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คำนำ 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 - 2563              
เพ่ือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย จากกองวิจัย             
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้รับทราบ   

สำหรับผลการดำเนินการในปี 2562 - 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ในภาพรวม
ศูนย์ฯ สามารถดำเนินการได้ผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม                   
แต่ในรายละเอียดอาจจะไม่ตรงกับแผนหรือเป้าหมายที่ได้วางไว้แต่ต้นปี อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม              
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ผลการดำเนินการคลาดเคลื่อนไปบ้าง อย่างไรก็ตามความสำเร็จในภาพรวมที่เกิดขึ้น
นั้นก็เนื่องมาจากความร่วมมือ และตั้งใจปฏิบัติงานของบุคลากรทุกท่าน รวมถึงการให้การสนับสนุน                
จากผู้บังคับบัญชาทั้งในด้านงบประมาณและ คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้    
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รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีฯ, ผู้อำนวยการศูนย์ฯประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด                
และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด         20 
อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี 2563          21 
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งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562    27 
  1.แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

1.1. โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    27 
1.2. โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)   27 

  1.3. โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 
                      เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)   27 

1.4. โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร    28 
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2. แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม     
2.1. โครงการ : วิจัยกรมประมง       29 

3. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3.1. กิจกรรมหลัก : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ   30 

4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   30 
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ผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการและกิจกรรมต่างๆ ปีงบประมาณ 2562           
1.แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

1.1. โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    32 
1.2. โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)   34 
1.3. โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 
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1.5.1. กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรอินทรีย์     38 
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2. แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม        
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3. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3.1. กิจกรรมหลัก : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ   45 

4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1. โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   46 
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2.แผนงาน : บูรณการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
     โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
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4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
     โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
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ผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ปีงบประมาณ 2563 
1.แผนงาน  : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

     โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
     กิจกรรม  : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด)    58 
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   โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
    แผนงาน : พัฒนาเกษตรสู่ Smart Famer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  61 
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    โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 

   เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดร้อยเอด็ 

คำขวัญของจังหวัดร้อยเอ็ด 

 ภาพที่ 1 คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาพที่ 3 ธงประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  
(ท่ีมา: www.roiet.go.th) 

ภาพที ่2 ตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 
(ที่มา: www.roiet.go.th) 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอด็ 

ตราประจำจังหวัด  
 ตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปบึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง                              
 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล  ตัวเลข  ๑๐๑ และ รวงข้าวหอมมะลิ  
 

 
 

พลาญชัย                  เป็นบึงน้ำใสสะอาดตั้งอยู่กลางเมือง บ่งบอกว่าประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด มีน้ำใจโอบ 
อ้อมอารี รักความสงบ  และมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่มีความ        
อุดมสมบูรณ์        

ศาลหลักเมือง               เป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด  
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล   บ่งบอกถึงความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง   
ตัวเลข ๑๐๑                 แสดงถึงเป็นเมืองใหญ่ในอดีตที่ชื่อสาเกตุนคร และเป็นจังหวัดเดียวที่สามารถเขียนชื่อ     

เมืองเป็นตัวเลขได้  
รวงข้าวหอมมะลิ  เป็นผลิตผลทางการเกษตรชั้นเลิศที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากทุ่งกุลาร้องไห้              

จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ธงประจำจังหวัด  
พ้ืนธงเป็นสีเหลือง ตรงกลางมีตราประจำจังหวัด รูปศาลหลักเมืองบนเกาะ
กลางบึงพลาญชัย  

 

 
พระพุทธรูปประจำจังหวดัร้อยเอ็ด 
พระพุทธมิ่งมงคล 

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดความสูงรวมฐาน 60 
เซนติเมตร ฐานสูง 8 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 35 เซนติเมตร     
แบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ช่างพ้ืนถิ่นอีสาน ทำจากโลหะผสมทองแดง  

พุทธลักษณะ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิกโด่งเป็นสัน ปลายบาน
เล็กน้อย มีไรพระศก เม็ดพระศกแหลมเล็ก ห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิเป็นแถบสี่เหลี่ยมปลายตกแต่ง    
เป็นลายกลีบบัวยาวเหนือพระนาภี ประทับนั่งขัดสมาธิราบ บนฐานเขียงมีจารึกอักษรธรรมอีสาน จำนวน 3 บรรทัด    
ที่หน้าฐาน ความว่า “ศักราช 2 พัน 367 พระสัสสา ปีฮับเป้า เดือนยี่ แรม 4 ค่ำ 4 มหาราชครูเจ้ าทั้ง 2 วัด
กลางเมืองร้อยเอ็ด ทั้งอันเตวาสิก แลมหาราชเจ้า แลกรมการ แล อุปาสก อุปาสิกา พร้อมกันหล่อพระพุทธเจ้า 
ไว้เพื่อเป็นที่ไหว้ แลบูชาแก่คน แลเทพยดาทั้งหลาย”  

ภาพที ่4 พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด       
(ที่มา: www.roiet.go.th) 
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ต้นไม้ประจำจังหวัด 

ต้นกระบก ลักษณะทั่วไป   เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ สูง 10–30 เมตร ผลัดใบ เปลือกสีเทาอ่อนปนน้ำตาล
ค่อนข้างเรียบ เรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ 
แผ่นใบรูปมนแกมขอบขนานถึงรูปหอก ผิวใบเกลี้ยง โคนใบมน 
ปลายใบทู่ถึงแหลม  ดอกขนาดเล็ก สีขาวปนเขียวอ่อน ออกดอก
ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลทรงกลมรี เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว 
เมล็ดแข็ง เนื้อในมีรสมัน  

 

ดอกไม้ประจำจังหวดั 
      ดอกอินทนิลบก  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรื่อง อายุยืน
นานใบสีเขียวเข้ม ลักษณะใบเดี่ยวดอกสีม่วง ม่วงชมพู          
มีฉายานามว่าเป็น “ราชินีดอกไม้”(Queen’s flower) 

