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สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดอุดรธานี 

 

ค าขวัญของจังหวัดอุดรธานี 

 “กรมหลวงประจกัษส์ร้างเมือง   ลือเลื่องแหล่งธรรมะ 
อารยธรรมห้าพนัปี   ธานีผา้หมี่ขิด 
ธรรมชาติเนรมิตทะเลบวัแดง” 

ตราประจ าจังหวัดอุดรธานี 

รูปทา้วเวสสุวณัหรือทา้วกุเวรประทบัยืนถือกระบอง หมายถึงเทพยดาผูคุ้ม้ครองรักษาประจ าทิศอุดร 
 

 ธงประจ าจังหวัด 

 เป็นธงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้สีแสด มีรูปทา้วเวสสุวณัซ่ึงเป็นดวงตราประจ าจงัหวดัอยูก่ลางผืนธง 

 

ประวัติความเป็นมา 
 

จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีพบว่า บริเวณพ้ืนที่จงัหวดัอุดรธานีในปัจจุบนั เคย
เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษยม์าตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลกัฐานการคน้พบที่
บา้นเชียง อ าเภอหนองหาน และภาพเขียนสีบนผนังถ ้าที่อ  าเภอบา้นผือ เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นเป็นอยา่งดี จน
เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีระหว่างประเทศ ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์
ก่อนประวติัศาสตร์ ที่มีอารยะธรรมความเจริญในระดบัสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญน้ีไปสู่ประเทศจีนก็
เป็นได ้โดยเฉพาะเคร่ืองป้ันดินเผาสีลายเส้นที่บา้นเชียงนั้น สันนิษฐานว่าอาจเป็นเคร่ืองป้ันดินเผาสีลายเส้น
ที่เก่าที่สุดของโลก 

หลงัจากยคุความเจริญที่บา้นเชียงแลว้ พ้ืนที่ที่เป็นจงัหวดัอุดรธานีก็ยงัคงเป็นที่อยูอ่าศยัของมนุษยสื์บ
ต่อมาอีกจนกระทัง่สมยัประวติัศาสตร์ของประเทศไทย นบัตั้งแต่สมยัทวาราวดี (พ.ศ.1200-1600) สมยัลพบุรี 
(พ.ศ.1200-1800 และสมยัสุโขทยั (พ.ศ.1800 - 2000) จากหลกัฐานที่พบคือใบเสมาสมยัทวาราวดีลพบุรี และ
ภาพเขียนปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพงับริเวณเทือกเขาภูพานใกลว้ดัพระพุทธบาทบวับกอ าเภอบา้นผือ  แต่
ทั้งน้ียงัไม่ปรากฏหลกัฐานช่ือจงัหวดัอุดรธานีในประวตัิศาสตร์แต่อยา่งใด 
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ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พ้ืนที่จงัหวดัอุดรธานีปรากฏในประวติัศาสตร์เมื่อปี   
พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีไดท้รงเกณฑ์ทพัไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจนัทน์) โดยให้
สมเด็จ   พระมหาธรรมราชากบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกองทพัไทยมาถึงเมือง
หนองบวัล าภูซ่ึงเป็นเมืองหนา้ด่านของเมืองเวียงจนัทน์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประชวรดว้ยไขท้รพิษ จึง
ยกทพักลบั   ไม่ตอ้งรบพุ่งกบัเวียงจนัทน์ และที่เมืองหนองบวัล าภูน่ีเองสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองที่มีความ
เจริญมาตั้งแต่สมยัขอมเรืองอ านาจ  

ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี จงัหวดัอุดรธานีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกสงครามกล่าวคือ   ใน
ระหว่าง พ.ศ. 2369 - 2371 ไดเ้กิดกบฏเจา้อนุวงศย์กทพัเขา้ยึดเมืองนครราชสีมาซ่ึงมีผูน้ าคือคุณหญิงโม   (ทา้ว
สุรนารี) กองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวล าภู และได้ต่อสู้กับกองทัพไทยและชาวเมือง
หนองบวัล าภู จนทพัเจา้อนุวงศ์แตกพ่ายไป กระทั่งในปลายสมยัสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 4 
ประมาณ พ.ศ. 2411 ไดเ้กิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลลาวพวน เน่ืองมาจากพวกฮ่อ ซ่ึงกองทพัไทยไดย้กขึ้น 
ไปปราบปรามจนสงบไดช้ัว่คราว 

ในปี พ.ศ. 2428 สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว พวกฮ่อไดร้วมตวัก่อการร้ายขึ้น
อีกในมณฑลลาวพวนฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขงและมีท่าทีจะรุนแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูหั่วโปรด
ให้    พระเจา้บรมวงศ์เธอกรมหมื่นประจกัษ์ศิลปาคม  เป็นแม่ทพัใหญ่ฝ่ายใต ้และเจา้หมื่นไวยวรนาถเป็นแม่
ทพัใหญ่ฝ่ายเหนือไปท าการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองอุดรธานียงัไม่ปรากฏช่ือเพียงแต่ปรากฏช่ือ
บา้นหมากแขง้หรือบา้นเด่ือหมากแข้ง สังกดัเมืองหนองคายขึ้นการปกครองกบัมณฑลลาวพวน และกรม
หมื่นประจกัษศ์ิลปาคมแม่ทพัใหญ่ฝ่ายใตไ้ดเ้ดินทพัผ่านบา้นหมากแขง้ไปท าการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ 

ภายหลงัการปราบปรามฮ่อสงบแลว้ไทยมีกรณีพิพาทกบัฝร่ังเศส เน่ืองจากฝร่ังเศสตอ้งการ ลาว 
เขมร ญวน  เป็นอาณานิคม  เรียก ว่า  "กรณีพิพาท ร.ศ . 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระป รีชาญาณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาประเทศไว้ จึงทรงสละ
ดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขงให้แก่ฝร่ังเศส และตามสนธิสัญญาที่ท าขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีเงื่อนไขห้าม
ประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการอยูใ่นรัศมี 25 กิโลเมตร ของฝ่ังแม่น ้าโขง 

