย 

17 ตรม. 9 บ้านปางอ้อย แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 100 

๓๗๙ 25 มิย.62 สระนํ้าโรงเรียนบ้าน
ศรีดอนชัย 

2 14 บ้านศรีดอน
ชัย 

ปุาแดด ปุาแดด เชียงราย 2,000 

๓๘๐ 25 มิย.62 สระบวกบัวหลวง 3 6 บ้านใหม่ใต้ ปุาแงะ ปุาแดด เชียงราย 3,000 

๓๘๑ 25 มิย.62 ห้วยดอกด้าย 60 6 บ้านศรีโพธ์ิ
ทอง 

ศรีโพธ์ิเงิน ปุาแดด เชียงราย 18,000 

๓๘๒ 25 มิย.62 หนองสะลาย 51 3 บ้านสันเจริญ ปุาแดด ปุาแดด เชียงราย 15,300 

๓๘๓ 25 มิย.62 หนองห้วยฮวก 15 5 บ้านแม่พุง
เหนือ 

ปุาแดด ปุาแดด เชียงราย 7,500 

๓๘๔ 25 มิย.62 อ่างนํ้าม่อนปาเหียง 15 1 บ้านศรีโพธ์ิ
เงิน 

ศรีโพธ์ิเงิน ปุาแดด เชียงราย 7,500 

๓๘๕ 25 มิย.62 อ่างห้วยผักหนาม 45 5 บ้านวังน้อย สันมะค่า ปุาแดด เชียงราย 13,500 
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๓๘๖ 25 มิย.62 อ่างห้วยเตย 35 5 บ้านวังน้อย สันมะค่า ปุาแดด เชียงราย 17,500 

๓๘๗ 25 มิย.62 ห้วยต้นฮ่าง 10 2 บ้านสันกอง โรงช้าง ปุาแดด เชียงราย 8,000 

๓๘๘ 25 มิย.62 หนองนํ้าลัด 3 2 บ้านแม่พุง ปุาแดด ปุาแดด เชียงราย 3,000 

๓๘๙ 25 มิย.62 ห้วยเคลียน 10 15 บ้านศรี
รุ่งเรือง 

ปุาแงะ ปุาแดด เชียงราย 8,000 

๓๙๐ 25 มิย.62 ห้วยซักฟาก 3 15 บ้านศรี
รุ่งเรือง 

ปุาแงะ ปุาแดด เชียงราย 3,000 

๓๙๑ 25 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าร่องเปา 10 7 บ้านร่องเปา ปุาแงะ ปุาแดด เชียงราย 8,000 

๓๙๒ 25 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยเมี้ยง 30 7 บ้านร่องเปา ปุาแงะ ปุาแดด เชียงราย 15,000 

๓๙๓ 25 มิย.62 หนองวังหลวง 10 7 บ้านร่องบงใต้ ศรีโพธ์ิเงิน ปุาแดด เชียงราย 8,000 

๓๙๔ 25 มิย.62 สระนํ้าบ้านห้วยเมี้ยง 3 12 บ้านสันโค้ง
พัฒนา 

ปุาแดด ปุาแดด เชียงราย 4,500 

๓๙๕ 25 มิย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยโปุง 35 8 ศรีโพธ์ิเงิน ปุาแดด ปุาแดด เชียงราย 17,500 

๓๙๖ 25 มิย.62 สระนํ้าสาธารณะบ้าน
เด่น 

0.5 6 บ้านเด่น โรงช้าง ปุาแดด เชียงราย 1,000 

๓๙๗ 25 มิย.62 ฝายแม่สุน 10 11 บ้านสันเจริญ ปุาแงะ ปุาแดด เชียงราย 8,000 

๓๙๘ 25 มิย.62 ฝายห้วยปุาเมี้ยง 2 11 บ้านสันเจริญ ปุาแงะ ปุาแดด เชียงราย 2,000 

๓๙๙ 25 มิย.62 สระโรงเรียนปุาเส้า 2 14 บ้านปุาเส้า ปุาแงะ ปุาแดด เชียงราย 2,000 

๔๐๐ 25 มิย.62 สระนํ้าศาลเจ้าประจํา
ตําบล 

2 2 บ้านศรีมงคล ศรีโพธ์ิเงิน ปุาแดด เชียงราย 2,000 

๔๐๑ 25 มิย.62 หนองเพ็งนาค 32 2 บ้านศรีมงคล ศรีโพธ์ิเงิน ปุาแดด เชียงราย 16,000 

๔๐๒ 25 มิย.62 ร่องแซะ 5 2 บ้านศรีมงคล ศรีโพธ์ิเงิน ปุาแดด เชียงราย 4,000 

๔๐๓ 25 มิย.62 หนองฝายหิน 8 2 บ้านวังผา สันมะค่า ปุาแดด เชียงราย 6,400 

๔๐๔ 25 มิย.62 สระหมู่บ้านวังผา 3 2 บ้านวังผา สันมะค่า ปุาแดด เชียงราย 3,000 

๔๐๕ 25 มิย.62 สระนํ้า รพช. 2 11 บ้านโปุงศรี
นคร 

โรงช้าง ปุาแดด เชียงราย 2,000 

๔๐๖ 25 มิย.62 สระนํ้าหมู่บ้านศรีบัง
วัน 

1 8 บ้านศรีบังวัน โรงช้าง ปุาแดด เชียงราย 1,000 

๔๐๗  แม่น้ําลางแล 5 7 นางแลใน นางแล เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 4,000 

๔๐๘ 1 กค.62 ขุนนํ้าห้วยพลู 5 9 ศรีปุาซาง ท่าสุด เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 1,000 

๔๐๙ 1 กค.62 หนองอิงใหญ่ 64 16 ปากอิงใต้ ศรีดอนไชย เชียงของ เชียงราย 40,000 

๔๑๐ 1 กค.62 หนองแสลบ 10 8  บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 60,000 

๔๑๑ 1 กค.62 สระนํ้าโรงเรียนบ้าน
สมานมิตร 

2 1 สมานมิตร ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 10,000 

๔๑๒ 8 กค.62 หนองนํ้าพุตอนบน 81 1  โปุงผา แม่สาย เชียงราย 20,000 
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๔๑๓ 10 กค.62 อ่างเก็บนํ้าบ้านทุ่งดุก 36 4 บ้านทุ่งดุก เวียง เชียงของ เชียงราย 30,000 

๔๑๔ 10 กค.62 หนองนํ้าสารธารณะ
ห้วยดุก 

6 8 บ้านศาลา แม่จัน แม่จัน เชียงราย 10,000 

๔๑๕ 10 กค.62 สระนํ้าหมวดทาง
หลวงห้วยสัก 

3  บ้านปุงฮึ่ง ห้วยสัก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 3,000 

๔๑๖ 11 กค.62 หนองผา 135 10 บ้านสันต้น
ม่วง 

ทรายขาว พาน เชียงราย 20,000 

๔๑๗ 12 กค.62 แม่น้ํากก  2  แม่ยาว เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 50,000 

๔๑๘ 19 กค.62 สระนํ้าโรงเรียนบ้าน
ห้วยเฮี้ย 

1 5 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 2,000 

๔๑๙ 22 กค.62 หนองบวกแวด 25 3 สันนคร สันมะเค็ด พาน เชียงราย 20,000 

๔๒๐ 22 กค.62 หนองนํ้าสาธารณะ
จอมแหลมเม่น 

10 6 บ้านปุาแหย่ง ห้วยสัก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 6,000 

๔๒๑ 23 กค.62 หนองนํ้าบ้านปุาแดง 12 8 บ้านวังเขียว หนองปุา
ก่อ 

ดอยหลวง เชียงราย 2,000 

๔๒๒ 24 กค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยก้าง 800 10 บ้านห้วยก้าง ไม้ยา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 200,000 

๔๒๓ 24 กค.62 หนองแดง 190 18 บ้านโปุงเกลือ
ใต้ 

ดอยลาน เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 54,500 

๔๒๔ 1 สค. 62 ฝายวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

3 10  ทรายขาว พาน เชียงราย 5,000 

๔๒๕ 1 สค.62 สระนํ้าวิทยาลัย
เทคโนโลยีวิรุณ
บริหารธุรกิจ 

7 4  ปุาอ้อดอน
ชัย 

เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 6,000 

๔๒๖ 1 สค.62 หนองควายหลวง 50 4 บ้านสันหนอง
ควาย 

ดอยงาม พาน เชียงราย 15,000 

๔๒๗ 1 สค.62 ลํานํ้าแม่ฮ่าง 30 5 บ้านท่าดอก
แก้ว 

ดอยงาม พาน เชียงราย 15,000 

๔๒๘ 1 สค.62 แม่น้ํากก 1,000 6 หนองปึ๋ง รอบเวียง เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 30,000 

๔๒๙ 1 สค.62 หนองขัวแคร่ 50 1 บ้านขัวแคร่ บ้านดู่ เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 20,000 

๔๓๐ 1 สค.62 อ่างเก็บนํ้าบ้านหนอง
ปึ๋ง 

100 5  จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 20,000 

๔๓๑ 1 สค.62 หนองนํ้าใส 10 1 สันติสุข เวียง เวียงปุาเปูา เชียงราย 10,000 

๔๓๒ 1 สค.62 หนองฝรั่ง 5 11  หงาว เทิง เชียงราย 10,000 

๔๓๓ 1 สค.62 แม่น้ํากก 1,000 4 บ้านปุาแดง ริมกก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 10,000 

๔๓๔ 8 สค.62 สระนํ้าโรงเรียนเบญจ
รงค์อนุสรณ์วิทยา 

1 15  นางแล เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 2,000 
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๔๓๕ 8 สค.62 สระนํ้าประจําศาลเทิง 2 15  เวียง เทิง เชียงราย 2,000 

๔๓๖ 8 สค.62 บ่อสถานีวิทยุทหาร
อากาศ 

1 10 บ้านสันติสุข สันทราย เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 2,000 

๔๓๗ 8 สค.62 แผนกกสิกรรมและปุา
ไม้แขวง สปป.ลาว 

15 10    บ่อแก้ว 40,000 

๔๓๘ 9 สค.62 หนองห้วยปูุหน่อ 20 4 บ้านใหม่
เจริญ 

ริมโขง เชียงของ เชียงราย 10,000 

๔๓๙ 9 สค.62 อ่างเก็บนํ้าบ้านเมือง
กาญจน์ 1 

30 2 บ้านเมือง
กาญจน์ 

ริมโขง เชียงของ เชียงราย 15,000 

๔๔๐ 9 สค.62 อ่างเก็บนํ้าบ้านเมือง
กาญจน์ 2 

20 2 บ้านเมือง
กาญจน์ 

ริมโขง เชียงของ เชียงราย 10,000 

๔๔๑ 9 สค.62 ฝายเก็บนํ้าบ้านดอนท่ี 
(ผากุบ) 

10 3 บ้านผากุบ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 10,000 

๔๔๒ 9 สค.62 อ่างเก็บนํ้าบ้านดอนท่ี 5 3 บ้านดอนท่ี ริมโขง เชียงของ เชียงราย 4,999 

๔๔๓ 9 สค.62 หนองใหม่ 40 8 บ้านหาด
ทรายทอง 

ริมโขง เชียงของ เชียงราย 20,000 

๔๔๔ 9 สค.62 หนองอ้อ 40 8 บ้านหาด
ทรายทอง 

ริมโขง เชียงของ เชียงราย 20,000 

๔๔๕ 9 สค.62 หนองไค้ 30 8 บ้านหาด
ทรายทอง 

ริมโขง เชียงของ เชียงราย 10,000 

๔๔๖ 9 สค.62 ฝายสาธารณะบ้าน
ดอย 

5 4  ปล้อง เทิง เชียงราย 5,000 

๔๔๗ 9 สค.62 คลองลํานํ้าสาธารณะ
ปล้อง 

5 4  ปล้อง เทิง เชียงราย 5,000 

๔๔๘ 9 สค.62 ลําห้วยสาธารณะผัก
กูด 

4 4  ปล้อง เทิง เชียงราย 5000 

๔๔๙ 9 สค.62 สระเก็บนํ้าบ้านงิ้วเก่า 3 7 บ้านงิ้วเก่า งิ้ว เทิง เชียงราย 4,000 

๔๕๐ 9 สค.62 สระเก็บนํ้า 12 19  งิ้ว เทิง เชียงราย 10,000 

๔๕๑ 9 สค.62 สระนํ้าหมู่บ้านหนอง
แรด 

30 3 บ้านหนอง
แรด 

หนองแรด เทิง เชียงราย 15000 

๔๕๒ 9 สค.62 สระนํ้าหมู่บ้านหนอง
แรด 

7 4 บ้านหนอง
แรด 

หนองแรด เทิง เชียงราย 7,000 

๔๕๓ 9 สค.62 หนองร่องฮ้าง 9 6  ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 8,000 