อินทนิล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงประมาณ 
50 ฟุต ลำต้นตรงเปลือกค่อนข้างดำหรือน้ำตาลมีตะคระขรุขระ
กิ่งแผกว้างใบมาแกมขอบขนาน ยาวประมาณ  10 นิ้ว เนื้อใบ
หนาเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อยาวตามปลายกิ่ง ช่อตั้งตรง ดอกมี
ทั้งสีม่วงม่วงแกมชมพู กลีบรองดอกติดกันเป็นรูปถ้วยปลายแยก
เป็น 6 แฉก ผลรูปไข่เกลี้ยงยาวประมาณ  9  นิ้ว ออกดอกราว
เดือน มีนาคมถึงมิถุนายน การขยายพันธ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด 

 

 
เครื่องดนตรีประจำจังหวดั 

“โหวด” หรือ “โบด”  เป็นเครื่องดนตรีไทย
ภาคอีสานประเภทเครื่องเป่าหรือแกว่ง ทำมาจากไม้กู่แคน
และขี้สูด มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกคล้ายกับบั้งไฟ ในสมัย
โบราณเมื่อใดที่ได้ฝนเพียงพอแล้ว มักจะใช้โหวดผูกกับเชือก
แล้วแกว่งขึ้นสู่ท้องฟ้าให้เกิดเสียงดังเป็นสัญญาณ เพ่ือให้
พระยาแถนทราบว่าได้รับน้ำฝนเพียงพอแล้ว ให้พระยาแถน
ลดปริมาณฝนลง หรือให้ฝนหยุดอีก ทั้งโหวดยังเป็นเครื่อง
ดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้คิดค้นพัฒนาให้โหวดมี
ลักษณะแบบที่ เห็นในปัจจุบันคือ นายทรงศักดิ์  ประทุมสินธุ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม             
โหวดมี 3 ประเภท คือ โหวดหางหรือโหวดแกว่ง, โหวดกลม และโหวดแผง เครื่องดนตรีชนิดนี้ได้รับความนิยมใน
เพลงลูกทุ่งในช่วงหลัง นับตั้งแต่ช่วงปี 2540 เป็นต้นมา ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศให้โหวดเป็นเครื่องดนตรี
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 

ภาพที่ 6 ดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
(ที่มา: https://sites.google.com ) 

ภาพที่ 7 เครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด    
(ที่มา: https://sites.google.com ) 

ภาพที่ 5 ต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด      
(ที่มา: www. .wordpress.com ) 

 

https://sites.google.com/
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แร่ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด   
ซากดึกดำบรรพ์หอยน้ำจืดจากโพนขี้นก (ขี้นกอินทรี) 

มีความสัมพันธ์กับประวัตศาสตร์ท้องถิ่น และวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวร้อยเอ็ดมาตั้งแต่อดีต ดังเห็นได้จากตำนาน
พ้ืนบ้านที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของทุ่งกุลาร้องไห้และ  บริเวณ
ใกล้เคียง การที่ในอดีตชาวบ้านใช้ซากดึกดำบรรพ์เป็นวัตถุดิบใน
การทำปูนเพ่ือ ก่อสร้าง ศาสนสถาน และความสำคัญของทุ่ง
กุลา ร้องไห้จากพ้ืนดินที่แห้งแล้งสู่การเป็นแหล่งผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพดีของโลก   

ดังนั้น จังหวัดร้อยเอ็ดจึงเลือกซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดหรือที่ชาวบ้านเรียก “ ขี้นกอินทรี ”           
จากโพนขี้นกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแร่ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจุดเด่นของจังหวัดที่สื่อถึงพระราชกรณียะกิจของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งในด้านการบำรุงพระพุทธศาสนาและการบำบัดทุกข์ บำรุง
สุขของราษฎร เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นน้อมนำกระแสพระราชดำรัสและพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรมาปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็น  

 

                                 ปลาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 
ป ล า ห ล ด จุ ด  Macrognathus siamensis (Gunther, 

1861) ปลาหลดจุด ถูกตั้งให้เป็นปลาประจำจังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อปี พ.ศ.2557 เนื่องจากเป็นปลาพ้ืนถิ่นพบ
มากในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องให้ ลักษณะลำตัวยาว แบนข้าง 
เกล็ดเล็กละเอียด ลำตัวสีน้ำตาล บริเวณฐานครีบหลัง
และครีบก้น มีจุดดำขอบขาวเรียงเป็นแถวตามยาวลำตัว 
ขนาดความยาวประมาณ 15 ซม. 

 
 

ผ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 

“ ผ้าสาเกต ”  เป็นผ้าที่ประกอบด้วยลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ในการทอผ้า
ไหมของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเอาลายมัดหมี่พ้ืนบ้าน ๕ ลาย ที่นิยมทอในกลุ่มชนที่อยู่
ในเมืองร้อยเอ็ดมาทอต่อกันในผ้าผืนเดียวกัน เปรียบเสมือนเป็นการหลอมรวมความ
สามัคคีของชาวร้อยเอ็ดให้เป็นหนึ่งเดียว โดยแต่ละลายจะทอคั่น 
ด้วยผ้าสีพ้ืนดอกอินทนิลบก (สีชมพูอมม่วง) ซึ่งเป็นดอกไม้
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คำว่า"สาเกต" นี้เป็น ชื่อเดิมของจังหวัด
ร้อยเอ็ด ลายมัดหมี่  ๕ ลายที่ประกอบในผ้าสาเกต ได้แก่       
ลายโคมเจ็ด ลายนาคน้อย ลายคองเอ้ีย ลายหมากจับ ลายค้ำ
เพา และได้ประกาศให้เป็นลวดลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔4 
 

ภาพที่ 8 แร่ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด                   
(ที่มา: www.m-culture.go.th ) 

ภาพที่ 9 ปลาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด                          

ภาพที่ 10 ผา้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด         
(ที่มา: www.samaporn.com ) 

http://www.m-culture.go.th/
http://www.samaporn.com/


ห น้ า  | ๖ 

 

รายงานประจ าปี 2562-2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้จืดรอ้ยเอ็ด 

 