ดงันั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งประจ าอยูท่ี่เมืองหนองคาย อนัเป็นเมืองศูนยก์ลางของหัวเมือง หรือ
มณฑลลาวพวน ซ่ึงมีกรมหมื่นประจกัษศ์ิลปาคมเป็นขา้หลวงใหญ่ส าเร็จราชการ จ าตอ้งอพยพเคลื่อนยา้ยลึก
เขา้มาจนถึงหมู่บา้นแห่งหน่ึงช่ือบา้นเด่ือหมากแขง้ (ซ่ึงเป็นที่ตั้งจงัหวดัอุดรธานีปัจจุบนั) ห่างจากฝ่ังแม่น ้า
โขงกว่า 50 กิโลเมตร เมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บา้นแห่งน้ีมีชยัภูมิเหมาะสม เพราะมีแหล่งน ้าดี  เช่น    

http://www.udonthani.go.th/Thai/menu1/khomlung.htm
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 หนองนาเกลือ (หนองประจกัษ ์ปัจจุบนั) และหนองน ้าอกีหลายแห่ง รวมทั้งห้วยหมากแขง้ซ่ึง
เป็นล าห้วย   น ้าใสไหลเยน็   กรมหมื่นประจกัษ์ศิลปาคม ทรงบญัชาให้ตั้งศูนยม์ณฑลลาวพวน และตั้งกอง
ทหารขึ้น ณ หมู่บา้นเด่ือหมากแขง้ จึงพอเห็นไดว่้าเมืองอุดรธานีไดอุ้บติัขึ้นโดยบงัเอิญ เพราะเหตุผลทางการ
เมืองระหว่างประเทศ ย่ิงกว่าเหตุผลทางการคา้ การคมนาคมหรือเหตุผลอื่น ดงัเช่นหัวเมืองส าคญัต่าง ๆ      
ในอดีต 

อย่างไรก็ตามค าว่า "อุดร" มาปรากฏช่ือเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2450 โดยมีงานพิธีตั้งเมืองอุดรธานีเมื่อ
วนัที่ 1 เมษายน ร.ศ. 127 หรือ พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวตัร “โพธ์ิ เนติโพธ์ิ”) พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดม้ีกระแสพระบรมราชโองการให้จดัตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บา้นหมากแขง้อยูใ่น
การปกครองของมณฑลอุดร 

หลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
เมื่อวนัที่ 21 มถิุนายน พ.ศ. 2475 ไดม้ีการปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ยกเลิกการปกครองใน
ระบบมณฑลในส่วนภูมิภาค คงเหลือเฉพาะจังหวดัและอ าเภอเท่านั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบไปเหลือเพียง
จงัหวดัอุดรธานี  

ที่ตั้ง  ขนาด และอาณาเขตติดต่อ 

จงัหวดัอุดรธานีตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,331,438.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยเป็นจงัหวดัที่มีพ้ืนที่มากเป็นอนัดบั 4 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูท่ี่เส้นรุ้งที่ 17 องศาเหนือ เส้นแวงที ่103 องศาตะวนัออก 

มีอาณาเขตติดต่อจงัหวดัใกลเ้คียง  ดงัน้ี 
                  ทิศเหนือ ติดต่อกบั จงัหวดัหนองคาย 
                  ทิศใต ้  ติดต่อกบั จงัหวดัขอนแก่น 
                  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัสกลนคร และ กาฬสินธ์ุ 
                  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัหนองบวัล าภู และ เลย 



    4 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2562                                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น า้จืดเขต 4(อุดรธานี) 

Annual report 2019                                                INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER ZONE 4 

    

  

 

 

           

 
    

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดอุดรธานีและแหล่งท่องเทีย่วที่ส าคัญ 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ของจงัหวดัอุดรธานี ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดบัน ้าทะเล
โดยเฉลี่ยประมาณ 187 เมตร พ้ืนที่เอียงลาดลงสู่แม่น ้ าโขงทางจงัหวดัหนองคาย ประกอบดว้ย ทุ่งนา ป่าไม ้
และภูเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน ไม่เก็บน ้ าหรืออุม้น ้ าในฤดูแล้ง 
พ้ืนที่บางแห่งเป็นดินเค็ม ซ่ึงประกอบการกสิกรรมไม่ค่อยไดผ้ลดี พ้ืนที่บางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีพ้ืนที่
ราบแทรกอยู่กระจดักระจาย สภาพพ้ืนที่ทางตะวนัตกมีภูเขาและป่าติดต่อกนัเป็นแนวยาว มีเทือกเขาส าคญั 
คือ เทือกเขาภูพานที่ทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุดของจงัหวดั  
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ภาพที่ 2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิและป่าไม้ในจังหวัดอุดรธานี 
 

การคมนาคม 
การคมนาคมทางบก ไดแ้ก่เส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงสระบุรี 

บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเขา้ทางหลวงหมายเลข 2 ถึงจงัหวดัอุดรธานี รวมระยะทาง 564 กิโลเมตร มีรถ
โดยสารประจ าทางบริการทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ และยงัมีเส้นทางหลวงเช่ือมกบัจงัหวดัต่างๆ ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวนมาก ส าหรับการเดินทางโดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยไดจ้ดับริการ
รถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย ซ่ึงผ่านจงัหวดัอุดรธานีทุกวนั นอกจากน้ียงัมีการคมนาคมทางอากาศ โดยมี
สายการบินเปิดด าเนินการ 3 สายการบิน คือ การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย และนกแอร์ 