๔๕๔ 9 สค.62 ห้วยร่องห้าง 7 6  ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 7,000 

๔๕๕ 9 สค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยน่าน 50 4  แม่ลอย เทิง เชียงราย 25,000 

๔๕๖ 9 สค.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยปาก
แดง 

10 11  แม่ลอย เทิง เชียงราย 9,000 

๔๕๗ 9 สค.62 อ่างเก็บนํ้าแม่ก๊อด 
เจ็ด กํา และอ่างเก็บ
นํ้าก๊อดปุาอ้อ 

50 4 บ้านง้อนไผ ผางาม เวียงชัย เชียงราย 15000 

๔๕๘ 10 สค.62 อ่างเก็บนํ้าบ้านม่วง 30 15 บ้านม่วง หงาว เทิง เชียงราย 10,000 
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ล าดับ 

 
วัน เดือน ป ี

 
ชื่อแหล่งน้ า 

พืน้ที่ 
(ไร่) 

ทีต่ั้ง  
รวม(ตัว) หมู่ที ่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

๔๕๙ 12 สค.62 หนองมน 60 8 บ้านปุาข่า ปุาตาล ขุนตาล เชียงราย 10000 

๔๖๐ 12 สค.62 อ่างเก็บนํ้าแม่ฉางข้าว 120 11 บ้านขุนเมือง
งาม 

ปุางิ้ว เวียงปุาเปูา เชียงราย 10,000 

๔๖๑ 12 สค.62 ร่องน้ําเชียงรายหนอง
แกรบ 

80 1 บ้านดอยจัน โยนก เชียงแสน เชียงราย 20,000 

๔๖๒ 13 สค.62 หนองนํ้าสาธารณะ
หนองฮองแฮง 

2 4 บ้านทุ่งเจ้า แม่เปา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 10,000 

๔๖๓ 13 สค.62 หนองปุาไคร้ 18 1 บ้าน ส.ต.ล. ริมกก เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 10,000 

๔๖๔ 15 สค.62 อ่างเก็บนํ้าหนองจํา
กูด และหนองต้นแหน 

84 14 บ้านสบเปา แม่เปา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 20,000 

๔๖๕ 15 สค.62 หนองกลุ่ม 56 14 บ้านกล้วย
ใหม่ 

สันมะเค็ด พาน เชียงราย 150,000 

๔๖๖ 24 กค.62 บ่อปลาโรงเรียนบ้าน
กระแล 

5  บ้านกระแล แม่เปา พญาเม็ง
ราย 

เชียงราย 15,000 

๔๖๗ 16 สค.62 โรงเรียนแม่สาย
ประสิทธิ์ศาสตร์ 

1 งาน 10 บ้านเวียงพาง
คํา 

เวียงพาง
คํา 

แม่สาย เชียงราย 2,000 

๔๖๘ 3 กย.62 สระนํ้าในพื้นท่ีสถานี
ตํารวจภูธรตําบลแม่
เจดีย์ 

2 งาน   แม่เจดีย์ เวียงปุาเปูา เชียงราย 2,000 

๔๖๙ 3 กย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยปุา
เมี่ยง 

50 ๑  บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 15,000 

๔๗๐ 3 กย.62 สระนํ้าวิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

15   ทุ่งก่อ เวียงเชียง
รุ้ง 

เชียงราย 6,000 

๔๗๑ 3 กย.62 บ่อนํ้าสาธารณะ
โรงเรียนขุนบง 

4.12 ๑  โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 10,000 

๔๗๒ 3 กย.62 สระนํ้าในพื้นท่ี
เรือนจําอําเภอเทิง 

2 ๒๓  เวียง เทิง เชียงราย 3,200 

๔๗๓ 4 กย.62 สระนํ้าในโรงเรียนสัน
ทรายงามวิทยา 

5 3  สันทราย
งาม 

เทิง เชียงราย 6,000 

๔๗๔ 4 กย.62 สระนํ้าโรงเรียนผ่าน
ศึกสงเคราะห์ 

4 11  ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 3,000 

๔๗๕ 6 กย.62 หนองบัวลอย 8 12 บ้านศรีดอน
มูล 

ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 20,000 

๔๗๖ 6 กย.62 สระโรงเรียนธารทอง
วิทยา (ปุารวก) 

5 9 บ้านปุารวก ธารทอง พาน เชียงราย 5,000 

๔๗๗ 6 กย.62 อ่างเก็บนํ้าห้วยโปุง
แงะ 

60 12  ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 10,000 

๔๗๘ 6 กย.62 อ่างเก็บนํ้าแม่ข้าวต้ม 60 10 บ้านแม่
ข้าวต้มท่าสุด 

ท่าสุด เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 15,000 

๔๗๙ 9 กย.62 อ่างเก็บนํ้าดอยงู 50 6 บ้านสัมมะ
แงะ 

แม่เจดีย์ เวียงปุาเปูา เชียงราย 15,000 

๔๘๐ 10 กย.62 หนองแหวนหลัง 20 9 บ้านสันติสุข เวียงพาง
คํา 

แม่สาย เชียงราย 6,500 
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ล าดับ 

 
วัน เดือน ป ี

 
ชื่อแหล่งน้ า 

พืน้ที่ 
(ไร่) 

ทีต่ั้ง 
 

 
รวม(ตัว) 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

๔๘๑ 10 กย.62 หนองนํ้าขันแก้ว 10 5  ท่าสาย เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 20,000 

๔๘๒ 12 กย.62 ห้วยถ้ําผาตอง 20 6 บ้านถ้ําผา
ตอง 

ท่าสุด เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 20,000 

๔๘๓ 16 กย.62 หนองนํ้าสาธารณะ
หนองบัว 

92 7 บ้านร่องก๊อ ท่าสาย เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 20,000 

๔๘๔ 17 กย.62 สระนํ้าโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
เชียงราย 

15 9  รอบเวียง เมือง
เชียงราย 

เชียงราย 10,000 

๔๘๕ 18 กย.62 ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดําริฯ 

9 6 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 2,700 

๔๘๖ 20 กย.62 แม่น้ําอิง 37 14  เวียง เทิง เชียงราย 6,000 

รวมผลการปลอ่ยพนัธุ์สตัวน์้ า   ๕,๖๔๕,๑๖๘ 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
หลักการและเหตุผล 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่
ได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้ดําเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค้าที่
ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค้าง อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่ากุ้งก้ามกรามจะ
เป็นสินค้าสัตว์น้ําจืดที่มีศักยภาพสูงต่อการส่งออกในอนาคต กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด จึงได้จัด
โครงการนําร่องสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ดี และได้พัฒนาพร้อมทั้งจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
การผลิตกุ้งก้ามกรามและกําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๔๗ กรมประมงได้จัดทํามาตรฐานขั้น
ปลอดภัยสําหรับการผลิตสัตว์น้ําจืดขึ้น เพ่ือรองรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเพื่อการยังชีพซึ่งเป็นการ
เตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้พัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงต่อไป ในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๔๗ กรมประมง
ดําเนินการปรับปรุงระเบียบขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติ โดยยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ออกใบรับรองการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐาน GAP พ.ศ.๒๕๔๖ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติทางประมงที่ ดี
สําหรับการผลิตสัตว์น้ําจืด พ.ศ.๒๕๔๖ และประกาศใช้“ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์
น้ําขั้นปลอดภัย พ.ศ.๒๕๔๗” และ “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับ
สัตว์น้ํา (GAP) พ.ศ.๒๕๔๘”และได้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดี
สําหรับสัตว์น้ํา (GAP) พ.ศ.๒๕๔๘ แล้วได้ประกาศใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทาง
ประมงทีด่ีสําหรับสัตว์น้ํา (GAP) พ.ศ.๒๕๕๓ มาจนถึงปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิต
สัตว์น้ําขั้นปลอดภัย พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับ
สัตว์น้ํา (GAP) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๒. เพ่ือให้ได้สัตว์น้ําที่ปลอดภัยจากการใช้ยาและสารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/กิจกรรม… 
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กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 

 

การด าเนินงาน   
 ดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงรายในกระบวนการตรวจประเมินฟาร์มและรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในระดับมาตรฐาน GAP กรมประมง และระดับมาตรฐานขั้นปลอดภัย (SL) 

รายละเอียดแผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมหลัก ตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง 
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ  แผน/ผล  รวม  

จํานวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม  แผน  568 
 ฟาร์ม  ผลรวม  571 
ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 2562  ฟาร์ม  แผน  415 
 ฟาร์ม  ผล  321 
1) Safety level ฟาร์ม  แผน  135 
 ฟาร์ม  ผล  118 
2) GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม  แผน  280 
 ฟาร์ม  ผล  203 
ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2562 ฟาร์ม  แผน  5 
 ฟาร์ม  ผล  8 
1) GAP กุ้งก้ามกราม  ฟาร์ม  แผน  - 
 ฟาร์ม  ผล  1 
2) GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม  แผน  5 
 ฟาร์ม  ผล  6 
3) GAP ปลาน้ําจืดอื่นๆ ฟาร์ม  แผน  - 
 ฟาร์ม  ผล  1 
ตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2560-2561 ฟาร์ม  แผน  145 
 ฟาร์ม  ผล  238 
1) Safety level ฟาร์ม  แผน  28 
 ฟาร์ม  ผล  28 
2) GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม  แผน  116 
 ฟาร์ม  ผล  209 
3) GAP ปลาน้ําจืดอื่นๆ ฟาร์ม  แผน  1 
 ฟาร์ม  ผล  1 
       - GAP สัตว์น้้าจืดอื่นๆ ฟาร์ม  แผน  1 
 ฟาร์ม   ผล  1 
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   ผลรวม  341 

 

/กิจกรรมย่อย... 
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/ชนิดสารที่ตรวจ... 

กิจกรรมย่อย หน่วยนับ แผน รวม 

รับรองฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 61 
Safety level 

ฟาร์ม ผล 209 

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

 
แผน-ผลการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง ปีงบประมาณ 2562 

ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

Tetracycline group ตย.ยา แผน    183  

  ผล    185  
Oxolinic acid ตย.ยา  แผน    183  

  ผล    185  
Fluoroquinolone ตย.ยา  แผน    189  

  ผล    194  
Chloramphenicol ตย.ยา  แผน    189  

  ผล    195  
Nitrofuran metabolites group ตย.ยา  แผน      52  

  ผล      53  
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ชนิดสารที่ตรวจ หน่วยนับ แผน/ผล รวม 

Malachite green group  ตย.ยา  แผน      53  

  ผล      55  
Stilbenes ตย.ยา แผน        2  

  ผล        2  
Steroids ตย.ยา  แผน        2  

  ผล        2  
Sulphonamide ตย.ยา  แผน        1  

  ผล        1  
Chemical element ตย.ยา แผน        1  

  ผล        1  
B2a ตย.ยา แผน        2  

  ผล        2  
Amoxicillin ตย.ยา  แผน        1  

  ผล        1  
Organochlorine ตย.ยา แผน        1  

  ผล        1  
รวม ตย.ยา แผน    859  

  ผล    877  

 
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ า 

ตามมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง (NRCP) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ชนิดสารที่ส่งตรวจ/ชนิดสัตวน์้้าที่ส่งตรวจ หน่วยนับ   ปลา รวม 

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

  ตัวอย่าง ผ่าน 1 1 

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

FLUOROQUINOLONE (Oxolinic Acid) ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 1 

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 1 
 
 /ชนิดสาร... 
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ชนิดสารที่ส่งตรวจ/ชนิดสัตว์น้ าที่ส่งตรวจ หน่วยนับ  ปลา รวม 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 1 
  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 
FLUOROQUINOLONE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 1 

  ตัวอย่าง ผ่าน 1 1 

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

NITROFURANS ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 1 

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 1 

  ตัวอย่าง ผ่าน 1 1 

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

MALCHITE GREEN ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 2 2 

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 2 2 

  ตัวอย่าง ผ่าน 2 2 

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

STILBENES ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 2 2 

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 2 2 

  ตัวอย่าง ผ่าน 2 2 

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

STEROIDS  ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 2 2 
 ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 2 2 

  ตัวอย่าง ผ่าน 2 2 

 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 
SULPHONAMIDE ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 1 
  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 1 
  ตัวอย่าง ผ่าน 1 1 
  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 
CHEMICAL ELEMENT ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 1 

 
 

/ชนิดสาร... 