ประวัติความเป็นมาจังหวดัร้อยเอ็ด  

เมืองร้อยเอ็ด แต่เดิมเคยเป็นเมืองใหญ่เจริญรุ่งเรืองมาก เรียกว่า เมืองสาเกตุนครหรืออาณาจักรกุลุนฑะ
นคร มีประตูเข้า 11 ประตู มีเมืองขึ้นทั้งสิ้น 11 เมือง ตามตำนานอุรังคธาตุได้เล่าว่ามีนครใหญ่แห่งหนึ่งชื่อ
อาณาจักรกุลุนฑะนคร มีเมืองหลวงชื่อสาเกตุ เจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น เจ้าผู้ครองนครชื่อ พระเจ้า“กุลุนฑะ”          
มีกุศโลบายในการ ปกครองที่ชาญฉลาดโดยให้ขุดคูน้ำ ทำคันดิน เป็นกำแพงสูงรอบเมืองเจาะช่องทางเข้าเมือง
จำนวน 11 ประตู ตามจำนวนเมืองขึ้น 11 เมือง  (เดิมเขียน 10,1 หรือ สิบหนึ่ง) กำหนดรหัสเข้าเมืองอย่างรัดกุม 
เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น ให้เป่าปี่ซาววา (ปี่ 20 วา) เป็นสัญญาณและใช้ม้าเร็วชื่อ แม่แล แจ้งเหตุนั้น ๆ การปกครองมี
ความร่มเย็นเป็นสุขสืบมา จนถึงสมัยพระเจ้าสรุยวงษาธรรมมิกราช ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกพวก
ขอมคุกคาม จึงพาไพร่พลอพยพไปอยู่แหล่งใหม่ หัวเมืองขึ้นก็เกิดการกระด้างกระเดื่องจนถึงการวิบัติในที่สุด 

ปี 2256 พระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร เจ้าผู้ครองเมืองจำปาศักดิ์ได้มอบหมายให้อาจารย์แก้ว               
คุมไพร่พลมาสร้างเมืองชื่อว่า เมืองทุ่ง(อำเภอสุวรรณภูมิ) ให้อาจารย์แก้วเป็นเจ้าเมือง ขึ้นตรงต่อนครจำปาศักดิ์             
เมื่ออาจารย์แก้วถึงแก่กรรม ท้าวมืดบุตรคนโตของอาจารย์แก้วได้เป็นเจ้าเมือง และท้าวทน ผู้น้องชายเป็นอุปราช          
เมื่อท้าวมืดถึงแก่กรรม ท้าวทนได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทน สร้างความไม่พอใจแก่ท้าวเชียงและท้าวศูนย์ บุตรชายเท้ามืด
เป็นอันมาก ท้าวเชียงกับท้าวศูนย์ได้แต่งเครื่องบรรณาการไปขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าเอกทัศน์แห่งกรุง
ศรีอยุธยา ให้ส่งคนมาเจรจาขอคืนอำนาจจากท้าวทนจนสำเร็จ  

เมื่อท้าวทนสละตำแหน่งให้แก่หลานทั้งสอง ก็ได้รวมไพร่พลกลุ่มหนึ่งอพยพมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณ            
บ้านกุมร้าง หรือ เมืองสาเกตุเดิม (เมืองร้อยเอ็ดปัจจุบัน) และมีใบบอกไปยังกรุงธนบุรี ขอพระราชทานอนุญาตตั้ง
บ้านกุมร้างข้ึนเป็นเมืองร้อยเอ็ด  

เมืองร้อยเอ็ด ได้ปกครองตนเองมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จนกระทั่งปีพ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดการปกครองขึ้นใหม่ โดยแบ่งภาคอีสานออกเป็นสองมณฑล คือ มณฑลลาว
พวน กับ มณฑลลาวกาว ตั้งเมืองร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางการบริหารภาคอีสานตอนกลางและล่าง ต่อมาในปี        
พ.ศ. 2453 ได้แยกมณฑลลาวกาวออกเป็นสองมณฑล คือ มณฑลอุบลและมณฑลร้อยเอ็ด จนกระทั่งหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มณฑลร้อยเอ็ดจึงถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็น จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน 

ข้อมูลทั่วไปจังหวดัร้อยเอ็ด 

ที่ตั้งและอาณาเขต  
จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 512 

กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนที่ 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 5,187,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของภาค 
จัดเป็นลำดับที่ 10 ของภาค และลำดับที่ 23 ของประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 120 - 160 เมตร มี
ภูเขาทางตอนเหนือซึ่งติดต่อจากเทือกภูพานบริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะที่ราบลูกคลื่น บริเวณตอนล่างมี
ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูลและสาขา ได้แก่ ลำน้ำชี ลำน้ำพลับพลา ลำน้ำเตา เป็นต้น บริเวณที่ราบต่ำอัน
กว้างขวาง เรียกว่า ทุ่งกุลาร้องไห้ มีพ้ืนที่ประมาณ 80,000 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบแอ่งกระทะ  

มี เขตติ ด ต่ อ กั บ จั งห วัด อ่ื น  ได้ แก่  ทิ ศ เห นื อ และตะวัน ตก เฉี ย ง เห นื อจ รด จั งห วั ด กาฬ สิ น ธุ์                             
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจรดจังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออกจรดจังหวัดยโสธร ทิศตะวันออกเฉียงใต้จรดจังหวัด     
ศรีสะเกศ ทิศใตจ้รดจังหวัดสุรินทร์ และ ทิศตะวันตกจรดจังหวัดมหาสารคาม  
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ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดร้อยเอ็ดมี 3 ฤดู คือ   

1.ฤดูร้อน มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส   
2.ฤดูฝน มีฝนตกไม่สม่ำเสมอระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,051.7 มิลลิเมตรต่อปี   
3.ฤดูหนาว มีอากาศเย็นระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคม 

การปกครองและประชากร  
จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,447 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ทั้งสิ้น 203 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 
72 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 129 แห่ง  

มีจำนวนประชากร ณ เดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,305,211 คน แยกเป็นชาย 648,548 คน 
หญิง 656,663 คน 

ทรัพยากรป่าไม้  
จังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าคงเหลือ จำนวน 214,047.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของพ้ืนที่ 

จังหวัด จำแนกเป็นป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรร้อยล่ะ 3.2 ป่าวัฒนธรรม (ดอนปู่ตา ป่าช้า ป่าวัดป่า             
ป่าสาธารณะทำเลเลี้ยงสัตว์) ร้อยล่ะ 1.15 ชนิดไม้สำคัญ ได้แก่ ยางนา ตะเคียน พยูง เหียง เปือย และประดู่     
เป็นต้น จังหวัดร้อยเอ็ดมีป่าสงวนแห่งชาติ 10 ป่า กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 10 อำเภอ 