อ่างฯหว้ยหลวง 

หนองหานกุมภวาปี 

อ่างฯน า้พาน 

บงึชวน 
อ่างฯท่ามะนาว 
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การเมืองการปกครองและประชากร 

หน่วยการปกครองแบ่งออกเป็น  20  อ าเภอ 156 ต าบล 1,880 หมู่บา้น 101 ชุมชน 1 , องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 1, เทศบาลนคร 3, เทศบาลเมือง 44, เทศบาลต าบล 132,  มีจ านวนประชากรปี 2562  
จ านวน 1,557,298  คน  จ านวนครัวเรือน 414,868  ครัวเรือน  
 

แหล่งน ้า 

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

 
ล าดับ โครงการขนาด ความจุ (ลบ.ม.) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) 

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

 

 

การเพาะเลีย้งสัตว์น ้า 
 

จงัหวดัอุดรธานีมีแหล่งทรัพยากรประมงน ้าจืดที่ส าคญั เช่น   อา่งเก็บน ้าห้วยหลวง   หนองหาน           
อ่างเก็บน ้าพาน ล าน ้าสงคราม ล าน ้าสวย ล าน ้าปาว ล าห้วยหลวง  เป็นตน้   จากสถิติผลผลิตสัตวน์ ้าจืดจาก
แหล่งน ้าสาธารณะในปี พ.ศ. 2562  (ที่มา: ขอ้มลูสถิติการประมง ปี 2562 ส านกังานประมงจงัหวดัอุดรธานี)       
ตารางที่ 1  
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  ตารางที่  1  จ านวนเกษตรกรผูข้ึ้นทะเบียนผูเ้พาะเลี้ยงสัตวน์ ้า  (ทบ.1)  ปี 2562 

 

จังหวัดอุดรธาน ี จ านวนผูป้ระกอบการ (ราย) จ านวนฟาร์ม เน้ือท่ีเลี้ยงรวมทั้งหมด (ไร่) 

รวมท้ังจังหวัด 16,817 16,817 24,401.31 

อ าเภอ 

กุดจบั 539 539 739.08 

กุมภวาปี 587 587 936.77 

กู่แกว้ 212 212 317.50 

ไชยวาน 331 331 671.35 

ทุ่งฝน 88 88 95.07 

นายูง 622 622 678.53 

น ้าโสม 1,806 1,807 2,416.84 

โนนสะอาด 340 340 379.20 

บา้นดุง 3,194 3,193 2,750.99 

บา้นผือ 2,044 2,044 2,570.00 

ประจกัษศิ์ลปาคม 391 391 639.59 

พิบูลยร์ักษ ์ 373 373 488.50 

เพญ็ 1,747 1,747 1,924.43 

เมืองอุดรธานี 1,252 1,252 2,715.39 

วงัสามหมอ 93 93 2,105.89 

ศรีธาตุ 698 698 901.13 

สร้างคอม 1,011 1,011 1,713.22 

หนองววัซอ 624 624 815.88 

หนองแสง 93 93 171.63 

หนองหาน 772 772 1,370.33 
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แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

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

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

1. อนุสาวรียก์รมหลวงประจกัษศ์ิลปาคม อ าเภอเมือง 
2. พิพิธภณัฑสถานแห่งบา้นเชียง อ าเภอหนองหาน 
3. อุทยานประวตัิศาสตร์ภูพระบาท อ าเภอบา้นผือ 
4. พระพุทธบาทบวับก อ าเภอบา้นผือ 
5. พระพุทธบาทบวับาน อ าเภอบา้นผือ 
6. วดัป่าภูกอ้น อ าเภอนายงู 
7. วดัป่าบา้นตาด อ าเภอเมือง 
8. วดัทิพยรัฐนิมิตร อ าเภอเมือง 
9. ศาลหลกัเมือง อ าเภอเมอืง 
10. ศาลเจา้ปู่ -ยา่ อ าเภอเมือง 
11. วดัโพธิสมภรณ์ อ าเภอเมือง 
12. วดัมชัฌิมาวาส อ าเภอเมือง 
13. ค าชะโนด อ าเภอบา้นดุง 
14. ถ ้าสิงห์ อ าเภอกุดจบั 
15. วดัถ ้าสหาย อ าเภอหนองววัซอ 
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แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและกิจกรรม 
1. แหล่งจ าหน่ายผา้พ้ืนเมือง บา้นนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง 
2. งานมหกรรมโฮมพาแลงแดนผา้หมี่ขิดจงัหวดัอุดรธานี อ าเภอเมือง จดัระหว่างวนัที่ 1 - 15 

ธนัวาคมของทุกปี 
3. งานนมสัการพระพุทธบาทบวับก อ าเภอบา้นผือ จดับริเวณวดัพระพุทธบากบวับก ในวนัขึ้น              

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

วนัที่  10 -16  เมษายน ของทุกปี บริเวณสวนสาธารณะหนองประจกัษ ์และถนนเทศา  
8. งานประเพณีบุญบั้งไฟลา้น บา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จดัขึ้นวนัที่ 15 ค ่า เดือน 6 
9. แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกอารยธรรม 5,000 ปี บา้นเชียง อ าเภอหนองหาน เปิดให้ชมทุกวนั  

เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยงานเฉลิมฉลองแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบา้นเชียง จดัในทุกวนัศุกร์-
เสาร์- อาทิตย ์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพนัธ์ทุกปี 
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ข้อมูลศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น ้าจืดเขต 4  (อุดรธานี) 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 
4 (อุดรธานี)  เดิมใช้ช่ือว่า “สถานีประมงน ้ าจืดจังหวดั
อุดรธานี” ก่อตั้ งในปี พ.ศ. 2497 ตามนโยบายการเพ่ิม
ผลผลิตสัตวน์ ้ าจืดในแหล่งน ้ าของกรมประมง โดยกอง
บ ารุงพนัธ์ุสัตว์น ้ า (ส านักวิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ ยง
สัตว์น ้ าจืดในปัจจุบัน) ได้ด าเนินการจัดสร้างสถานี
ประมงน ้ าจืดขึ้ นบริเวณอ่างเก็บน ้ าหนองประจักษ ์
ถนนศุภกิจจรรยา หมู่ที่ 11 บา้นหนองนาเกลือ ในเขต  

                                                                    สุขาภิบาลโพธ์ิสว่าง ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  
                                                                    อุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี  
จากการปรับปรุงโครงสร้างของกรมประมงตามกรอบแผนอตัราก าลงัปี พ.ศ. 2533  กรมประมงไดม้ี

ค าส่ังที่ 864/2533 ลงวันที่ 26 กันยายน 2533 ให้สถานีประมงน ้ าจืดจังหวดัอุดรธานี ใช้ช่ือใหม่ว่า “ศูนย์
พฒันาประมงน ้ าจืดอุดรธานี”    จากนั้นในปี พ.ศ. 2545  ตามพระราชบัญญัติปฏิรูประบบราชการ กรม
ประมงไดเ้ปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่  และเปลี่ยนช่ือจากศูนยพ์ฒันาประมงน ้ าจืดอุดรธานี เป็น “ 
ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้ าจืดอุดรธานี”  และกรมประมงไดม้ีการแบ่งหน่วยงานภายในภายใตโ้ครงสร้าง
การแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจยัและพฒันาการเพาะเลี้ ยงสัตวน์ ้ าจืด  ค าส่ังกรม
ประมง  ที่ 923/2559  เร่ือง  การแบ่งหน่วยงานภายในภายใตโ้ครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกองวิจยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืด  ตามค าส่ังกรมประมง  ที่ 883/2559  ส่ัง  ณ  วนัที่  
23  กนัยายน  พ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนช่ือจาก  “ศูนยวิ์จัยและพฒันาประมงน ้ าจืดอุดรธานี”   เป็น  “ศูนยวิ์จัย
และพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้ าจืดเขต 4  (อุดรธานี)  ปัจจุบัน ศพจ. เขต 4 (อุดรธานี)  มีพ้ืนที่ส าหรับการ
ปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
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1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น ้าจืดเขต 4 (อุดรธาน)ี  
เป็นบริเวณที่ตั้งสถานีประมงน ้าจืดอดุรธานีในระยะแรก ประกอบดว้ยที่ดินราชพสัดุจ านวน 2 

แปลง คอืที่ดินราชพสัดุหมายเลขทะเบียน 25070 และ 1178 และที่ดินทีก่รมประมงจดัซ้ือเพ่ิมอีก 1 แปลง รวม
เน้ือที่ทั้งหมด 30 ไร่ 28.5 ตารางวา ปัจจุบนัใชพ้ื้นที่ส าหรับ งานธุรการ งานวิจยั และงานผลิตพนัธ์ุปลานิลและ
ปลานิลแปลงเพศ 

2. ฝ่ายผลิตพันธ์ุสัตว์น า้  (หน่วยเข่ือนห้วยหลวง)  
ในปี พ.ศ. 2531 สถานีประมงน ้าจืดอุดรธานี ไดรั้บงบประมาณจากกรมประมงเพ่ือจดัตั้งฝ่ายผลิต

พนัธ์ุสัตวน์ ้า เพ่ือเพ่ิมก าลงัผลิตสัตวน์ ้าให้เพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกรภายในจงัหวดั โดยจดัสร้างใน
บริเวณติดกบัสันเขือ่นห้วยหลวง มีเน้ือที่ 400 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ปัจจุบนัฝ่ายผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้า หน่วยเขื่อน
ห้วยหลวง ใชส้ าหรับการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าเพ่ือสนบัสนุนตามแผนงาน/โครงการต่าง  ๆ เป็นส่วนใหญ ่นอกจากน้ี
ยงัใชเ้ป็นพ้ืนที่ปฏิบติังานวิจยั และห้องปฏิบติัการส าหรับงานวิจยัทางดา้นเคมี  และชีววิทยา  อกีดว้ย 
ตารางที่ 2  รายนามผูด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้สถานี/ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ปีที่ด ารงต าแหน่ง 

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

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

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

7 นายชาญชยั แสนศรีมหาชยั 2538 –2540 

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

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

12 นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร 2551 - 2558 

11 นายอนุพงษ ์ สนิทชน ก.พ.-ก.ย. 2559 

     12 ดร.สุทศัน์    เผือกจีน                2559  ถึงปัจจุบนั 
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รายการส่ิงก่อสร้างที่มีในปัจจุบัน 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 4 (อุดรธานี) (หนองประจักษ์) 

⚫ อาคารที่ท าการ    จ านวน 1 หลงั 
⚫ อาคารปฏิบตัิงานวิชาการ   จ านวน 1 หลงั 
⚫ ห้องประชุม     จ านวน 1 หลงั 
⚫ โรงเก็บพสัดุ     จ านวน 3 หลงั 
⚫ โรงเก็บรถยนต์    จ านวน 1 หลงั 
⚫ โรงผลิตพนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ   จ านวน 1 หลงั 
⚫ บา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6   จ านวน 2 หลงั 
⚫ บา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4   จ านวน 5 หลงั 
⚫ บา้นพกัขา้ราชการระดบั 1-2   จ านวน 9 หลงั 
⚫ เรือนพกัคนงาน     จ านวน 2 หลงั (8 ห้อง) 
⚫ บ่อดิน     จ านวน 21 บ่อ (พ้ืนที่ 14 ไร่) 
⚫ บ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 800 ตร.ม. จ านวน   1 บ่อ  (ปรับปรุงบ่อดิน) 
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ภาพที่ 3 แผนผังแสดงส่ิงก่อสร้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 4 (อุดรธานี)       