 
 

   รายงานประจ าปี 2562   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
 

หน้าท่ี 59 

 
ชนิดสารที่ส่งตรวจ/ชนิดสัตวน์้้าที่ส่งตรวจ 

หน่วยนับ  ปลา รวม 

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 1 

  ตัวอย่าง ผ่าน 1 1 

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

B2a ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 2 2 

กลุ่มยาถ่ายพยาธิ ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 2 2 

  ตัวอย่าง ผ่าน 2 2 

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

ORGANO CHLORINE  ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 1 

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 1 

  ตัวอย่าง ผ่าน 1 1 

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

Amoxicillin ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 1 

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 1 1 

  ตัวอย่าง ผ่าน 1 1 

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

รวมทั้งสิ้น ตัวอย่าง แผนตรวจ (ทั้งปี) 16 16 

  ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 16 16 

  ตัวอย่าง ผ่าน 16 16 

  ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

1. กลุ่มสารที่ตรวจ เฉพาะปลาเนื้อและกุ้งเนื้อ (จ้านวน 7 สาร) 
  1) TETRACYCLINE    2) FLUOROQUINOLONE (Oxolinic Acid) 3) FLUOROQUINOLONE 

  4) SULPHONAMIDE  5) B2a  6) B2b  7) Amoxicillin 

2. กลุ่มสารที่ตรวจลูกปลา/ปลาเนื้อและลูกกุ้ง/กุ้งเนื้อ (จ้านวน 9 สาร) 

  1) CHLORAMPHINICOL  2) NITROFURANS  3) MALCHITE GREEN  4) STILBENES 

  5) STEROIDS  6) NITROIMIDAZOLES  7) CHEMICAL ELEMENT  8) ORGANO CHLORINE  

  9) Crystal Violet (สีย้อม) 

/รายงานผล.. 
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/ชนิดสาร... 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ า  
กิจกรรมเฝ้าระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ชนิดสารที่ส่งตรวจ/ชนิดสัตวน์้้าที่ส่งตรวจ หน่วยนับ   ปลา รวม 

TETRACYCLINE  ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 2 2 
 ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 2 2 
 ตัวอย่าง ผ่าน 2 2 
 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 
FLUOROQUINOLONE (Oxolinic Acid) ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 2 2 

 ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 2 2 

 ตัวอย่าง ผ่าน 2 2 

 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

FLUOROQUINOLONE  ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 6 6 

 ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 6 6 

 ตัวอย่าง ผ่าน 6 6 

 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

CHLORAMPHINICOL ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 6 6 

 ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 6 6 

 ตัวอย่าง ผ่าน 6 6 

 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

NITROFURANS ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 1 

 ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 2 2 

 ตัวอย่าง ผ่าน 2 2 

 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

MALCHITE GREEN ตัวอย่าง แผนตรวจ (ท้ังปี) 1 1 

 ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 3 3 

 ตัวอย่าง ผ่าน 3 3 

 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 
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ชนิดสารที่ส่งตรวจ/ชนิดสัตวน์้้าที่ส่งตรวจ หน่วยนับ   ปลา รวม 

รวมทั้งสิ้น ตัวอย่าง แผนตรวจ (ทั้งปี) 18 18 

ตัวอย่าง รวมผลตรวจ (รายเดือน) 21 21 

ตัวอย่าง ผ่าน 21 21 

ตัวอย่าง ไม่ผ่าน - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม ส่งเสรมิและบริหารจัดการผลิตสินค้าประมง 

กิจกรรมย่อย การก ากับดแูลและควบคมุการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคมุ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรม แผน/ผล รวมจ้านวน
ผู้ประกอบการ (ราย)  

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ
กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 

แผน 30 

ผล 30 

2. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม ให้ด้าเนินการได้ตาม
ประกาศก้าหนด 

แผน 5 

ผล 10 

3. เฝ้าระวัง คุณภาพน้้าทิ้งในพ้ืนที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม     
(ทุกประเภท) 

แผน 12 

ผล 12 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรม จังหวัดที่

ดําเนินการ 
เปูาหมาย (ครั้ง) ประเภทแผน การดําเนินงาน 

(ตัวอย่าง) 

1.เฝ้าระวังน้ าทิ้งในพื้นที่ท่ีมี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

 

 

เชียงราย 8 แผนรวม 8 

ผลรวม 8 

พะเยา 4 แผนรวม 4 

ผลรวม 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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/กิจกรรม… 

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมัน่คงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
โครงการฟ้ืนฟ้ืนทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ําจืดของไทย เป็นโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงเห็นว่าทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดที่เคยมีอยู่อย่างอุดม
สมบรูณ์ในอดีต ปัจจุบันมีจํานวนลดน้อยลง และบางชนิดใกล้ที่จะสูญพันธุ์ ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อม
โทรมลง การทําการประมงที่มากจนเกินกําลังผลิตของแหล่งน้ํา ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น สําหรับ
แนวทางแก้ไขที่สามารถทําได้ คือ ทําการศึกษาวิจัยการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ํา และผลิตเพ่ือปล่อยคืนสู่แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ ตลอดจนการให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่ราษฎรทราบถึงคุณค่า และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทยในแหล่งน้ํา 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดของไทยที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
3. ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องแก่ประชาชน 

วิธีด าเนินการ 
1. ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย ในท้องถิ่นที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

ปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดที่ผลิตได้ในแหล่งน้ําเพ่ือให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ 
2. รวบรวมพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย ในท้องถิ่นเพ่ือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
3. ศึกษาวิจัยทางด้านชีววิทยา และการเพาะขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ําในท้องถิ่น 

สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
 

กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน งบประมาณ หน่วยนับ สะสม 
ผล (พันบาท) 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา   473,400 บาท ๔๗๓,๔๐๐ 
และสัตว์น้ าจืดของไทย          
ผลิต / ปล่อย พันธุ์สัตว์น้ า แผน   พันตัว ๑,๑๐๐ 
  ผล   พันตัว ๑,๒๖๙.๕ 
  ๑. ปลาแก้มช้ํา แผน   พันตัว ๕๘๐ 
  ผล   พันตัว ๓๐๕ 
  ๒. ปลาตะเพียนทอง แผน   พันตัว ๔๐๐ 
  ผล   พันตัว ๘๔๗ 
  ๓. ปลากาดํา แผน   พันตัว ๔๕ 
  ผล   พันตัว ๕๐ 
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กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน งบประมาณ หน่วยนับ สะสม 
ผล (พันบาท) 

  ๔. ปลากะโห้ไทย แผน   พันตัว ๒๐ 
  ผล   พันตัว ๑๗.๕ 
  ๕. ปลาเทพา แผน   พันตัว ๕ 
  ผล   พันตัว ๑๐ 
  6. ปลาตะเพียนทราย แผน   พันตัว ๔๕ 
  ผล   พันตัว ๔๐ 
  7. ปลาก้าง แผน   พันตัว ๕ 
  ผล   พันตัว ๐ 

 
กิจกรรม สนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ จ านวน 6 โครงการ 

1. ชื่อโครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ 
ต าบลแม่สลองในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
วันที่ 14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพ้ืนที่ปุาเขา    

ลุ่มแม่น้ําคํา ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน  
สลับซับซ้อน บริเวณพ้ืนที่นี้เคยเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาน้ําแม่คํา ปุาน้ํา
แม่สลองและปุาน้ําแม่จันฝั่งซ้าย ในท้องที่ตําบลแม่สลองใน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ปุาต้นน้ํา ชั้น 1A และ 1B ประชาชน
ได้ทําการบุกรุกใช้ทรัพยากรปุาไม้และที่ดินโดยไม่มีการควบคุมในอดีต ทําให้สภาพที่สมบูรณ์เหลือเพียงปุาย่อมเล็กๆ  
กระจัดกระจายกันอยู่พอใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพ่ือใช้ดื่มกิน ได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งกรมชลประทาน
ได้จัดสร้างแหล่งน้ําเพ่ือให้มีน้ําใช้ตลอด ในส่วนกิจกรรมด้านการประมง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
พระราชดําริให้กรมประมง “เลี้ยงปลาในแหล่งน้ําที่กรมชลประทานจัดสร้างขึ้นเพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีน
รับประทานได้อย่างพอเพียง” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ํา อาหารธรรมชาติ ชนิด และปริมาณ

ประชากรปลา และสัตว์น้ําในลําห้วยสาขา   
2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา ในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิ

ประเทศ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดท าโครงการ บ้านห้วยหยวกปุาโซ  หมู่ 9 ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

 

/โครงการ... 
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สรุปแผน/ผล โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ (บ้านห้วยหยวกป่าโซ) 
 

กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/
ผล 

งบประมาณ  รวมแผน   หน่วย
นับ  

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ              
บ้านห้วยหยวกป่าโซ 

แผน ๘๘,๒๐๐ บาท   

ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย ผล   88,200  บาท   
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา         
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   ๑๐๐ พันตัว 
    ผล   ๑๐๐ พันตัว 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา         
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ๑๐ ราย 
    ผล   ๑๐ ราย 
๓. ติดตามและแนะนําเกษตรกร แผน   ๑๐ ครั้ง 
    ผล   ๑๐ ครั้ง 

 
2. ชื่อโครงการ รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค า อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
วันที่ 14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรพ้ืนที่ปุาเขาลุ่มแม่น้ําคํา 

ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาสูงชันสลับซับซ้อนบริเวณพ้ืนที่นี้เคย
เป็นหมู่บ้านของขาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาน้ําแม่คํา ปุาน้ําแม่สลองและปุาแม่น้ําจันฝั่งซ้าย ใน
ท้องที่ตําบลแม่สลองใน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ปุาต้นน้ําขั้น 1A และ 1B ประชาชนได้ทําการบุกรุกใช้ทรัพยากรปุาไม้และที่ดิน
โดยไม่มีการควบคุมในอดีต ทําให้สภาพที่สมบูรณ์เหลือเพียงปุาย่อมเล็กๆ กระจัดกระจายกันอยู่พอเป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพ่ือ
ใช้ดื่มกิน ได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งกรมชลประทานได้จัดสร้างน้ําเพ่ือให้มีน้ําใช้ตลอด ในส่วนกิจกรรมด้านการ
ประมง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  พระราชดําริให้กรมประมง "เลี้ยงปลาในแหล่งน้ําที่กรมชลประทานจัดสร้าง
ขึ้นเพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่างเพียงพอและเพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ สถานีประมงน้ําจืด
จังหวัดเชียงรายได้หารูปแบบในการดําเนินกิจกรรมในการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง โดยจัดการสํารวจพันธุ์สัตว์น้ํา เพ่ือนํามา
ทดลองเพาะพันธุ์ และปล่อยคืนตามธรรมชาติต่อไป ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สถานีฯ ได้จัดรูปแบบการเลี้ยงปลา
ในบ่อพลาสติก เพ่ือให้ราษฎรได้มีรายได้จากการเลี้ยงปลา เพ่ือลดรายจ่ายจากส่วนอ่ืน ซึ่งผลจากการโครงการดังกล่าวก็น่าจะ
เป็นตัวอย่างให้แก่ราษฎรได้นําไปใช้ในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ํา อาหารธรรมชาติ ชนิดและปริมาณประชากร