แหล่งน้ำ 
 จังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำชีและมูล มีพ้ืนที่รับน้ำฝนทั้งสิ้น 8,699.46 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 5,187,156 ไร่ มีแม่น้ำสำคัญ ได้แก่ ลำน้ำชี ลำน้ำยัง ลำน้ำมูล ลำน้ำเสียว ลำน้ำพลับพลา ลำน้ำเตา         
มีพ้ืนที่ในเขตชลประทาน 504,915 ไร่ มีแหล่งกักเก็บน้ำจำนวน 1,737 แห่ง ได้แก่   

1. แหล่งน้ำชลประทาน 474 แห่ง (ฝายขนาดใหญ่ 3 แห่ง/ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง/ อ่างเก็บน้ำ
ขนาดเล็ก ประเภทอ่างและฝาย 312 แห่ง/ โครงการพระราชดำริ 10 แห่ง/ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 137 แห่ง)  

2. แหล่งน้ำขนาดเล็ก 1,263 แห่ง (หนองน้ำและคลองธรรมชาติขนาดเล็ก 1 ,046 แห่ง/ แก้มลิงและ
หนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ 110 แห่ง/ ลำน้ำสาขาต่างๆ 105 แห่ง/ โครงการป้องกันอุทกภัย 2 แห่ง) 

ด้านการเกษตร  
 ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทำนาข้าว โดยในปีการ
เพาะปลูก 2561/2562 มีพ้ืนที่ปลูกข้าวเหนียวและข้าวเจ้า รวม 2,997,745.77 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยการผลิตข้าว
หอมมะลิและข้าวเหนียว 12,229,153,379.90 บาท โดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งผลิตข้ าวหอมมะลิขึ้นชื่อใน
พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องให้ ในเนื้อที่ จำนวน 986,807 ไร่ ซึ่งลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด 
คือ หอม เรียว ยาว ขาว นุ่ม กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2550 และคำขอดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็นคำขอนำร่องที่ยื่นขอจด
ทะเบียนสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ด้วย 

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแล้ว 
ยังมีพืชเศรษฐกิจสำคัญอ่ืนๆ ที่เกษตรกรนิยมปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได้ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา และยาสูบ
เตอร์กิส สำหรับด้านการประมง ได้แก่ ปลากินพืช (นิล,ไน,ตะเพียน,ยี่สกเทศ) ปลากินเนื้อ (ปลาดุก) ปลานิลใน
กระชัง กบ กุ้งก้ามกราม ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร และเป็ด เป็นต้น 
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ภาพที่ 11 แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด         
(ที่มา: www.novabizz.com ) 
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สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคญัของจังหวัดร้อยเอด็ 
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำ ลำธาร น้ำตก ภูเขา     

ป่าไม้ และสัตว์ป่านนานาชนิด มีแหล่งโบราณคดีท่ีน่าสนใจหลายแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติละประวัติศาสตร์       
รวมทั้งโบราณคดีของจังหวัดร้อยเอ็ดที่สำคัญดังนี้ 

1.บึงพลาญชัย เป็นส่วนหนึ่งของสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด บนพ้ืนที่ 120 ไร่ 
เกาะกลางเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์    
คู่ บ้ าน - คู่ เมื อ งร้ อย เอ็ ด  ภ าย ในมี พุ ท ธ โธดม          
อนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์(เจ้าเมือง
ร้อยเอ็ดคนแรก) อนุสาวรีย์สมเด็จย่าและอุทยาน
การเรียนรู้ทางธรรมชาติ ในบึงผลาญชัยมีปลานานา
พันธุ์ และน้ำพุดนตรีแห่งเดียวในภาคอีสาน รอบ
นอกมีทางเดินวิ่ง และทางจักรยาน ด้านหน้ามีหอ
นาฬิกาที่เป็นเสียงโหวด-ดนตรีพื้นบ้าน มีลานสาเกตุ
และเวทีกลางแจ้ง มีประตูเมืองสาเกตุนคร ที่จำลอง
เป็นทางเข้าเมืองสีพีของพระเวสสันดรในนครกัณฑ์ 
 

2.มหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่อำเภอหนอง
พอก ตั้งตระหง่านบนเขาในเทือกเขาภูพาน บนพ้ืนที่ 101 
ไร่ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่อลังการและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย หลวงปู่ศรีมหาวิโร ได้ดำริสร้างขึ้น       
เป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ 
องค์เจดีย์แบ่งเป็น 6 ชั้น แต่ล่ะชั้นได้ตกแต่งลวดลายที่
วิจิตรของศิลปะยุคใหม่และยุคเก่าผสมผสานเป็นศิลปะร่วม
สมัยที่หาดูได้ยาก ชั้น 3 มีองค์จำลองของเกจิอาจารย์ชื่อ
ดังทั่ วประเทศตรงกลางห้องโถงเป็นจุดรับพลั งจา ก          
องค์พระธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุอยู่ที่ชั้น 6  

เจดีชัยมงคลเป็นเจดีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ท่วมท้นด้วยชัยชนะ หากได้สักการะกราบไหว้ขอพรจะประสบผลสำเร็จใน
หน้าที่การงานดั้งสมปรารถนา 

3.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  
แห่งแรกของภาคอีสาน อำเภอธวัชบุรี  เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ แห่งเดียวในภาคอีสาน ชมท้องฟ้าจำลอง การแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ที่ มี ความทั นสมั ย  เป็ นศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่ได้มาตรฐานของประเทศและภายใน
ห้องโถงจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิโลก จักแสดงนิทรรศการ
ข้าวหอมมะลิทุ่ งกุลาร้องไห้  นิทรรศการของพ่อหลวงที่ทรวง
พระราชทานให้กับชาวนาแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ภาพที ่12 บึงพลาญชัย            
(ที่มา: https://dmc.tv/) 

ภาพที ่13 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 
(ที่มา: https://sites.google.com ) 

ภาพที่ 14 ศูนย์วทิยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา 
(ที่มา: https://roiet.mots.go.th ) 

https://sites.google.com/
https://roiet.mots.go.th/


ห น้ า  | ๑๐ 

 

รายงานประจ าปี 2562-2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้จืดรอ้ยเอ็ด 

 