      (หนองประจักษ์) 
 

อาคารปฏิบัติงาน 
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2. ฝ่ายผลิตพันธ์ุสัตว์น ้า (เข่ือนห้วยหลวง) 

⚫ อาคารปฏิบตัิงานวิชาการ   จ านวน 1 หลงั 
⚫ โรงเพาะฟัก     จ านวน 2 หลงั 
⚫ โรงเก็บพสัดุ     จ านวน 2 หลงั 
⚫ โรงเก็บน ้ามนั     จ านวน 1 หลงั 
⚫ โรงเก็บรถยนต์     จ านวน 1 หลงั 
⚫ บา้นพกัขา้ราชการระดบั 7-8   จ านวน 3 หลงั 
⚫ บา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6   จ านวน 2 หลงั 
⚫ บา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4   จ านวน 3 หลงั 
⚫ บา้นพกัขา้ราชการระดบั 1-2   จ านวน 4 หลงั 
⚫ เรือนพกัคนงาน     จ านวน 3 หลงั (18 ห้อง) 
⚫ บ่อดิน      จ านวน 52 บ่อ (พ้ืนที่ 62 ไร่) 
⚫ บ่อดินผนงัซีเมนต ์    จ านวน 8 บ่อ (พ้ืนที่ 2 ไร่)   
⚫ บ่อซีเมนตข์นาด 50 ตนั     จ านวน 40 บ่อ 
⚫ ระบบสาธารณปโภคระบบประปา  จ านวน   1  ระบบ

 
 

ภาพที่ 4  แผนผังแสดงที่ต้ังและส่ิงก่อสร้างฝ่ายผลิตพันธ์ุสัตว์น า้  (หน่วยเข่ือนห้วยหลวง) 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี) เป็นหน่วยงานในสังกดักองวิจยัและ

พฒันาการเพาะเลี้ ยงสัตวน์ ้ าจืด กรมประมง รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จงัหวดั  ประกอบดว้ย  จงัหวดั
อุดรธานี  หนองบัวล าภู  เลย  หนองคาย  บึงกาฬ  นครพนม  และสกลนคร  มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืด  ภายใตเ้ขต  จ านวน 3  ศูนย ์ คือ 

1.  ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดหนองคาย 
2.  ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดเลย 
3.  ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดนครพนม 
 

ขอบเขตในการปฏิบตัิหนา้ที่ ดงัน้ี  
- ศึกษา คน้ควา้ ทดสอบ วิจยั และพฒันาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดและพนัธ์ุไมน้ ้าจืด เพ่ือ 

น าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใตข้อ้จ ากดัของสภาพพ้ืนที่จริง  
- วิจยัการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืด และพนัธ์ุไมน้ ้าจืดทีม่ีความส าคญัทางเศรษฐกิจและพนัธ์ุสัตวน์ ้าหา

ยากหรือใกลสู้ญพนัธ์ุของแต่ละทอ้งถิน่เพ่ือพฒันาให้เป็นสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
              -    ผลิต  และขยายพนัธ์ุสัตว ์ และพนัธ์ุไมน้ ้าจืดที่ไดรั้บการปรับปรุงพนัธ์ุที่หายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ 
              -    ผลิต  และปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้า  พนัธ์ุไมน้ ้าจืดโดยเนน้ชนิดพนัธ์ุที่เหมาะสมกบัแหล่งน ้าปิด   
                    เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความอุดมสมบรูณ์ของสัตวน์ ้าในแหล่งน ้าปิด 
              -   ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า  และพนัธ์ุไมน้ ้าจืด   
                    และให้การสนบัสนุนทางวิชาการกบัหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเร่ืองการก ากบัดูแลดา้น 
                    การเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า  และพนัธ์ุไมน้ ้าจืด 
  -   ควบคุม  ตรวจสอบ  และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า  และมาตรฐานผลผลิตสัตวน์ ้า 
                      สวยงามในพ้ืนที่จงัหวดัที่รับผิดชอบ 
              -    เฝ้าระวงัและป้องกนัการเกิดโรคระบาดในสัตวน์ ้าจืด 
              -   ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้งหรือที่ไดรั้บ  
                  มอบหมาย 
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การแบ่งงานภายใน 

1. งานธุรการ  (ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดเขตทุกศูนย)์  มีหนา้ที่รับผิดชอบ 
    1.1    ตรวจสอบ  ควบคุม  ก ากบั  งานอ านวยการ  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ                      
                         งานการเงินและบญัชี  งานพสัดุ  งานบุคลากร  ควบคุมการใช ้ การดูแลและ  
                         บ ารุงรักษายานพาหนะ  งานการประชุม  และงานธุรการทัว่ไปของหน่วยงาน 

1.2 วางแผน  พฒันา  ติดตาม  รวบรวมขอ้มูล  งานแผนงาน  และงบประมาณของ 
 หน่วยงาน 

1.3 ประสานงานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้งหรือ  
ที่ไดรั้บมอบหมาย 

2.  กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลีย้งสัตว์น า้   มีหนา้ที่ศึกษาคน้ควา้  ทดสอบวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืด   โดยเนน้งานวิจยัที่เช่ือมโยงกบัสถาบนัต่างๆ ของกองฯ  เพื่อน าเทคโนโลยีมา
ทดสอบขยายผลภายใตข้อ้จ ากดัของสภาพพ้ืนที่จริง วิจยัการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดที่มีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจและพนัธ์ุสัตวน์ ้าหายากหรือใกลสู้ญพนัธ์ุของแต่ละทอ้งถิน่เพ่ือการอนุรักษวิ์จยัพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือการพฒันาให้เป็นสัตวน์ ้าเศรษฐกิจด าเนินการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าโดยเนน้ชนิดที่เหมาะสมกบัแหล่งน ้า
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงในแหล่งน ้าตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าและให้การสนบัสนุนทางวิชาการกบัหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคในเร่ืองการก ากบัดูแลดา้นการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้ากลุ่มงานวิจยัแหล่งน ้า   