ปลาและสัตว์น้ําในลําธารภูเขา 
 2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา ในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิ

ประเทศ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 
/3. เพ่ือให้ราษฎร... 
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3. เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้จากการเลี้ยงปลาเพ่ือลดรายจ่าย 

พื้นที่ด าเนินการ 
1. ตําบลแม่สลองใน ได้แก่ บ้านห้วยหยวกปุาโซ บ้านเล่าลิ่ว บ้านห้วยหมาก บ้านโปุงไฮ บ้านหัวแม่คํา   

บ้านพะน้อย บ้านนาโต่ บ้านสันมะเค็ด 
2. ตําบลเทิดไทย ได้แก่ บ้านปางมะหัน บ้านม้งแปดหลัง บ้านม้งเก้าหลัง 

สรุปแผน/ผล โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค า อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/
ผล 

งบประมาณ  รวมแผน  หน่วยนับ  

โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ าค า  แผน ๑๒๕,๒๐๐ บาท   
 ต.แม่สลองใน/ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย ผล  125,200  บาท   
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา         
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   ๑๐๐ พันตัว 
    ผล   ๑๐๐ พันตัว 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา         
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ๑๐ ราย 
    ผล   ๑๐ ราย 
๓. ติดตามและแนะนําเกษตรกร แผน   ๑๐ ครั้ง 
    ผล   ๑๐ ครั้ง 
3. ชื่อโครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านปางขอน 

ต าบลห้วยชมพู อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
หลักการและเหตุผล 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จไปทอดพระเนตรพ้ืนที่ปุา
อนุรักษ์ดอยเกี๊ยะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ํา ห้วยปุาชม ห้วยผาลั้ง ห้วยหินขาว ห้วยยาดี และต้นน้ําลําน้ําแม่กรณ์      
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงพบว่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่สู งจากระดับน้ําทะเล 1,400 - 1,600 เมตร  
เป็นแหล่งต้นน้ํา ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางปุาเป็นบริเวณกว้างจํานวนนับพันไร่ บางส่วนของพ้ืนที่มีการปลูกพืชเสพติด     
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนั้นพ้ืนที่ดังกล่าวยังเป็นเส้นทางลําเลียงยาเสพติดจาก
นอกประเทศ  เข้ามายังตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ผ่านหมู่บ้านผาลั้ง (ชาวเขาเผ่าเย้า 200หลังคาเรือน), บ้านปางขอน 
(ชาวเขาเผ่าอาข่า, เย้า, มูเซอ 100 หลังคาเรือน) และบ้านแม่มอญ (ชาวเขาเผ่าลีซอและอีก้อ 100 หลังคาเรือน) 
ราษฎรทั้ง 3 กลุ่มหมู่บ้าน ได้ทําการบุกรุกแผ้วถางปุา ทําไร่เลื่อนลอย ทําให้แหล่งต้นน้ําลําธารถูกทําลายลง  จนทํา
ให้เกิดแผ่นดินเลื่อนไหล ทําให้ลําน้ําต่างๆ เกิดการตื้นเขิน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ําที่ไหลลงลําน้ําแม่กก ซึ่งเป็นแม่น้ํา
สายหลักของจังหวัดเชียงราย มีปริมาณลดลง และนอกจากนั้นน้ําตกแม่กรณ์ ซึ่งเป็นน้ําตกธรรมชาติที่มีความ
สวยงามมีระดับความสูงของน้ําตกประมาณ 70 เมตร กําลังจะเกิดสภาวะประมาณน้ําลดลง ซึ่งจะทําให้ทรัพยากร
สัตว์น้ํ าลดลงเนื่ องจากมีปริมาณน้ํ าไม่ เพียงพอ ในส่วนกิจกรรมด้านการประมง สมเด็ จพระนางเจ้ าฯ  
พระบรมราชินีนาถพระราชดําริให้กรมประมง “ให้เลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงปลาประจําบ้านและในแหล่งน้ําธรรมชาติ
เพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่างพอเพียง” 

/พระบรมราชินีนาถ… 
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/อย่างรวดเร็ว… 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ํา อาหารธรรมชาติ ชนิด และปริมาณประชากรปลา 

และสัตว์น้ําในลําห้วยสาขา   
2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา ในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และภูมิประเทศ   
3. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดท าโครงการ บ้านปางขอน หมู่ 7 ตําบลห้วยชมพู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

สรุปแผน/ผลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ (บ้านปางขอน) 

กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/
ผล 

งบประมาณ  รวมแผน   หน่วยนับ  

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ แผน ๔๙,๗๐๐ บาท   
บ้านปางขอน  ต.ห้วยชมภู  อ.เมือง จ.เชียงราย ผล 49,700  บาท   
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา         
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   ๒๕ พันตัว 
    ผล   ๒๕ พันตัว 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา         
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ๑๐ ราย 
    ผล   ๑๐ ราย 
๓. เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา แผน   ๑ แห่ง 
    ผล   ๑ แห่ง 
๔. ติดตามและให้คําแนะนําเกษตรกร แผน   ๑๐ ครั้ง 
    ผล   ๑๐ ครั้ง 

 
4. ชือ่โครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านธารทอง 
  ต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
หลักการและเหตุผล 

พ้ืนที่บ้านธารทอง ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติและเป็นแหล่งคุณภาพลุ่มน้ํา 1A และ 1B มีลุ่มน้ําสําคัญ จํานวน 3 ลุ่ม
น้ํา คือลุ่มน้ํายาบ อยู่ในเขตอําเภอเชียงแสนลุ่มน้ําห้วยเม็ง และห้วยน้ําส้ม อยู่ในเขตอําเภอเชียงของ ทั้ง 3 ลุ่มน้ําไหลลงสู่
แม่น้ําโขง สภาพพ้ืนโดยทั่วไปเป็นที่ราบบางส่วน และเป็นเนินลาดชัน มีพ้ืนที่ปุาที่ถูกแผ้วถางแล้วประมาณ 500 ไร่ มีน้ําไหล
ผ่านตลอดปี แต่เดิมมีชาวเขาเผ่าม้ง บ้านขุนน้ําคํา และชาวเขาเผ่าม้งที่อพยพมาจากจังหวัดตากและจังหวัดสระบุรี มาบุกรุก
พ้ืนที่เพ่ือจับจองที่ทํากิน ทําให้ปุาไม้ถูกทําลายลงจํานวนมาก ราษฎรในพ้ืนราบที่อยู่โดยรอบจึงเกิดความไม่พอใจและเกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรไทยภูเขากับราษฎรพ้ืนราบทางราชการจึงได้อพยพราษฎรชาวไทยภูเขาไปไว้ที่บ้านธารทอง 
ปัจจุบันบ้านธารทองมีประมาณ 175 ครอบครัว จํานวนประชากร 1,159 คน มีบัตรประจําตัวประชาชน 777 คนเป็นบัตร
สีฟูา 60 คน และบัตรสีเขียวขอบแดง 101 คน เมื่อมีประชากรมากทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมาก ทําให้สัตว์น้ําลดลง
อย่างรวดเร็ว ในส่วนกิจกรรมด้านการประมง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชดําริให้กรมประมง “เลี้ยงปลา
ในแหล่งน้ําที่กรมชลประทานจัดสร้างขึ้นเพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่างพอเพียง” 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพน้ํา อาหารธรรมชาติ ชนิด และปริมาณประชากร

ปลา และสัตว์น้ําในลําห้วยสาขา   
2.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา ในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิ

ประเทศ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดท าโครงการ บ้านธารทองหมู่ 7 ตําบลแม่เงินอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย 
   บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ 7 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

สรุปแผน/ผล โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ (บ้านธารทอง) 
กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/

ผล 
งบประมาณ  รวมแผน   หน่วยนับ  

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ แผน ๕๙,๗๐๐ บาท   
บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ผล   59,700  บาท   
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา         
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   ๒๕ พันตัว 
    ผล   ๒๕ พันตัว 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา         
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ๒๐ ราย 
    ผล   ๒๐ ราย 
๓. เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา แผน   ๑ แห่ง 
    ผล   ๑ แห่ง 
๔. ติดตามและให้คําแนะนําเกษตรกร แผน   ๑๐ ครั้ง 
    ผล   ๑๐ ครั้ง 

 
5. ชื่อโครงการ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
หลักการและเหตุผล 

พ้ืนที่โครงการฯ บ้านห้วยหญ้าไซ อยู่ในเขตตําบลปุาแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ภูมิประเทศเป็น
ทิวเขาสลับซับซ้อน มีสภาพปุาที่ยังคงความสมบรูณ์ โดยภูมิอากาศมี 3 ฤดู ฝนจะตกชุกมากตลอดฤดูกาล ฤดูร้อนจะ
ร้อนในช่วงเวลากลางวันส่วนกลางคืนจะมีอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวจะหนาวมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริที่จะจัดสร้างโครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ เพ่ือให้
ชาวเขาได้เข้ามาดูแลรักษาปุาต้นน้ํา และคงสภาพเดิมไว้รวมทั้งให้มีอยู่ทํากินอย่างถาวร อีกทั้งเพ่ือให้ชาวเขาใน
โครงการฯ ได้ฝึกอาชีพ และพัฒนาหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง เป็นคนไทยที่มีคุณภาพและช่วยเหลือ
ตนเองได้ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2543 ปัจจุบันมีชาวเขาเข้ามาอยู่ในโครงการฯ ทั้งสิ้น 21 หลังคาเรือน  
และชาวเขาเผ่าอาข่าบ้านยางแดงจํานวน 4 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2544 สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเชียงราย ทําการศึกษารวบรวมพันธุ์กบ และ
พันธุ์สัตว์น้ําอ่ืนๆ ที่มีในพ้ืนที่โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ จังหวัดเชียงราย นํามาเพาะขยายพันธุ์ และปล่อยในเขต
พ้ืนที่โครงการฯ เพ่ือเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎร 

/และชาวเขา… 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิประเทศ 

2. เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 

พื้นที่จัดท าโครงการ บ้านห้วยหญ้าไซ  หมู่ 9 ตําบลปุาแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

สรุปแผน/ผล โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยหญ้าไซตามพระราชด าริ 
กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/

ผล 
งบประมาณ  รวมแผน   หน่วยนับ  

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชด าริ แผน ๖๙,๗๐๐ บาท   
บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผล   69,700  บาท   
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา         
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   ๒๕ พันตัว 
    ผล   ๒๕ พันตัว 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา         
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ๒๐ ราย 
    ผล   ๒๐ ราย 
๓. เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา แผน   ๑ แห่ง 
    ผล   ๑ แห่ง 
๔. ติดตามและให้คําแนะนําเกษตรกร แผน   ๑๐ ครั้ง 
    ผล   ๑๐ ครั้ง 

 
 

6. ชื่อโครงการ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ดอยบ่อ 
  ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
 โครงการสถานีทดลองเกษตรพ้ืนที่สูง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดอยบ่อ ตําบลแม่ยาวอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เป็นพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ และในฝายกักเก็บน้ําที่สร้างข้ึนโดยหลีกเลี่ยงการเพาะเลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่สูง เนื่องจากปลานิลไม่สามารถ
ทนสภาพอากาศหนาวเย็นได้ โดยพิจารณาปลากดหลวง หรือปลาที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นจากประเทศจีน 
เช่น ปลาหลีฮ้ือ ปลาเฉาฮ้ือ และปลาซ่งฮ้ือ มาทดลองเลี้ยงก็น่าจะบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายของโครงการฯ” 

 
 
 
 
 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผล โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ 

กิจกรรม/งานที่จะทํา แผน/
ผล 

งบประมาณ  รวมแผน   หน่วยนับ  

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ แผน ๕๔,๗๐๐ บาท   
ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ผล   54,700  บาท   
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา         
๑.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด แผน   ๒๕ พันตัว 
    ผล   ๒๕ พันตัว 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา         
๒.๑ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน แผน   ๑๐ ราย 
    ผล   ๑๐ ราย 
๓. เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา แผน   ๑ แห่ง 
    ผล   ๑ แห่ง 
๔. ติดตามและให้คําแนะนําเกษตรกร แผน   ๑๐ ครั้ง 
    ผล   ๑๐ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน ยุทธศาสตรส์ร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 
โครงการ พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดําริและพระราชทรัพย์ส่วน

พระองค์ให้ดําเนินงานโครงการหลวงในการพัฒนาเกษตรที่สูง เพ่ือให้ชาวเขาในท้องถิ่นทุรกันดารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยการปลูกพืชอ่ืนที่เป็นประโยชน์ เพ่ือลดปัญหายาเสพติด ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่งเพ่ือลดหรือยุติการตัดไม้
ทําลายปุาในเขตลุ่มน้ําลําธาร และให้รักษาปุาไม้ รักษาดินและให้มีการใช้พ้ืนที่อย่างถูกต้อง   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรักษาชนิดพันธุ์สัตว์น้ําในสภาพธรรมชาติในพ้ืนที่สูง เพ่ิมผลผลิตน้ําในแหล่งน้ํา และเพ่ิมความอุดม

สมบรูณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีนและเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่สูงโดยการส่งเสริมให้เกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
3. เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ในพ้ืนที่สูงให้เกิดผลผลิตทางการประมง 

วิธีด าเนินการ 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ํา และแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 
2. ส่งเสริมและติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกร 
3. ร่วมประชุมและรายงานผลความก้าวหน้ากับเจ้าหน้าที่และคณะทํางานโครงการหลวง 

กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 
จํานวน 9 แห่ง ได้แก่     1. โครงการหลวงห้วยโปุง อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 

2. โครงการหลวงห้วยน้ําขุ่น อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
3. โครงการหลวงห้วยแล้ง อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
4. โครงการหลวงสะโง๊ะ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
5. โครงการหลวงแม่ปูนหลวง อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
6. โครงการหลวงห้วยน้ําริน อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
7. โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
8. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 
9. โครงการขยายผลโครงการหลวงผาตั้ง จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผล โครงการหลวงห้วยโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วย

นับ 
แผน/
ผล 

เปูาหมาย 

 งบประมาณรวม  บาท  แผน  ๓๔,๐๐๐ 
    ผล   34,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
แผนงานที่3.2  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ       
โครงการที่32 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง 

      

1.โครงการฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา  พันตัว แผน 20 
  พันตัว ผล 20 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 5 
  พันตัว ผล 10 
2.ปลาไน พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
3.ปลาเฉาฮ้ือ พันตัว แผน 5 
  พันตัว ผล 0 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา    แห่ง แผน 1 

  แห่ง ผล 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

      

โครงการหลักท่ี44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       
กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา    ครั้ง แผน 2 

  ครั้ง ผล 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปแผน... 



 
 

   รายงานประจ าปี 2562   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
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สรุปแผน/ผล โครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วย

นับ 
แผน/
ผล 

เปูาหมาย 

 งบประมาณรวม  บาท  แผน  ๓๔,๐๐๐ 
    ผล   34,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
แผนงานที่3.2  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ       
โครงการที่32 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง 

      

1.โครงการฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา  พันตัว แผน 20 
  พันตัว ผล 20 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 5 
  พันตัว ผล 10 
2.ปลาไน พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
3.ปลาเฉาฮ้ือ พันตัว แผน 5 
  พันตัว ผล 0 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา    แห่ง แผน 1 

  แห่ง ผล 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

      

โครงการหลักท่ี44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       
กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา    ครั้ง แผน 2 

  ครั้ง ผล 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผล โครงการหลวงห้วยแล้ง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วย

นับ 
แผน/
ผล 

เปูาหมาย 

 งบประมาณรวม  บาท  แผน  ๓๔,๐๐๐ 
    ผล 34,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
แผนงานที่3.2  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ       
โครงการที่32 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง 

      

1.โครงการฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา  พันตัว แผน 20 
  พันตัว ผล 20 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 8 
  พันตัว ผล 10 
2.ปลาไน พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
3.ปลาเฉาฮ้ือ พันตัว แผน 2 
  พันตัว ผล 0 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา    แห่ง แผน 1 

  แห่ง ผล 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

      

โครงการหลักท่ี44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       
กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา    ครั้ง แผน 2 

  ครั้ง ผล 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผล โครงการหลวงสะโง๊ะ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วย

นับ 
แผน/
ผล 

เปูาหมาย 

 งบประมาณรวม  บาท  แผน  ๓๔,๐๐๐ 
    ผล  34,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
แผนงานที่3.2  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ       
โครงการที่32 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง 

      

1.โครงการฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา  พันตัว แผน 20 
  พันตัว ผล 20 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 7 
  พันตัว ผล 10 
2.ปลาไน พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
3.ปลาเฉาฮ้ือ พันตัว แผน 3 
  พันตัว ผล 0 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา    แห่ง แผน 1 

  แห่ง ผล 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่5.1 การอ านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

      

โครงการหลักท่ี44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       
กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา    ครั้ง แผน 2 

  ครั้ง ผล 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผล โครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วย

นับ 
แผน/
ผล 

เปูาหมาย 

 งบประมาณรวม  บาท  แผน  ๒๒,๐๐๐ 
    ผล 22,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
แผนงานที่3.2  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ       
โครงการที่32 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง 

      

1.โครงการฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา  พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 2 
  พันตัว ผล 2 
2.ปลาไน พันตัว แผน 6 
  พันตัว ผล 6 
3.ปลาเฉาฮ้ือ พันตัว แผน 2 
  พันตัว ผล 2 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา    แห่ง แผน 1 

  แห่ง ผล 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

      

โครงการหลักท่ี44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       
กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา    ครั้ง แผน 2 

  ครั้ง ผล 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปแผน... 
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สรุปแผน/ผล โครงการหลวงห้วยน้ าริน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วย

นับ 
แผน/
ผล 

เปูาหมาย 

 งบประมาณรวม  บาท  แผน  ๒๒,๐๐๐ 
    ผล 22,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
แผนงานที่3.2  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ       
โครงการที่32 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง 

      

1.โครงการฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ําและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา  พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 2 
  พันตัว ผล 2 
2.ปลาไน พันตัว แผน 6 
  พันตัว ผล 6 
3.ปลาเฉาฮ้ือ พันตัว แผน 2 
  พันตัว ผล 2 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา    แห่ง แผน 1 

  แห่ง ผล 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

      

โครงการหลักท่ี44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       
กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา    ครั้ง แผน 2 

  ครั้ง ผล 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปแผน... 
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/สรุปแผน... 
 

สรุปแผน/ผล โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี อ าเภอแม่สวย จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ แผน/

ผล 
เปูาหมาย 

 งบประมาณรวม บาท   แผน   20,000  
  บาท ผล  20,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้       
แผนงานที่1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง และเพื่อ
เป็นแหล่งอาหารของชุมชน 

      

โครงการหลักท่ี2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง ส่งเสริม
การพัฒนาด้านประมงเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

      

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาประมงและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อ
การบริโภคและสร้างรายได้   

ราย/พันตัว แผน  10/5 

  ราย/พันตัว ผล  10/5 
แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน       
แผนงาน การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       
โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้คําแนะนําการดําเนินงาน    ครั้ง แผน 2 
  ครั้ง ผล 4 

 
สรุปแผน/ผล โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

แผน/
ผล 

เปูาหมาย 

 งบประมาณรวม  บาท  แผน  60,000  
    ผล  60,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้       
แผนงานที่3.4  การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน และพืชท้องถิ่นของชุมชน 

      

โครงการหลักท่ี2 ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ       
1.การฟ้ืนฟแูหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง       

กิจกรรมที่ 1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ  พันตัว แผน 10 
  พันตัว ผล 10 
1.ปลาแก้มช้ํา พันตัว แผน 1 
  พันตัว ผล 2 
2.ปลาไน พันตัว แผน 8 
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ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

แผน/
ผล 

เปูาหมาย 

3.ปลาเฉาฮ้ือ พันตัว แผน 1 
  พันตัว ผล 0 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ําธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา    แห่ง แผน 1 

  แห่ง ผล 1 
กิจกรรมที่ 3 สํารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา  ครั้ง แผน 3 

  ครั้ง ผล 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
แผนงานที่5.1 การอํานวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

      

โครงการหลักท่ี4 อํานวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน        
กิจกรรมที่ 1 การติดตามการดําเนินงานและให้คําแนะนํา    ครั้ง แผน 2 

  ครั้ง ผล 3 
 

สรุปแผน/ผล โครงการขยายผลโครงการหลวงผาตั้ง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการดําเนินงาน/แผนงานโครงการ/กิจกรรม หน่วย

นับ 
แผน/
ผล 

เปูาหมาย 

 งบประมาณรวม  บาท  แผน  ๑๐,๐๐๐ 
    ผล  10,000  
แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน       
แผนงาน การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน       
โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

กิจกรรมที่ 1 การติดตามให้คําแนะนําการดําเนินงาน    ครั้ง แผน 2 
  ครั้ง ผล 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ บริหารจดัการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกาตรเพื่อการบริหารจดัการเชงิรุก (Agri-Map) 

กิจกรรม  สง่เสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by agri map) 
การด าเนินงาน   
  ดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย และพะเยา โดยเข้าสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้คําแนะนํา 
ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ํา ประเมินผลผลิตสัตว์น้ําหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ จํานวน 128 ราย 

สรุป แผน/ผลการปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดเชียงราย) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม/งานที่ทํา งบประมาณ แผน
-ผล 

รวม หน่วยนับ 

 แผน   ผล  
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม 179,400 179,400 แผน 78 ราย 

    ผล 78 ราย 

2. ติดตามและประเมินผล      

2.1 ให้คําแนะนํา ถ่ายทอดให้ความรู้ 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  

15,600 21,000 แผน 78 ราย 

    ผล 105 ราย 

2.2 ติดตามและประเมินผล 1 ครั้ง/ราย 15,600 15,600 แผน 78 ราย 

    ผล 78 ราย 

 
สรุป แผน/ผลการปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดพะเยา) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม/งานที่ทํา งบประมาณ แผน-
ผล 

รวม หน่วยนับ 
แผน ผล 

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม 115,000 115,000 แผน 50 ราย 

    ผล 50 ราย 

2. ติดตามและประเมินผล      

2.1 ให้คําแนะนํา ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  10,000 10,000 แผน 50 ราย 

    ผล 50 ราย 

2.2 ติดตามและประเมินผล 1 ครั้ง/ราย 10,000 10,000 แผน 50 ราย 

    ผล 50 ราย 

 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
กิจกรรม ระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่

การด าเนินงาน   
 ดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ปี 2560 และปี 2561 เข้าตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเลี้ยงปลานิล และกบนา เพ่ือออกใบรับรอง GAP ปลานิล กรมประมง 

สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อแปลง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิล พะเยา ปีงบประมาณ 2560 
กิจกรรม/งานที่จะทํา หน่วยงาน หน่วย

นับ 
เปูาหมาย แผน-ผล 

สะสม 

1. พัฒนาองค์ความรู้           
    1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร          
       1.1.1 ส่งเสริม/ ให้ความรู้/สนับสนุน ด้านลดต้นทุน  
เพ่ิมผลผลิต  

ผจก. ครั้ง 3 3 แผน  

รวมกลุ่ม และด้านการตลาด (3 ครั้ง/ปี)       0  ผล  

       1.1.2 ส่งเสริม/ ให้ความรู้/ ด้านระบบความปลอดภัยทาง  ศพจ. ครั้ง 3 3 แผน  
ชีวภาพและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 (3 ครั้ง/ปี)       3  ผล  
2. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิม           
   2.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ศพจ. ราย 46 56 แผน  
      46 46  ผล  
   2.2 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) กมป./ศพจ. ราย 46 46 แผน  
        46  ผล  
3. ติดตามและประเมินผล           
   3.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (ภูมิภาค) สนง.ปจ./ศพจ. ครั้ง 12 12 แผน  
        12  ผล  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ชื่อแปลง... 
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ชื่อแปลง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กบนา ปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรม/งานที่จะทํา หน่วยงาน หน่วย