4.กู่กาสิงห์ เส้นทางขอมรุ่งเรืองในอดีต 800 ปี 
อำเภอเกษตรวิสัย ตั้งอยู่ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 
เป็นปราสาท 3 หลัง ตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือใต้  
ปราสาทประธานตั้งตรงกลาง และใหญ่กว่า 2 หลัง 
ปราสาทและอาคารล้อมรอบด้วยศิลาแรงสี่เหลี่ยมที่มี    
โคปุระ(ซุ้มประตู) ทั้ง 4 ด้าน ประตูเข้าได้จริงเฉพาะด้าน 
ทิศตะวันออก-ตะวันตก นอกเขตกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบ 
พบร่องรอยการใช้เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ สร้างขึ้นราว
พุทธศตวรรษที่16 มีความโดดเด่นอยู่ที่ทับหลับ แกะสลัก
เป็นรูปพรอินทร์ทรงช้างเอราวัน เป็นสถาปัตยกรรม
ลวดลายสวยงามและประณีต 

 
 
5.อุโมงค์ปลาน้ำจืด  แห่งแรกของภาคอีสาน 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำร้อยเอ็ด เป็นส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เป็น สถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด 
หรืออุโมงค์ปลาแห่งแรกของภาคอีสาน เป็นแหล่งเรียนรู้ปลา
น้ำจืดนานาชนิดที่หาดูได้ยาก นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการเทียนพรรษาของจังหวัดร้อยเอ็ดจัดแสดงให้ชม 

 
 

 
6.วัดบูรพาภิราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี 

ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ถนนเปรมประชาราษฎร์ เขตเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่   หรือ    
พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี สูง 101 ศอก เท่ากับชื่อ
จังหวัด รอบฐาน 135 ศอก สูงที่สุดในประเทศไทย และสูง
เป็นอันดับ 6 ของโลก ใต้ฐานองค์พระ เป็นที่ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปที่สำคัญและยังมีฆ้องเสี่ยงทายตามความเชื่อเพ่ือ
อธิษฐานขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคล ภายในพระอุโบสถมี
ภาพเขียนเรื่องราวพุทธประวัติและประเพณีบุญผะเหวด 
โดยช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเป็นภาพเขียนที่มีความอ่อนช้อย
อย่างยิ่ง  

ภาพที ่17 พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี (พระเจ้าใหญ่) 
(ที่มา: www.oneinthailandworld.com) 

ภาพที ่15 กู่กาสิงห์                                          
(ที่มา: www.bloggang.com ) 

ภาพที ่16 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำร้อยเอ็ด 
(ที่มา: www.roiet.mots.go.th) 

http://www.bloggang.com/
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ภาพที ่19 บึงเกลือ                                           
(ที่มา: https://steemit.com ) 

7.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด 
ตั้งอยู่ถนนเพลินจิต เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

จัดตั้งขึ้นตามดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์
พาณิชย์ เริ่มโครงการเมื่อปี 2536  และแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ เมื่อปี 2540  เป็นสถานที่ รวบรวมข้อมูล
วัฒนธรรมประเพณี  โบราณสถาน โบราณ วัตถุ          
อายุ 800-1,500 ปี ที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด    
อาธิ เครื่องประดับ (ตุ้มหู) ทองคำ เศียรนาค และใบไม้
ทองคำ ซึ่ งใช้ ในพิธีกรรมวางศิลาฤกษ์กู่การสิงห์        
พระโพธสัตว์ด้านการแพทย์กู่ โพนระฆัง ทับหลัง
นารายณ์บรรทมสินธุ์-กู่กาสิงห์ ระฆังหิน(ยุคหินใหญ่ 3,000 ปี) คันฉ่อง-กระจกโบราณ และการจัดแสดงวิ๔ชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวร้อยเอ็ดในอดีต-ปัจจุบัน เปิดให้เข้าชมในวันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึงเวลา 
16.00 น.  ปิดทำการในวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

  
 

8.บึงเกลือ (ทะเลอีสาน) อำเภอเสลภูมิ  
ตั้งอยู่ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ ห่างจากตัวอำเภอไป
ทางจังหวัดยโสธร ประมาณ10 กิโลเมตร เป็นบึงน้ำ
จืด ขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 7,500 ไร่ ได้รับฉายา “ทะเล
น้ำจืดอีสาน”ริมบึงมีหาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศ
คล้ายกับชายทะเล บริเวณชายหาดเป็นที่ตั้งของแพ
อาหารหลายร้านเรียงต่อกัน อาหารมีรสชาติอร่อยและ
ราคาไม่แพง ในฤดูร้อนจึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 

เดินทางมาท่องเที่ยวยังบึงแห่งนี้  
 
 

9.เจดีย์หินทรายวัดป่ากุง ( บรมพุทโธร้อยเอ็ด ) 
องค์ จ ำลองแห่ ง เดี ยวของไทย ตั้ งอยู่ ที่ วั ดป่ ากุ ง        
ตำบลศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ เป็นเจดีย์หินทรายสร้าง
เลียนแบบ  บุโรพุทโธ (Burabudar) ที่เกาะชวา ประเทศ 
อินโดนีเซีย 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยพระเทพวิ
สุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) สร้างด้วยหินธรรมชาติ
ทั้งหลัง เป็นบุโรพุทโธเจดีย์หินทรายแห่งแรกของไทย     
มีภาพสลักที่สวยงาม วิจิตร พิสดาร น่าชมมาก ภายนอก
เป็นพุทธประวัติ และพระเวสสันดรชาดก ซึ่งตรงกับงาน
ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด  

 

ภาพที ่18 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด 
            (ที่มา: www.lovethailand.org ) 

ภาพที ่20 เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง                                           
(ที่มา: https://khamhai.go.th ) 

https://steemit.com/
http://www.lovethailand.org/
https://kham/
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10.ทุ่ งกุลาร้องไห้  เป็นทุ่ งกว้างใหญ่ เนื้อที่ กว่า      
สองล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่  5 จังหวัด ได้แก่  ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม ยโสธร และศรีสะเกศ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพสูงของประเทศ ในอดีตนั้นเคยเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
กันดาร แห้งแล้ง ปัจจุบันเป็นทุ่งสวยงามน่าสัมผัสธรรมชาติ
และวิ๔ชีวิตของชาวนา โดยในช่วง เดือนกรกฎาคม-กันยายน 
ทุ่งกุลาจะเขียวขจีไปด้วยต้นข้าว และในช่วงเดือนตุลาคม -
พฤศจิกายน จะพบกับทุ่งข้าวรวงทองเหลืองอร่าม สวยงาม
มากและอบอวลด้วยกลิ่นข้าวหอมมะลิเหมาะสำหรับการจัด
กิจกรรมเดิน-วิ่ง หรือปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ ในบริเวณทุ่ง
กุลามีแหล่งท่องเทียวทางอารยธรรมขอม ได้แก่ กู่กาสิงห์       
กู่พระโกนา หมู่บ้านท่องเทียว กู่โพนระฆัง เมืองบัว เป็นตัน  