 

 
         
 

 

 
         

 

 

 

                                                   แผนภูมิโครงสร้างองค์กร และการแบ่งงานภายใน 

 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)

(อุดรธานี 

      งานธุรการ         กลุ่มวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า 

     กองวิจยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืด 
 

กรมประมง 
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                                               ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 4 (อุดรธาน)ี 

อัตราก าลัง  ปีงบประมาณ  2562 
1.    ข้าราชการ 

อตัราก าลงัขา้ราชการของศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  จ านวน 6  อตัรา 
ประกอบดว้ย  
- ผูอ้  านวยการศูนยฯ์   1 อตัรา 
- นกัวิชาการประมงช านาญการ  1 อตัรา 
- นกัวิชาการประมงปฏิบตัิการ  2 อตัรา 
- เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน  1 อตัรา 
- เจา้พนกังานธุรการปฏิบตัิงาน  1 อตัรา 

ตารางที่ 3  รายช่ือขา้ราชการของศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  
                  ปีงบประมาณ 2562 
  ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม 
1. นายสุทศัน์         เผือกจีน ผูอ้  านวยการศูนยฯ์  
2. นางจาฏุมณฑน ์  แสนสิทธ์ิ เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน งานธุรการ 
3. น.ส.สุพตัรา   เทพมณฑา เจา้พนกังานธุรการปฏิบตัิงาน งานธุรการ 
4. นางนพมาศ    เจียวตั้ง นกัวิชาการประมงช านาญการ กลุ่มงานวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า  

5. นายนเรศ    นาเมืองรักษ ์ นกัวิชาการประมงปฏิบตัิการ กลุ่มงานวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า 
 

6. นายบรรพต   พิชค า นกัวิชาการประมงปฏิบตัิการ กลุ่มงานวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า 
 

7. น.ส.นพนนัท ์  อยูร่อง นกัวิชาการประมงช านาญการ กลุ่มงานวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า 
สังกดั ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี)    
ปฏิบตัิหนา้ที่ ที่ ศพจ.เขต 6  
(ขอนแกน่)  ตามค าส่ังกรมประมง   
ที่ 2/2554 ลงวนัที่ 5 มกราคม 2554   
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2.   ลูกจ้างประจ า 
        ลูกจา้งประจ าของศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  จ านวน  3  อตัรา   
        ประกอบดว้ย  

-      พนกังานพสัดุ   จ านวน   1   อตัรา 
- พนกังานประมงพ้ืนฐาน  จ านวน  1   อตัรา 
- พนกังานขบัรถยนต ์    จ านวน   1   อตัรา   

 
 
ตารางที่ 4  รายช่ือลูกจา้งประจ าของศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)   
                  ปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวะชน           จิตตภ์กัดี พนกังานประมงพ้ืนฐาน บ2/หัวหนา้ 
2 นางสาวธนพร    สืบอ ่า พนกังานพสัดุ  ส4 
3 นายยทุธนา        แฟงฟ้อย พนกังานขบัรถยนต ์ส2 

 
 
3. พนักงานราชการ  

 ปีงบประมาณ  2562     จ านวน   25   อตัรา   ประกอบดว้ย 
 

1.  นกัวิชาการประมง    จ านวน       3 อตัรา 
2.  เจา้พนกังานประมง  จ านวน        1 อตัรา 
3.  เจา้หนา้ที่ประมง   จ านวน        1 อตัรา 
4.  พนกังานผูช่้วยประมง  จ านวน      19 อตัรา 
5.  เจา้หนา้ที่ธุรการ   จ านวน        1      อตัรา 
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ตารางที่ 5   รายช่ือพนกังานราชการของศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)   
                   ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 
1 น.ส.จีรนนัท ์       สุขผล นกัวิชาการประมง 
2 นายจตัตุพร         อาจวิชัย นกัวิชาการประมง 
3 นางสาวสาวิณี     รัตนพจน์ นกัวิชาการประมง 
4 นายสิทธิศกัด์ิ      พิณธรรม เจา้พนกังานประมง 
5 นายสงวนศกัด์ิ    ภูสีเขียว เจา้หนา้ที่ประมง 
6 นางจุรีรัตน์      ตงสกุลรุ่งเรือง เจา้หนา้ที่ธุรการ 
7 นายไมตรี            จ าปาหมื่น พนกังานผูช่้วยประมง 
8 นางเอื้อมพร        จินดาสุวรรณ์ พนกังานผูช่้วยประมง 
9 นางวราภรณ์       คมสัน พนกังานผูช่้วยประมง 
10 นางนนัทนา        วนัทองทกัษ ์ พนกังานผูช่้วยประมง 
11 นายสมยศ           ขุสุวรรณ์ พนกังานผูช่้วยประมง 
12 นายทนง             ลาเทิง พนกังานผูช่้วยประมง 
13 นายบุญลว้น       วิพาทิน พนกังานผูช่้วยประมง 
14 นายบุญสาร       ไชยพรม พนกังานผูช่้วยประมง 
15 นายทองใบ        สารสิน พนกังานผูช่้วยประมง 
16 นายสงการณ์      เอกษตัริย ์ พนกังานผูช่้วยประมง 
17 นายโสวตัร์        ไชยสี พนกังานผูช่้วยประมง 
18 นายนุทิศ           งามดี พนกังานผูช่้วยประมง 
19 นายนคร         ผาแกว้ พนกังานผูช่้วยประมง 
20 นายนิยม        ทองอุ่น พนกังานผูช่้วยประมง 
21 นายชน            ผิวฝ้าย พนกังานผูช่้วยประมง 
22 นายอภิชยั        พิณธรรม พนกังานผูช่้วยประมง 
23 นายธนวนัต ์    ทา้วสนิท พนกังานผูช่้วยประมง 
24 นายจนัทร์ใด    ทองอุ่น พนกังานผูช่้วยประมง 
25 นายวีรชัย        ทาสีด า พนกังานผูช่้วยประมง 
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4. ลูกจ้างช่ัวคราว  