นับ 
เปูา 

หมาย 
แผน-ผล 

สะสม 
แปลงปี 2561           

1. เตรียมการ           
   1.1 สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร           
      1.1.1 สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง 
ดําเนินการ 

ผจก. ราย 30 30  แผน  

      - 30 ผล 
2. จัดทําแผนพัฒนารายแปลง           
   2.1 จัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่า  ผจก. แปลง 1 1  แผน  
และจําหน่ายผลผลิต     - 0  ผล  
3. พัฒนาองค์ความรู้           
    3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร          
       3.1.1 ส่งเสริม/ ให้ความรู้/สนับสนุน ด้านลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  ผจก. ครั้ง 3 3  แผน  

รวมกลุ่ม และด้านการตลาด (3 ครั้ง/ปี)     - 3  ผล  

       3.1.2 ส่งเสริม/ ให้ความรู้/ ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  ศพจ. ครั้ง 3 3  แผน  

และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 (3 ครั้ง/ปี)     - 3  ผล  
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต           
   4.1 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1  ผจก.  ราย 30 30  แผน  
        30  ผล  
5. ส่งเสริมการตลาด           
   5.1 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า ผจก. แปลง 1 1  แผน  
      - 1  ผล  
6. ติดตามและประเมินผล           
   6.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (ภูมิภาค) สนง.ปจ./

ศพจ. 
ครั้ง 12 12  แผน  

       12  ผล  
 
 
 
 

 
/ชื่อแปลง... 
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ชื่อแปลง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิล เชียงราย ปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรม/งานที่จะทํา หน่วยงาน หน่วย

นับ 
เปูาหมาย แผน-ผล 

สะสม 

แปลงปี 2561           

1. พัฒนาองค์ความรู้           
    1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร       -  
       1.1.1 ส่งเสริม/ ให้ความรู้/ ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  ศพจ. ครั้ง 3 3 แผน  

และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 (3 ครั้ง/ปี)     - 3  ผล  
2. ติดตามและประเมินผล           
   2.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (ภูมิภาค) สนง.ปจ./

ศพจ. 
ครั้ง 12 12 แผน  

     12  ผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนงาน... 
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/แผนงาน... 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กจิกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

แผน/ผลการ
ปฏิบัติงานรวม 

 1 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย แผน 50 

ราย ผล 50 

ไร่ ผล 68.25 

  1.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า ตัว แผน 150,000 

  ตัว ผล 150,000 

  1.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า ในเขตพ้ืนที่ทั่วไป ราย แผน 50 

  ราย ผล 50 

  ตัว ผล 150000 

  ไร่ ผล 68.25 

2 สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์แก่เกษตรกร ราย แผน 116 

ราย ผล 116 

ครั้ง ผล 14 

   2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2562 ราย แผน 50 

ราย ผล 50 

ครั้ง ผล 4 

   2.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 ราย แผน 66 

ราย ผล 66 

ครั้ง ผล 10 

3 เกษตรกรยื่นค้าขอรับการรับรอง ราย แผน 5 

ราย ผล 22 

ไร่ ผล 30 

   3.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2562 ราย ผล 22 

ไร่ ผล 30 
 



 
 

   รายงานประจ าปี 2562   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
 

หน้าท่ี 85 

/หน่วยงาน... 
 

แผนงาน บูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 

การดําเนินงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2561  
จํานวนเกษตรกร 1,465 ราย รายละ 500 ตัว รวมเงินงบประมาณ 492,500 บาท 

 
หน่วยงาน/พื้นที่มอบปัจจัย จ้านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

ชนิดพันธุ์ปลากินพืช (ตัว)  

ตะเพียน
ขาว 

 นิล  ยี่สก นวลจันทร์ บ้า สร้อย
ขาว 

รวมจ้านวน 
(ตัว) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง
เชียงราย(วาวี) (อ.แม่สรวยและ 
เวียงป่าเป้า) 

 19  1,900 1,900   5,700      9,500 

ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงราย/
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต 2 (เชียงราย)  
(อ.เวียงชัย) 

 129  12,900 12,900   38,700      64,500 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงราย (แม่
ลาว) 

 49  14,700 4,900 4,900        24,500 

กรมปศุสัตว์ พ้ืนที่ อ.ดอยหลวง  80  8,000 8,000   24,000      40,000 

การยางแห่งประเทศไทย พ้ืนที่  
อ.เวียงเชียงรุ้ง 

 60  5,900 5,900   17,700      29,500 

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย (อ.พาน)  71  7,100  21,300  7,100      35,500 

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย(อ.แม่สาย) 

 109  10,900  32,700  10,900      54,500 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงราย  
(เกษตรที่สูง)(อ.แม่จัน) 

 49  14,700 4,900 4,900        24,500 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  
(อ.ขุนตาล) 

 117  11,700 35,100   11,700      58,500 
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หน่วยงาน/พื้นที่มอบปัจจัย จ้านวน
เกษตรกร 

(ราย) 

ชนิดพันธุ์ปลากินพืช (ตัว)  

ตะเพียน
ขาว 

นิล ยี่สก  นวลจันทร์ บ้า สร้อย
ขาว 

รวม
จ้านวน 
(ตัว) 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
(อ.เทิง) 

 60 6,000 18,000   6,000   30,000 

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย(อ.เวียงแก่น) 

 116 11,600 11,600   34,800   58,000 

ส้านักงานปฏิรูปที่ดิน  
(อ.เชียงของ) 

 72  21,600   7,200 7,200  36,000 

ส้านักงานปฏิรูปที่ดิน  
(อ.เชียงของ) 

 90  2,700   9,000 9,000  20,700 

ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
พ้ืนที่ อ.เมือง 

 77  23,100   7,700 7,700  38,500 

ส้านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
เชียงราย (อ.เชียงแสน) 

 50 5,000 15,000    5,000  25,000 

ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
พ้ืนที่ อ.เมือง 

 24 5,800 5,800   17,400   29,000 

ส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เชียงราย(อ.พญาเม็งราย) 

 58 5,800 5,800   17,400   29,000 

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย (อ.ป่าแดด)  109     10,900 32,700 10,900 54,500 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงราย 
(เกษตรที่สูง)(อ.แม่ฟ้าหลวง) 

 51     5,100 15,300 5,100 25,500 

รวมทั้งสิ้น  1,390 122,000 177,200 63,800  231,300 76,900 16,000 687,200 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/การดําเนินงาน... 
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/หน่วยงาน... 

การด าเนินงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2562  
จ านวนเกษตรกร 1,605 ราย รายละ 840 ตัว รวมเงินงบประมาณ 492,500 บาท 

หน่วยงาน/             
พื้นที่มอบปัจจัย 

จํานวน
เกษตรกร 

(ราย) 

ชนิดพันธ์ุปลากินพืช (ตัว)  

ตะเพียน
ขาว 

นิล ไน ยี่สก นวลจันทร์ บ้า อื่น ๆ 
(โปรดระบุ) 

รวมจ านวน 
(ตัว) 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงราย (เกษตรทีสู่ง)   
(อ.แม่จัน) 

91 15,288 45,864    15,288   76,440 152,880 

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย    
(อ.ปุาแดด) 

114  19,152 57,456 19,125     95,733 191,466 

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย (อ.ขุนตาล) 

82  13,776 41,328 13,776     68,880 137,760 

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย (อ.เทิง) 

72  12,096 36,288 12,096     60,480 120,960 

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
(อ.พาน) 

78 13,104 13,104    39,312   65,520 131,040 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรที่สูงเชียงราย      
(วาวี) (อ.แม่สรวยและ
เวียงปุาเปูา) 

45 7,560 7,560    22,680   37,800 75,600 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงราย (แม่ลาว) 

15 2,520 2,520    7,560   12,600 25,200 

สํานักงานประมงจังหวัด
เชียงราย/ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) 
(อ.เวียงชัย) 

124 20,832 20,832    62,496   104,160 208,320 

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
(อ.เมือง) 

127 64,008 21,336  21,336     106,680 213,360 

กรมปศุสตัว ์            
พื้นที่ อ.ดอยหลวง 

132 22,176 22,176    66,528   110,880 221,760 

การยางแห่งประเทศไทย 
พื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง 

59 9,912 9,912    29,736   49,560 99,120 
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หน่วยงาน/             
พื้นที่มอบปัจจัย 

จ้านวน
เกษตรกร 

(ราย) 

ชนิดพันธ์ุปลากินพืช (ตัว) รวมจ้านวน 
(ตัว) ตะเพียน

ขาว 
นิล ไน ยี่สก นวล    

จันทร์ 
บ้า อื่น ๆ 

(โปรดระบุ) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย พ้ืนที่ อ.เมือง 

83 13,944 41,832   13,944  69,720 139,440 

ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงราย           
(อ.พญาเม็งราย) 

58 32,256 10,752  10,752   53,760 107,520 

ส านักงานพัฒนาที่ดิน
จังหวัดเชียงราย           
(อ.เชียงแสน) 

100 50,400 16,800  16,800   84,000 168,000 

ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
(อ.แม่สาย) 

131 22,008   66,024 22,008  110,040 220,080 

ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
(อ.เวียงแก่น) 

97 16,476 16,476   48,888  81,840 163,680 

ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน     
(อ.เชียงของ) 

50  25,200   8,400 8,400 42,000 84,000 

ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน     
(อ.เชียงของ) 

27  13,608   4,536 4,536 22,680 45,360 

รวมทั้งสิ้น 1,485 290,484 312,996 135,072 159,909 341,376 12,936 1,252,773 2,505,546 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/โครงการ... 
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/กิจกรรม... 

โครงการ โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีสว่นร่วม 

ผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2562 
สรุปผลการติดตามธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงแห่งเก่า ปี 2560 จ านวน 1 แห่ง 

แหล่งน้ า หนองน้ าพุ ต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ เป้าหมาย หน่วย

นับ 
รวม 

งบประมาณท่ีได้รับ 20,000 บาท ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 20,000 บาท แผน 20,000 

   ผล 20,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 : ติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ในแหล่งน้้าเก่าปี 2560 จ้านวน 20 แห่ง 

ผลผลิตที่ 2.1 มีการติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตรในแหล่งน้้าเก่าปี 2560 อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 2.1.1 ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 1 ครั้ง แผน 1 

ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย   ผล 1 

สรุปผลการติดตามธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงแห่งเก่า ปี 2562 จ านวน 1 แห่ง 
แหล่งน้ า หนองบัวแดง ต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ เปูาหมาย แผน
ผล 

รวม 

งบประมาณท่ีได้รับ .........90,0000....................... บาท ศพจ.เขต 2 (เชียงราย)  90,000 บาท  แผน 90,000 

   ผล 90,000 

กิจกรรมหลักที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในแหล่งน้ําใหม่ จํานวน 20 แห่ง   
ผลผลิตที่ 1.4 ชุมชนดําเนินกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําชุมชนเปูาหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 
กิจกรรมที่ 1.4.3 สุ่มชั่งวัดลูกปลาก่อนปล่อยอนุบาลหรือเลี้ยง ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 1 ครั้ง แผน 1 
เพ่ือจําหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ   ผล 1 
กิจกรรมที่ 1.4.4 สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลปลาหรือ ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 1 ครั้ง แผน 1 
เลี้ยงเพ่ือจําหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ   ผล 1 
กิจกรรมที่ 1.4.5 ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเพ่ิมผลผลิต ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 8 หมื่นตัว แผน 8 

สัตว์น้ําในแหล่งน้ําชุมชนเปูาหมาย   ผล 8 

กิจกรรมที่ 1.4.6 ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ําที่ปล่อยใน  ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 2 ครั้ง แผน 2 

แหล่งน้ําชุมชนเปูาหมาย      ผล 1 
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กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ เปูาหมาย แผนผล รวม 

กิจกรรมที่ 1.4.7 ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าและมูลค่า ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 1 ครั้ง แผน 1 

สัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย   ผล 1 

ผลผลิตที่ 1.6 มีการรายงานและเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นประโยชน์ 
ในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการในปีต่อไป และสามารถนําไปปรับใช้ในแหล่งน้ําอ่ืนได้ 
กิจกรรมที่ 1.6.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) 1 ฉบับ แผน 1 