11.กู่พระโกนา ตำบลสระคู  อ.สุวรรณภูมิ      
จัดอยู่ในศิลปะขอมแบบบาปวน อายุราวพุทธศตวรรษที่    
16 - 17 เป็นปราสาทอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง
เดียวกัน เรียงกันในแนวทิศเหนือใต้  มีกำแพงศิลาแรง       
ซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระ อยู่ทั้ง 4 ทิศ ปรางค์องค์กลาง
ก่อเป็นชั้นๆแต่ล่ะชั้นมีซุ้มพระพุทธรูปประดับอยู่ 4 ทิศ 
ยังงคงมีส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมเหลืออยู่ ได้แก่ หน้า
บันสลักเรื่องราวรามายณะ ทับหลังเหนือกรอบประตู
ด้านหน้าสลักเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ และรูป
เทวดานั้งชันเข่าอยู่เหนือหน้าบันเอกลักษณ์ของกู่พระโกนา 
คือ การพบทับหลังที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะเขมรสมัย 
บาปวน ในพุทธศตวรรษที่ 16 โดยบริเวณปราสาทด้านทิศเหนือ พบทับหลังภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ พระ
นารายณ์ทรงครุฑ รามเกียรติ์ และรูปบุคคลเหนือหน้ากาลบริเวณปราสาทด้านใต้ พบทับหลังเป็นภาพบุคคล
ประทับนั้งบนหลังโคและบุคคลนั้งในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล 

 

12.ผ่าหมอกมิวาย ตั้ งอยู่ที่  ตำบลผาน้ำย้อย                    
อ.หนองพอก เป็นจุดชมทิวทัศน์ พระอาทิตย์ตกดินอันงดงาม
อยู่ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ผืนป่าอนุรักษ์ท่ี
มีความสมบูรณ์ ผืนสุดท้ายในเขตภาคอีสานตอนบน เป็นผืน
ป่ าที่ เคยเป็นแหล่ งหลบซ่อนและที่ ตั้ งฐานกำลั งใหญ่          
ของพรรคคอมมิ วนิ สต์ แห่ งป ระ เทศไทยในระหว่ าง                       
ปี พ.ศ.2516 – 2523 มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ 3 
จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร ความอุดม
สมบูรณ์และเรื่องราวของผืนป่าแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
ดีของเยาวชนและนักท่องเทียวผู้ชื่นชอบในความงามของ
ธรรมชาติ 

ภาพที ่21 ทุ่งกุลาร้องไห้                                           
(ที่มา:th.wikipedia.org) 

ภาพที ่22 กู่พระโกนา                                          
(ที่มา:https://thai.tourismthailand.org/ 

ภาพที ่23 ผาหมอกมิวาย                                          
(ที่มาhttps://www.jangkhao.com/ 
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13.น้ ำตกถ้ำโสดา  ตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่บ้ านโนน
สมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก ตั้งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บ
น้ำห้วยพุงใหญ่ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ป่าเขียวบนเทือกเขา
ภูพาน มีหินทรายวางสลับซับซ้อนกัน รวมทั้งผาหินขนาด
ใหญ่ และที่สำคัญมีเจดีย์หินที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยมี
ฐานที่ตั้งขนาดเล็กมากแต่สามารถตั้งอยู่ได้ ถือเป็นความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ มีพระพุทธรูปศากยมุนี โคดม
ประดิษ ฐาน ในศาลาที่ พั กสงฆ์ ไว้ เป็ นที่ สั กการะบู ช า           
ของนักท่องเที่ยว มีน้ำตกให้นักท่องเทียวได้เล่นน้ำ 

แต่ปัจจุบัน ปากถ้ำถูกปิดเนื่องจากมีหินขนาดใหญ่ หล่นมาทับปากทางเข้าถ้ำ จึงเหมาะเป็นแหล่งถ่องเทียว
ทางธรรมชาติสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว และยังมีสถานที่ปฏิบัติธรรมในสำนักสงฆ์เพราะเป็น
สถานที่ที่เงียบสงบมีธรรมชาติและบรรยากาศของแหล่งท่องเทียวดีมาก  

14.หอชมเมืองรูปทรงโหวด (Roi-et Tower) หรือ หอโหวด 101 Landmark แหล่งท่องเทียวแห่ใหม่
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หน้าบึงพลาญชัย ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีลักษณะ
โครงสร้างเป็นรูปทรง”โหวด” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 

มีความสูง 101 เมตร ฐานล่างกว้าง 30 เมตร 
ยอดโหวดกว้าง 20 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด
ร้อยเอ็ด  เทียบเท่าอาคารสูง 35 ชั้น สำหรับการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมต่างๆและชั้นที่ชมเมือง
ได้คือชั้น 28-34 สามารถชมความงาม ของเมือง
ร้อยเอ็ดได้แบบ 360 องศา โดยชั้นที่ 34 จะเป็นส่วน
ชมวิว แบบเอาท์ดอร์ 360 องศา และมีการออกแบบ

เพ่ิมเติมให้มีส่วนบริเวณท่ีเป็นพื้นกระจก  
 ในส่ วน พ้ืนที่ อาคารชั้ น ที่  35 เป็ น พ้ืนที่

ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำ
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            

ภาพที ่24 น้ำตกถ้ำโสดา 
(ที่มา: https://sites.google.com/) 

ภาพที ่25 หอชมเมืองรูปโหวด 
(ที่มา: http://i-san.tourismthailand.org/ 
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ข้อมูลทั่วไป 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนา                     

การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืดร้อยเอ็ด 
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ประวัติความเป็นมาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด  

3 กรกฎาคม พ.ศ. 2523   
นายแพทย์อำพัน หิรัญโชติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดในสมัยนั้นได้มีหนังสือลงวันที่3 