 ปีงบประมาณ 2562  จ านวน   18   อตัรา   ประกอบดว้ย 
    1.    งานเงินทุนหมุนเวียน จ านวน     6   อตัรา  
    2.    งานจา้งเหมา  จ านวน   12   อตัรา 
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  ผลการด าเนินงาน 
 
 

งานธุรการ 
1. งานสารบรรณ  

 การด าเนินงานเก่ียวกบังานสารบรรณ  เช่น การรับหนังสือจากหน่วยงานอื่น งานร่างหนังสือโตต้อบ  
ส่งหนังสือ ส่งเอกสารต่างๆ จดัท าแผนงาน รายงานผลการปฏิบตัิงาน จดัท างบเดือน เวลาท างานของขา้ราชการ
และลูกจา้ง จดัท างบประมาณประจ าปี จดัพิมพร์ายงานทางวิชาการต่าง ๆ  ตลอดจนเก็บหนงัสือและเอกสารของ   
ทางราชการให้เป็นระเบียบ รายละเอียดผลการปฏิบติังานดงัน้ี 

- รับเอกสาร     จ านวน 3,506 ฉบบั      
- ส่งเอกสาร    จ านวน 1,459 ฉบบั      
- ท าสัญญาจา้งพนกังานราชการ  จ านวน      25    ฉบบั      
- จดัท าค าส่ัง ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี)     จ านวน   223  ฉบบั 

2. งานการเงินและบญัชี 
การเบิกจ่ายเงินเดือนขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว และค่าใชจ่้ายหมวดต่างๆ ตามแผนงาน

และโครงการต่าง ๆ  ที่ไดรั้บมอบหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ดงัน้ี 
2.1 งานบริหารงบประมาณ 
       ศูนย์วิจยัและพฒันาการเพาะเลี้ ยงสัตวน์ ้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ                  

ในปีงบประมาณ  2562  โดยมีการใชจ่้ายงบประมาณโดยสรุป ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 6  การไดรั้บจดัสรรและการใชจ่้ายงบประมาณตามงาน/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 

 

งาน/โครงการ งบประมาณที่ได้ 
รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ (บาท) 

งบประมาณ 10,672,611.26 10,669,598.19 3,013.07 
เงินนอกงบประมาณ 1,782,600 1,592,307.89 34,062.11 
รวมทุกงาน/โครงการ 12,455,211.26            12,261,906.08 37,075.18 



    22 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2562                                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น า้จืดเขต 4(อุดรธานี) 

Annual report 2019                                                INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER ZONE 4 

    

  

 

 

งาน/โครงการ       งบประมาณที่ได้ 
      รับอนุมัติ (บาท) 

         งบประมาณ 
     ที่ใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ (บาท) 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนนิงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลผลิต   โครงการพัฒนาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
1. กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   
-  ค่าจา้งชัว่คราว - - - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 587,600 586,937.51 662.49 
-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 
-  ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและส่ิงกอ่สร้าง - - - 

รวม 587,600 586,937.51 662.49 
 
แผนงาน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านประมง 
2. กิจกรรม  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า 
-  ค่าจา้งชัว่คราว - - - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 815,000 814,940 6.0 
-  ค่าสาธารณูปโภค 525,840 525,419.18 420.82 
-  ค่าครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000 20,000 - 

รวม 1,360,840 1,360,359.18 480.82 
 
แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
3. กิจกรรมหลัก  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

-  ค่าจา้งชัว่คราว - - - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ       387,050    378,041.53 8.47 
-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 
-  ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -            - - 

รวม        387,050      378,041.53   8.47 
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งาน/โครงการ       งบประมาณที่ได้ 
     รับอนุมัติ (บาท) 

     งบประมาณ 
     ที่ใช้จ่าย (บาท) 

     งบประมาณ 
     คงเหลือ (บาท) 

โครงการ ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
4.กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agrimap) 

-  ค่าจา้งชัว่คราว - - - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ       945,000    944,934.68 65.32 
-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 
-  ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -            - - 

รวม       945,000      944,934.68   65.32 
 
โครงการ  พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
5. กิจกรรมหลัก  พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

-  ค่าจา้งชัว่คราว - - - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 367,200 367,186.81    13.19 
-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 
-  ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและส่ิงกอ่สร้าง - - - 

รวม 367,200  367,186.81      13.19 
 
โครงการ  ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
6. กิจกรรมหลัก  สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม 

-  ค่าจา้งชัว่คราว - -   - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ     65,000   64,993.97    6.03 
-  ค่าสาธารณูปโภค - -    - 
-  ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและส่ิงกอ่สร้าง - -    - 

รวม     65,000   64,933.97     6.03 
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งาน/โครงการ      งบประมาณที่ได้ 
     รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ (บาท) 

โครงการ  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
7. กิจกรรมหลัก  สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

-  ค่าจา้งชัว่คราว - -            - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 563,180 563,165.30             14.70 
-  ค่าสาธารณูปโภค - -            - 
-  ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและส่ิงกอ่สร้าง - -            - 

รวม  563,180  563,165.30             14.70 
 
โครงการ  ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
8. กิจกรรมหลัก  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