โครงการฯ ประจ าปีของแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย   ผล 1 

 
แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกษตรกรจังหวัดเชียงราย 

กิจกรรม/งานที่ท้า เป้าหมาย
ทั้งปี 

หน่วย
นับ 

แผน-
ผล 

รวม 

1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer       

   1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer      331 

        1.1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 331  ราย   แผน  331 

    ราย   ผล  - 

        1.1.2 เพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer -  ราย   แผน  - 

    ราย   ผล   

2. ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)      165 

    2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) 165  ราย   แผน  165 

    ราย   ผล   - 

 
 

 

 

 

/สรุปผล... 
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/กิจกรรม... 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกษตรกรจังหวัดพะเยา 

กิจกรรม/งานที่ท้า เป้าหมาย
ทั้งปี 

หน่วย
นับ 

แผน-
ผล 

รวม 

1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer       

   1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer      250 

        1.1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 250  ราย   แผน  250 

    ราย   ผล  - 

        1.1.2 เพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer -  ราย   แผน  - 

    ราย   ผล   

2. ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)      125 

    2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) 125  ราย   แผน  125 

    ราย   ผล  - 

 
ผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าให้ส านักงานประมงจงัหวัดเชียงราย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
กิจกรรม/งานท่ีจะทํา แผน/

ผล 
งบประมาณ  รวมแผน   หน่วย

นับ  

(บาท) 
1. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดาํร ิ         

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แผน 31,300   บาท 

1.1 กิจกรรมผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ํา ผล 31,300   บาท 

   - ปลาดุกลูกผสม แผน   21,000 ตัว 

    ผล   21,000 ตัว 

   - ปลากินพืช แผน   17,500 ตัว 

    ผล   17,500 ตัว 

2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดาํร ิ         

บ้านห้วยหยวกปุาโซ ต.แมส่ลองใน อ.แม่ฟูาหลวง         

2.1 กิจกรรมผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ํา         

   - กบ แผน   500 ตัว 

    ผล   500 ตัว 

   - ปลากินพืช แผน   2,500 ตัว 

    ผล   2,500 ตัว 
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/(1) รหัสทะเบียนวิจัย… 

กิจกรรม/งานท่ีจะทํา แผน/
ผล 

งบประมาณ  รวม
แผน  

 หน่วย
นับ  

3. โครงการรักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําคํา         

อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย         

3.1 กิจกรรมผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ํา         

   - ปลาดุกลูกผสม แผน   1,000 ตัว 

    ผล   1,000 ตัว 

   - ปลากินพืช แผน   10,000 ตัว 

    ผล   10,000 ตัว 

 
แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการ วิจัยและพัฒนาการประมง 

กิจกรรม วจิัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง 

1ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมงปีงบประมาณ 2562 
(1) รหัสทะเบียนวิจัยชุด

โครงการ/ 
โครงการย่อย/โครงการ

เดี่ยว 

(2) ชื่อชุดโครงการ/
โครงการย่อย/ 
โครงการเดี่ยว 

(3) งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

(4) ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณ
ประจําปี 2562 

รายเดือน รวม 

62-1-308-62019 
  

โครงการเดี่ยว  
เปรียบเทียบวัสดุที่
เหมาะสมต่อการเก็บ
อุณหภูมิในบ่อเลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์กบนา (Rana 
rogulosa) เพ่ือกระตุ้น
ให้พ่อแม่พันธุ์กบนามี
ความพร้อมในการ
เพาะพันธุ์ 

 
 

148,600.00 

ระดับแผนงาน   
แผนงาน(ร้อยละ) 100 

แผนงบฯ 148,600 
แผนงบฯ (ร้อยละ) 100 

ระดับผลงาน   
ผลงาน(ร้อยละ) 100 

งบฯที่ใช้ 148,600.00 
งบฯที่ใช้ (ร้อยละ) 100 

62-1-0308-62020 โครงการเดี่ยว 1
การศึกษาการเลี้ยงปลา
ไหลนา, Monopterus 
albus (Zieuw, 
1793) ร่วมกับวัสดุรัง
เทียมในกระชังในบ่อดิน
ที่อัตราความหนาแน่น
ต่างกัน 
 

 
107,500.00 

 

ระดับแผนงาน  

แผนงาน(ร้อยละ) 100 
แผนงบฯ 107,500 

แผนงบฯ (ร้อยละ) 100 
ระดับผลงาน  

ผลงาน(ร้อยละ) 100 
งบฯที่ใช้ 107,500 

งบฯที่ใช้ (ร้อยละ) 100 
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/กิจกรรม... 

(1) รหัสทะเบียนวิจัยชุด
โครงการ/ 

โครงการย่อย/    
โครงการเดี่ยว 

(2) ชื่อชุดโครงการ/
โครงการย่อย/ 
โครงการเดี่ยว 

(3) งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

(4) ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณ
ประจําปี 2562 

รายเดือน รวม 

62-1-0308-62035 
  
  
  
  

โครงการเดี่ยว 2 
ความพร้อมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามจังหวัด
เชียงรายในการเข้าสู่
มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ.7417-2559 
  
  

 
75,200.00 

 
 

ระดับแผนงาน  

แผนงาน(ร้อยละ) 100 

แผนงบฯ 75,200 
แผนงบฯ (ร้อยละ) 100 

ระดับผลงาน  

ผลงาน(ร้อยละ) 100 

งบฯที่ใช้ 75,177 
งบฯที่ใช้ (ร้อยละ) 99.97 

62-1-0308-62034 โครงการเดี่ยว 3 
ความพร้อมของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลานิลพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายในการ
เข้าสู่มาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ.7417-
2559 

71,000.00 
 
 
 

ระดับแผนงาน  
แผนงาน(ร้อยละ) 100 

แผนงบฯ 71,000 

แผนงบฯ (ร้อยละ) 100 

ระดับผลงาน  

ผลงาน(ร้อยละ) 100 

งบฯที่ใช้ 71,000 

งบฯที่ใช้ (ร้อยละ) 100.00 

ผลการปฏิบัติงาน โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว 
ปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรมบ่อสาธิตการเลี้ยงปลาสลับกับการปลูกข้าว 
กิจกรรม หน่วย

นับ 
ปริมาณ 

งาน 
แผน/ผลปฏิบัติงาน 

รวม 

1. การเตรียมแปลงข้าว ครั้ง แผน 1 

ผล 1 
2. การปลูกข้าว ครั้ง แผน 1 

ผล 1 
3. การเก็บเกี่ยวข้าว ครั้ง แผน 1 

ผล - 
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/กิจกรรม... 

กิจกรรม หน่วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

แผน/ผลปฏิบัติงาน 

รวม 

4. การเตรียมแปลงส้าหรับการเลี้ยงปลาหลังเก็บ
เกี่ยวข้าว  

ครั้ง แผน 1 

ผล - 

5. อนุบาลลูกปลาให้ได้ 5-7 ซม. ครั้ง แผน 1 
ผล 1 

6. สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของปลาก่อน
ปล่อย ชนิดละ 50 ตัว 

ครั้ง แผน 1 

ผล 1 

7. เก็บคุณภาพน้้าก่อนปล่อยปลาและหลังจาก
ปล่อยปลาจนถึงเก็บผลผลิต  

ครั้ง แผน 8 

ผล 3 

8. สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของปลาระหว่าง
การเลี้ยง เดือนละ 1 ครั้ง ชนิดละ 10 ตัว 

ครั้ง แผน 6 

ผล 1 

9. สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของปลาในการ
เก็บผลผลิต ชนิดละ 50 ตัว 

ครั้ง แผน 1 

ผล - 

10. ถ่ายภาพการด้าเนินการในแต่ละข้ันตอน ครั้ง แผน 8 
ผล 3 

11. จัดท้ารูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงาน เล่ม แผน 1 
ผล - 

กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว 
กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณ 

งาน 
แผน/ผลปฏิบัติงาน 

รวม 

1. สัมภาษณ์เกษตรกรตามแบบสอบถามก่อนเข้า
ร่วมโครงการ 

ราย แผน         1  
ผล         1  

2. จัดส่งแผนที่ ภาพถ่ายแปลง และถ่ายวีดีโอ
สภาพพ้ืนที่ ก่อนด้าเนินการ 

ราย แผน         1  
ผล         1  

3. สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของปลาก่อนส่ง
มอบให้แก่เกษตรกร ชนิดละ 50 ตัวต่อราย 

ชนิด/ตัว แผน     150  

ผล     150  
4. สนับสนุนพันธุ์ปลา ขนาด 5-7 เซนติเมตร  ตัว แผน     500  

ผล   1,000  
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/ผลการปฏิบัติงาน... 

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณ 
งาน 

แผน/ผลปฏิบัติงาน 

รวม 

5. เก็บคุณภาพน้้าก่อนปล่อยปลาและหลังจาก
ปล่อยปลาจนถึงเก็บผลผลิต  

ครั้ง/ราย แผน         6  

ผล         3  

6. ถ่ายภาพการด้าเนินการในแต่ละข้ันตอน ครั้ง/ราย แผน         5  

ผล         3  

7. ติดตามผลการด้าเนินการ ให้ค้าแนะน้าส่งเสริม  ครั้ง/ราย แผน         5  

ผล         3  

8. สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของปลาในการ
เก็บผลผลิต ชนิดละไม่น้อยกว่า 20 ตัวต่อราย 

ราย แผน         5  

ผล       -    

9. สัมภาษณ์เกษตรกรตามแบบสอบถามหลังเข้า
ร่วมโครงการ 

ราย แผน         1  

ผล       -    

10. จัดท้ารูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงาน เล่ม แผน         1  

ผล       -    

 
ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 

ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม และพรรณไม้น้ า 
กิจกรรม/งานที่จะทํา 

  
งบประมา
ณท่ีได้รับ 

แผน 
ผล 

หน่วยนับ สะสม 

1.ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม น้ า 50,000 แผน บาท ๕๐,๐๐๐ 
และพรรณไม้  ผล บาท ๕๐,๐๐๐ 
2.ปรับปรุงสถานที่ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    แผน ครั้ง ๔ 
สวยงามและพรรณไม้น้ า   ผล ครั้ง ๔ 
3.จัดหาพ่อแม่พันธุ์ปลาสวยงาม    แผน ครั้ง ๒ 
   ผล ครั้ง ๒ 
4.เพาะพันธุ์และอนุบาล    แผน ครั้ง  10 / 10 
   ผล ครั้ง/ชนิด  12 / 10 
5.ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้สนใจมาศึกษาดูงาน    แผน ราย ๐ 
   ผล ราย ๓๔๕ 
6.สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม   แผน ตัว ๐ 
   ผล ตัว ๑๘,๐๐๐ 
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ผลการปฏิบัติงาน 

เงินนอกงบประมาณ
ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[พิมพค์ าอา้งอิงจากเอกสารหรือขอ้มลูสรปุของประเด็นที่นา่สนใจ คณุสามารถวางกล่องขอ้ความไวท้ี่ใดก็ไดใ้นเอกสาร ใหใ้ชแ้ท็บ เคร่ืองมือการวาด เพ่ือเปลี่ยนการ

จัดรปูแบบของกล่องขอ้ความค าอา้งอิงที่ดึงมา] 
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ าอ่ืนๆ 
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 

เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือจําหน่ายให้แก่เกษตรกร            
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในราคาที่กรมประมงกําหนด รวมทั้งสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการประมงและ
แนะนําส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือให้เกษตรกรที่สนใจที่จะเพาะเลี้ยง สัตว์น้ําไว้ใช้
บริโภคในครัวเรือนและเหลือจําหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อจําหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
2. เพ่ือการควบคุมคุณภาพและราคาพันธุ์สัตว์น้ําให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
3. เพ่ือลดภาระการแจกจ่ายปลาแก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด 

 
วิธีด าเนินการ 
 ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืด เพ่ือจําหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้สนใจ ในราคาที่กรมประมงกําหนด 
 
ผลการปฏิบัติงาน 
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดเพื่อจําหน่าย  
 