กรกฎาคม 2523 ถึงฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายบรรหาร ศิลปอาชา) โดยมีใจความ
สำคัญคือ ขอให้จัดหาบุคคลที่เหมาะสมไปดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดร้อยเอ็ดและชี้แจงว่า ได้ปรึกษากับผู้ว่า
ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายปราโมทย์  หงสกุล) และหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม (นายมนัส  
จันทสูตร) เกี่ยวกับความเหมาะสมในการเขียนโครงการและจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด โดยเห็นพ้องต้องกันว่า
สมควรจะจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ดได้ เพราะว่ามีสถานที่เหมาะสมอยู่ แล้ว ณ อำเภอธวัชบุรีหรือ
อำเภอใดก็แล้วแต่จะเห็นควร แล้วร่วมกันลงมติ อีกครั้งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในเรื่องนี้กรมประมงได้สั่งการให้สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม
ออกไปสำรวจและหาข้อมูลตามความเหมาะสมในการจัดตั้งอีกครั้งหนึ่ง  

2 มีนาคม พ.ศ. 2524    
สภาตำบลนิเวศน์ตกลงให้กรมประมง ใช้ที่ดินสาธารณะในบริเวณ “ป่าดอนแดง”  ตำบลนิเวศน์        

อำเภอธวัชบุรี เนื้อท่ีประมาณ 300 ไร่  

19 มีนาคม พ.ศ. 2525     
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาสั่งอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามท่ีกรมประมงร้องขอ  

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2525    
กรมประมงส่งนายช่างสำรวจรังวัดที่ดินที่ขอใช้ และกรมประมงได้เสนอของบประมาณในการก่อสร้างสถานี

ประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด ในปี 2526 แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ  

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527    
กรมประมงเสนอของบประมาณในการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด ในวงเงิน 5 ล้ านบาท          

และได้รับการอนุมัติ แล้วเริ่มดำเนินการก่อสร้าง  

23 มกราคม พ.ศ. 2528  
กรมประมงได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเพ่ิมเติมจากรัฐบาลออสเตรเลียภายใต้โครงการพัฒนา              

ประมงในเขตพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้   

1 มกราคม พ.ศ. 2529    
การก่อสร้างสถานีฯ บางส่วนได้แล้วเสร็จ กรมประมงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสุพร สุทธานุรักษ์ ซึ่งขณะนั้น

ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการประมง 5 ประจำสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา มาปฏิบัติงานประจำ ที่สถานี
ประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด และให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด   
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27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531    
กรมประมงและจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการพัฒนาประมงในเขตพัฒนาทุ่ง

กุลาร้องไห้ ได้เรียนเชิญ ฯพณฯ พล.อ.หาญ ลีนานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการ   

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542    
กรมประมงมีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด  

รับผิดชอบสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดยโสธร  และสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมุกดาหาร  

18 ธันวาคม พ.ศ. 2545    
เปลี่ยนชื่อ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด เป็น ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด               

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545   

1 ตุลาคม พ.ศ.2559 
เปลี่ยนชื่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ร้อยเอ็ด ตามโครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559 

 
ที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด  

หมู่ที่ 4  ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170  
โทรศพัท์ 0-4356-9350  โทรสาร 0-4356-9116  
E-mail : if-roiet2@hotmail.com  Website : www.fisheries.go.th/if-roiet 

ภาพที่ 26 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพ้ืนที่ทั้งหมดภายในศูนย์ฯ 
(ท่ีมา : Google earth.com) 

http://www.fisheries.go.th/if-roiet
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เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืดร้อยเอ็ด 

 เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ครบทุก ๆ ด้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด     
ได้จัดทำเว็บไซต์ คือ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-roiet มีจุดประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ข่าวสารด้านการประมง           

เพ่ือให้ประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้อีกทางหนึ่ง 

 

 

ภาพที่ 28 เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

๑. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพ่ือนำ
เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพ้ืนที่จริง 

๒. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือ        
ใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

๓.  ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำจืด ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
๔.  ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพ่ือเพ่ิมผลผลิต    
     และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด 
๕.  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุน    
     ทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด 
๖.  ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำ  
     สวยงาม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
๗.  เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด 
๘.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานภายใน 

 

 ภาพที่ 29 โครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานภายใน 
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แผนผังอาคารและสิ่งก่อสร้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด 

 

 

การแบ่งงานภายในศูนย์ฯ  
1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ                            

1.1. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  
งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบำรุงรักษา ยานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป 
ของหน่วยงาน  

1.2. วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน  
1.3. ประสานงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย 

2. งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีหน้าที่ ศึกษาค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์      
น้ำจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆของกองฯ เพ่ือนำเทคโนโลยีมาทดสอบ  ขยายผลภายใต้ข้อจำกัด
ของสภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญ
พันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ วิจัยพ้ืนฐานที่จำเป็นเพ่ือการพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ดำเนินการผลิต
พันธุ์สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงในแหล่งน้า ตรวจสอบ ติดตามและรับรอง
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และให้การ
สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการ กำกับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

 

 

ภาพที่ 30 แผนผังอาคารและสิ่งก่อสร้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด 
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รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีฯ, ผู้อำนวยการศูนย์ฯประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด 
และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด 

รายนามหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 

1. สุพร สุทธานุรักษ์                1 มกราคม 2529 - 21 ธันวาคม 2535 

2. นายมานพ แจ้งกิจ 21 ธันวาคม 2535 - 8 กุมภาพันธ์ 2542 

 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 

1. นายมานพ แจ้งกิจ 8 กุมภาพันธ์ 2542 - 25 มกราคม 2549 

2. นายวินัย จั่นทับทิม   30 มกราคม 2549 - 4 พฤศจิกายน 2552 

3. นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง 4 พฤศจิกายน 2552- 29 มกราคม 2553(รักษาการในตำแหน่งฯ) 

4. นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ   29 มกราคม 2553 - 25 พฤษภาคม 2558 

5. นายอุดมชัย อาภากุลอนุ                15 กรกฎาคม 2558 - 4 มิถุนายน 2559 

6. นายสมพงษ์ การเพ่ิม                15 กรกฎาคม 2559 – 1 ตุลาคม 2559 

 
ตารางท่ี 3 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 

1. นายสมพงษ์ การเพ่ิม                1 ตุลาคม 2559 - 18 ธันวาคม 2562 

2. นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง                18 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน 
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อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี 2563 