-  ค่าจา้งชัว่คราว - - - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 840,100 840,083.28                16.72             
-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 

รวม 840,100    840,083.28                16.72             
 
โครงการ  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐานสัตว์น ้าควบคุม 
9. กิจกรรมหลัก  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 

-  ค่าจา้งชัว่คราว - -                    - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 64,440 62,780.49             1,659.51             

-  ค่าสาธารณูปโภค - - - 
-  ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและส่ิงกอ่สร้าง - - - 

รวม 64,440 2  62,780.49              1,659.51             
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งาน/โครงการ      งบประมาณที่ได้ 
     รับอนุมัติ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ (บาท) 

แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ผลผลิต  วิจัยและพัฒนาการประมง 
10. กิจกรรม  วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้ 

-  ค่าจา้งชัว่คราว -    -      - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 519,800 519,794.18                                    5.8    
-  ค่าสาธารณูปโภค                 -            -      - 
-  ค่าครุภณัฑก์ารเกษตร                 -             -      - 
                                รวม   519,800               519,794.18   5.82 
แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
11. กิจกรรมหลกั ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พฒันาเกษตรอินทรีย์ 

-  ค่าจา้งชัว่คราว                 -            - - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 135,000         134,920                                            8.0    
-  ค่าสาธารณูปโภค                 -            -  - 
-  ค่าครุภณัฑก์ารเกษตร                 -             -  - 
                                รวม 135,000               134,920 8.0 
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 
โครงการ  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร 

อย่างเป็นระบบ 
12. กิจกรรมหลกั บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

-  ค่าจา้งชัว่คราว 4,622,477.26 4,622,477.26 - 
-  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ    223,924     223,924  -   
-  ค่าสาธารณูปโภค                 -            - - 
-  ค่าครุภณัฑก์ารเกษตร                 -             - - 
                                รวม 4,846,401.26               4,846,401.26 - 
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ตารางที่ 7  ผลการปฏิบตังิานในส่วนของการบริหารงานการเงินและบญัชี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งานที่ปฏิบัติ หน่วยวัด จ านวน 
1. รับโอนเงินงวดตามแผนงาน/โครงการต่างๆ   
   -  งบประมาณที่ไดรั้บ ในงบประมาณ บาท 10,672,611.26 
   -  งบประมาณที่ไดรั้บ นอกงบประมาณ บาท 1,782,600 
2. วางฎีกาเบิกจ่ายทุกงาน/โครงการ คร้ัง 762 
3. เบิกจ่ายค่าจา้งพนกังานราชการ บาท 4,846,401.26 
4. เบิกจ่ายค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุเงินงบประมาณ บาท 10,127,192.08 
5. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ บาท 525,419.18 
6. เบิกจ่ายค่าครุภณัฑเ์งินงบประมาณ บาท 20,000 
7. เบิกจ่ายค่าจา้งชัว่คราวลูกจา้งเงินนอกงบฯ บาท 731,400 
8. เบิกจ่ายค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ เงินนอกงบฯ บาท 925,187.76 
9. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เงินนอกงบฯ บาท 91,950.13 
10. น าส่งเงินรายไดจ้ากการจ าหน่ายพนัธ์ุสัตวน์ ้า บาท 2,250,835 
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3. งานพัสดุ 
 อ านวยความสะดวกในการจดัซ้ือวสัดุและครุภณัฑ ์ลงบญัชีวสัดุ ท าบญัชีรายการครุภณัฑ์ ซ่อมบ ารุง
อาคาร ส่ิงก่อสร้าง บา้นพกั ตลอดจนยานพาหนะ ดูแลตกแต่งสถานที่  
 
ตารางที่ 8  รายละเอียดการปฏิบตัิงานของงานพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

งานที่ปฏิบัติ หน่วยวัด จ านวน 
1. การจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี   
   - เปิดซองสอบราคาจดัซ้ือจดัจา้ง คร้ัง 1 
   - จดัซ้ือ วิธีเฉพาะเจาะจง คร้ัง 153 
   - จดัจา้ง วิธีเฉพาะเจาะจง คร้ัง 53 
   - จดัซ้ือ จดัจา้ง ในระบบ e-gp  และ  GFMIS คร้ัง 115 
2. ร่างสัญญาซ้ือ-ขาย ฉบบั 1 
3. จดัท าทะเบียนรับ-จ่ายพสัดุ ฉบบั 275 
4. จดัท าทะเบียนประวตัิซ่อมบ ารุงยานพาหนะครุภณัฑต์่างๆ คร้ัง 36 
5. จดและต่อทะเบียนรถยนต ์และรถจกัรยานยนต์ คร้ัง 14 
 
ตารางที่ 9  ครุภณัฑป์ระจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ประเภท/รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม หมายเหตุ 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
1. อวน ตา 0.5 ซม.  ยาว 50 ม. 

 
1  อนั 

 

 
20,000 

 

 
20,000 

 
 งบลงทุน 
 

 
ตารางที่ 10  ที่ดินและส่ิงก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประเภท/รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม หมายเหตุ 

                  -               -               -          -                  - 
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4. งานให้บริการฝึกงานแก่นักศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2562  ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)  ให้บริการรับ
นกัศึกษาฝึกงาน ดงัน้ี 
ตารางที่ 11  รายละเอียดการให้บริการรับนกัศึกษาฝึกงาน ในปีงบประมาณ  2562 
 
ล าดับ สถาบัน จ านวน ระยะเวลา 
1 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 6 1 มีนาคม 2562 – 30 เมษายน 2562 
2 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั

นครพนม 
3 18 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2562 

3 มหาวิทยาลยัขอนแก่น  5 31 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2562 
4 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 6 11 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2562 
5 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั

นครพนม 
3 26 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2562 

6 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  2 7 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2562 
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