สรุปผลการเบิก – จ่ายเงินเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
 

ได้รับเงินจัดสรร(บาท) ผลการเบิกจ่าย
(บาท) 

ผลการจําหน่ายสัตว์น้ํา
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

2,946,760.00 1,708,376.73 1,963,162.00 114.91 
 

รายละเอียดการรับ – จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ   
 

รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้รับจัดสรร (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 
รายรับ   
  - รายได้ค่าจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ํา  1,963,162.00  
  - รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (เงินสํารองจ่ายเงินทุนฯ)  75.07  
รวมรายรับ  1,963,237.07  
รายจ่าย   
  1. งบบุคลากร 1,180,620.00  1,159,542.52  
ค่าจ้างประจํา   
  - ค่าจ้างประจํา 449,220.00  449,220.00  
 

 
/รายละเอียด… 

ผลการปฏิบัติงานเงินนอกงบประมาณ 2562 
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รายละเอียดการรับ – จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
 

รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้รับจัดสรร (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 
ค่าจ้างชั่วคราว   
- ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน   701,400.00  681,061.23  
- ค่าครองชีพ  30,000.00  29,261.29  

2. งบดําเนินงาน 1,766,140.00  548,834.21  
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ 1,616,140.00  398,834.21  
ค่าตอบแทน   
- ค่าล่วงเวลา   8,040.00  
- สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร   15,940.00  
ค่าใช้สอย   
  - สมทบประกันสังคม    35,545.00  
  - กองทุนเงินทดแทน ปี 2561-2562    1,437.00  
  - ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาปริ้นเตอร์   809.00  
  - ค่าเบี้ยประกันภัย    645.21  
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   15,428.00  
ค่าวัสดุ    
- วัสดุการเกษตร  271,950.00  
- วัสดุก่อสร้าง  14,240.00  
- วัสดุวิทยาศาสตร์  34,800.00  
ค่าสาธารณูปโภค  110,231.99  
  - ค่าไฟฟูา    150,000.00  
รวมทั้งสิ้น 946,760.00  1,708,376.73  
 ร้อยละเบิกจ่าย 57.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปผลการผลิต... 
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สรุปผลการผลิต และจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ชนิด ขนาดสัตว์น้ํา ราคา รวม(ตัว) รวม (บาท) 

ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซม. 0.20 395,250 79,050.00 
ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซม. 0.25 20,100 5,025.00 
ปลาตะเพียนขาว 5-7 ซม. 0.35 10,000 3,500.00 
ปลานิล 7 วัน 0.05 30,000 1,500.00 
ปลานิล 2-3 ซม. 0.15 434,660 65,199.00 
ปลานิล 3-5 ซม. 0.20 232,900 46,580.00 
ปลานิล 5-7 ซม. 0.30 1,400 420.00 
ปลานิลแดง 3-5 ซม. 0.40 10,850 4,340.00 
ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 0.30 2,281,150 684,345.00 
ปลานิลแปลงเพศ 3-5 ซม. 0.50 340,100 170,050.00 
ปลานิลแปลงเพศ 5-7 ซม. 0.80 4,650 3,720.00 
ปลานิลแดงแปลงเพศ 2-3 ซม. 0.40 81,800 32,720.00 
ปลานิลแดงแปลงเพศ 3-5 ซม. 0.60 4,000 2,400.00 
ปลาสวาย 3-5 ซม. 0.40 15,100 6,040.00 
ปลาสวาย 5-7 ซม. 1.00 1,000 1,000.00 
ปลาไน 2-3 ซม. 0.10 120,500 12,050.00 
ปลาไน 3-5 ซม. 0.20 26,000 5,200.00 
ปลายี่สกเทศ 2-3 ซม. 0.20 69,860 13,972.00 
ปลากดหลวง 2-3  นิ้ว 4.00 20,075 80,300.00 
ปลากดเหลือง 2-3 ซม. 0.50 3,300 1,650.00 
ปลากดเหลือง 7-10 ซม. 2.00 10 20.00 
ปลาบึก 2-3 นิ้ว 40.00 2,403 96,120.00 
ปลาบึก 3-5 นิ้ว 60.00 1,293 77,580.00 
ปลาบึก 5-7 นิ้ว 80.00 263 21,040.00 
ปลาบึก 7-10 นิ้ว 100 5 500.00 
ปลากาดํา 3-5 ซม. 0.50 11,100 5,550.00 
ปลาสร้อยขาว 2-3 ซม. 0.15 89,060 13,359.00 
ปลาสร้อยขาว 3-5 ซม. 0.25 165,400 41,350.00 
ปลาบ้า 2-3 ซม. 0.25 611,048 152,762.00 
ปลาหมอ สายพันธุ์ชุมพร 1 2-3 ซม. 0.40 126,000 50,400.00 
ปลาหมอ สายพันธุ์ชุมพร 1 3-5 ซม. 0.55             8,200          4,510.00  
ปลานวลจันทร์เทศ 2-3 ซม. 0.10 283,200        28,320.00  
ปลานวลจันทร์เทศ 3-5 ซม. 0.20 80,000        16,000.00  
ปลาเทพา 2 วัน 0.40 250,000  100,000.00  
    /ชนิด... 
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ชนิด ขนาดสัตว์น้ํา ราคา รวม(ตัว) รวม (บาท) 
ปลาเทพา 1-2 นิ้ว 5.00                 10              50.00  
ปลาเทพา 3-4 นิ้ว 15.00               239          3,585.00  
กบ 30 วัน 1.00 18,130        18,130.00  
ปลากะโห้ 2 วัน 0.50 100,000        50,000.00  
ปลากะโห้ 2-3 ซม. 2.50 21,350        53,375.00  
ปลากะโห้ 3-4 ซม. 4               975          3,900.00  
รวมปลา   5,871,381  1,955,612.00  
ไรแดง  กก.ละ  100.-บ. กก. 100             75.50          7,550.00  
รวมไรแดง   75.50         7,550.00  
รวมเงินทั้งสิ้น   5,871,456.50  1,963,162.00  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาคผนวก…



 
 

 

 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 ปลาประจ าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
 

 
 

ปลาแค้ควาย Bagarius bagarius (Sykes,1839) 
 

ภาคผนวก 2 ปลาประจ าจังหวัดเชียงราย 
 

 
 

ปลาบึก Pangasianodon  gigas Chevey, 1931 
 
 
 

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

ภาพประกอบ รายละเอียด 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ า 

 

ชื่อไทย : ปลากาดํา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Labeo 

chrysophekadion 
ชื่อสามัญ : black sharkminnow 

2-3 
3-5 

0.10 
0.20 

มิถุนายน - สิงหาคม 

 

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

3-5 
5-7 

7-10 

0.50 
1 
2 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

  

ชื่อไทย : ปลากดหลวง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ictalurus punctatus 
ชื่อสามัญ : Channel catfish 

1 นิ้ว 
2-3 นิ้ว 

1 
2.50 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 

  
 

ชื่อไทย : ปลากินหญ้า (ปลาเฉา) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ctenopharyngodon 

idella 
ชื่อสามัญ : Grass Carp 

2-3 
3-5 

0.50 
1 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

  

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

2-3 
3-5 

0.10 
0.20 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

 

 

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

2-3 
 

5 
 

กรกฎาคม – กันยายน 

  

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

2-3 
3-5 

0.10 
0.20 มกราคม – เมษายน 

  
 

   
 

/ภาพประกอบ... 

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

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ า 

 

ชื่อไทย : ปลานิลดํา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus 
ชื่อสามัญ : Nile tilapia 

2-3 
3-5 
5-7 

0.15 
0.20 
0.30 

 
มกราคม – ธันวาคม 

 
     

 

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

2-3 
3-5 
5-7 

0.30 
0.50 
0.80 

มกราคม – ธันวาคม 

      

ชื่อไทย : ปลานิลแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus 
ชื่อสามัญ : Red Tilapia 

2-3 
3-5 

 

0.20 
0.40 

 
มกราคม – ธันวาคม 

     
 

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

2-3 
3-5 
5-7 

0.40 
0.60 
1.00 

มกราคม – ธันวาคม 

     
 

ชื่อไทย : ปลาไน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyprinus carpio 
ชื่อสามัญ : Common carp 

2-3  
3-5 

0.10 
0.20 มกราคม – กุมภาพันธ์ 

      

ชื่อไทย : ปลายี่สกเทศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Labeo rohita 
ชื่อสามัญ : Rohu 

2-3  
3-5 
5-7 

0.20 
0.25 
0.50 

มิถุนายน – กันยายน 

  

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

2-3  
3-5 

0.15 
0.25 

มิถุนายน – สิงหาคม 

  

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

2-3 นิ้ว 
3-5 นิ้ว  
5-7 นิ้ว 

7-10 นิ้ว 

40 
60 
80 

100 

กรกฎาคม 

 
 
 

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

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ า 

 

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

1-2 นิ้ว 
2-3 นิ้ว 
3-4 นิ้ว 

5 
10 
15 

กรกฎาคม 

     
 

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

1-2 นิ้ว 
2-3 นิ้ว 
3-4 นิ้ว 

1 
2 
3 

มิถุนายน 

  

ชื่อไทย : ปลาสวาย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasianodon 
hypophthalmus 
ชื่อสามัญ : Striped catfish 

2-3 
3-5 
5-7   

0.20 
0.40 
1.00 

กันยายน 

  

ชื่อไทย : ปลานวลจันทร์เทศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cirrhinus mrigala 
ชื่อสามัญ : Mrigal 

2-3  
3-5 
5-7 

0.10 
0.20 
0.30 

เมษายน – พฤษภาคม 

  

ชื่อไทย : ปลาสุลตาน (บ้า) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leptobarbus 

hoevenii 
ชื่อสามัญ : Mad carp 

2-3  
3-5 
5-7 

0.25 
0.50 
1.00 

กรกฎาคม – กันยายน 

 

 ชื่อไทย : กบนา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoplobatrachus 

rugulosus 
ชื่อสามัญ : East Asian bullfrog 

15 วัน  
30 วัน 
45 วัน 

0.50 
1.00 
1.50 

มีนาคม -มิถุนายน 

     
 ชื่อไทย : ไรแดง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moina sp. 
ชื่อสามัญ : Water flea 

กิโลกรัมละ 100 
มกราคม – ธันวาคม 

     
 ชื่อไทย : ปลากระโห้ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catlocarpio 
siamensis 
ชื่อสามัญ : Giant barb 

2-3 
3-4 
5-7 

2.50 
4.00 
7.00 

มิถุนายน 

    /ภาพประกอบ... 

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

ราคา 
(บาท) 

ช่วงเดือนที่เพาะพันธุ์  
สัตว์น้ า 

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

2-3 
3-5 

0.40 
0.55 พฤษภาคม – กรกฎาคม 

     
 ชื่อไทย : ปลาแก้มช้ํา 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Systomus rubripinnis 
ชื่อสามัญ : Red cheek barb, Javaen 

barb 

  

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 

     
 ชื่อไทย : ปลายี่สกไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Probarbus jullieni 
ชื่อสามัญ : Seven stripped carp 

2-3 
3-5 
5-7 

1.00 
2.50 
4.00 

มิถุนายน – กันยายน 

     

 

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

2-3 
3-5 
5-7 

0.20 
0.30 
0.50 

กันยายน – ตุลาคม 

     

/ภาคผนวก 4... 

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

 

 
วันประมงแห่งชาติ ประจ าปี 2562 จังหวัดเชียงราย 

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2563 
ณ หนองบัวแดง บ้านใหม่บัวแดง ต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
 

 
FRESH เปิดบ้านงานเด่น กพจ. 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเศรษฐกิจเพื่อน าสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ 
วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมอานนท์ อาคารโฮมเมอร์ สกอตต์ สวิงเกิล กรมประมง 
 
 
 
 
 
 
 

/งานวันถ่ายทอด… 
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ประจ าปี 2562 (Field day) 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

 
 
 

 
เจ้าหน้าที่จากประเทศจีน เข้ามาศึกษาดูงาน ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมรดน้ํา... 
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กิจกรรมรดน้ าด าหัวของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) ประจ าปี 2562 

 
 
 

 
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายไยมุทิตา แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562 