1. ข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย  
- ผู้อำนวยการศูนย์ฯ   1 อัตรา 

  - นักวิชาการประมงชำนาญการ  1 อัตรา  
- นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  1 อัตรา 

 - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  1 อัตรา 

ตารางท่ี 4 ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
    ตำแหน่งเลขท่ี ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 

1000 นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง 
วท.บ.(ประมง) 
วท.ม (การประมง) 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 

1011 นายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์ 
วท.บ.(ประมง), 
วท.ม (การประมง) 
ปด.บ (การประมง) 

นักวิชาการประมงชำนาญการ 

1009 นายอธิราช ไชยคำ วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

1065 นางสาวนันทวัน  ฤกษ์สุขกาย ปวช.(พาณิชยกรรมและการบัญช)ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
2. ลูกจ้างประจำ  จำนวน 7 อัตรา ประกอบด้วย 
 - พนักงานธุรการ   จำนวน 1 อัตรา 

- พนักงานการประมง  จำนวน 2 อัตรา  
- พนักงานประมงพ้ืนฐาน   จำนวน 2 อัตรา 
- พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา  
- พนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา 

ตารางท่ี 5 ลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2563 
   ตำแหน่งเลขท่ี ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 

1930 นายหนูรัก สุ่มมาตย์ ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) พนักงานการประมง 

1932 นายเอกชัย เอกชาติปัญญา ปวช.(เกษตรกรรม) พนักงานการประมง 

1934 นายวิวัฒน์ เพ็ญพาต ป.4 พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

1935 นายสุดใจ ศรีน้ำคำ ป.4 พนักงานประมงพ้ืนฐาน 

1937 นางนิสารัตน์ ครองบุญ ปวช.(เกษตรกรรม) พนักงานธุรการ 

1939 นายวาสนา สุ่มมาตย์ ม.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
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3. ลูกจ้างประจำงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอ่ืนๆ จำนวน 2 อัตรา 
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา 
- พนักงานประมงพ้ืนฐาน   จำนวน 1 อัตรา 

ตารางท่ี 6 ลูกจ้างประจำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563  
   ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 

1 นายเผด็จ สุ่มมาตย์ ปวท.(การบัญชี) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

2 
นางสมจิต แพงคำแสน 

ปวช.(การบัญชี), 
ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 

พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
 

3. พนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา  ประกอบด้วย 
  1. นักวิชาการประมง     จำนวน 4 อัตรา 
  2. นักวิทยาศาสตร์     จำนวน 1 อัตรา  

3. เจ้าหน้าที่ประมง     จำนวน 1 อัตรา 
4. พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา 
5. พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา 
6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    จำนวน 1 อัตรา  
7. พนักงานผู้ช่วยประมง     จำนวน 17 อัตรา  

  8. พนักงานผู้ช่วยประมง*    จำนวน 2 อัตรา 
                       (*กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) 
 
ตารางท่ี 7 รายชื่อพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563 

ตำแหน่งเลขท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 

1741 นายทัศพร  เครือศรี วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมง 

1742 นายเฉลียน สุดตา วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการประมง 

1743 นายจำนงค์ เผ่าสงคราม วท.บ.(พืชศาสตร์) นักวิชาการประมง 

1744 นายไพศาล หลงพิมาย วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมง 

1745 นายทัสสยุ ลพโภชน ์
วท.บ.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(ประมง) 

นักวิทยาศาสตร์ 

1746 นายอนิรุจน์ ศรีใสทอง ปวช.(การประมง) เจ้าหน้าที่ประมง 

1747 นายสิทธิพล ทุมมาตย์ ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

1748 นายสุวัฒน์ แสงสุรินทร์ ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) รายชื่อพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563 
ตำแหน่งเลขท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 

1749 นางวาริษา เอกชาติปัญญา 
ปวส.(บัญชี)                      
ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

1750 น.ส.ปิยะพร วงษ์เนตร์ ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 

1751 นายประพันธ์ สุตนนท์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

1752 นายมนู สัตนาโค ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 

1753 นายทองขาว บุตรหนองหว้า ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

1754 นางชณาภรณ์ สิงห์ปาน วท.บ.ประมง พนักงานผู้ช่วยประมง 

1755 นางประหยัด วันนิจ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

1756 นายพรชัย พิลาจันทร์ ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) พนักงานผู้ช่วยประมง 

1757 นายมนตรี เวียงสิมา ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) พนักงานผู้ช่วยประมง 

1758 นายสุพรรณ ศรีบุษย์ ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 

1759 นายพลากร เวียงสงค์ ปวส.(การไฟฟ้า) พนักงานผู้ช่วยประมง 

1760 นายนิพนธ์ แก้วไชย ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

1761 นายชัยนาท จันทรประทักษ์ วท.บ.(พืชศาสตร์) พนักงานผู้ช่วยประมง 

1762 นายพรชัย แสงสุรินทร์ ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 

1763 นางสาวปภัชญา ศรีศิลา ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 

1764 นายคาน อาจเดช ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

1765 นายอนันต์ เวียงสิมา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

1766 นายนาวี สุ่มมาตย์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
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ตารางท่ี 8 รายชื่อพนักงานราชการ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ประจำปี 2563                                       
(โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)  

ตำแหน่งเลขท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 

475 นางสุพัตตา สัตนาโค ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) พนักงานผู้ช่วยประมง 

476 นางนฤมล ลพโภชน์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) พนักงานผู้ช่วยประมง 

4. ลูกจ้างชั่วคราว งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ ประจำปี 2563 
    จำนวน 4 อัตรา 

ตารางท่ี 9 รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปี 2562 ปีงบประมาณ 2563 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 

1 นายประวิติ วันนิจ ม.3 คนงานประมง 

2 น.ส.กฤษติยา สัตนาโค ปวช.บัญช ี คนงานประมง 

3 นายประเวศน์ อินทมลย์ ป.6 คนงานประมง 

4 นายเกรียงไกร เวียงสิมา ปวส.(การประมง) คนงานประมง 
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แผนและผล 
การดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ 2562 
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งานอำนวยการ 
1.งานธุรการ 

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคล ดูแลความเรียบร้อย
สถานที่ราชการและเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะ 

1. งานสารบรรณ 
บริหารเกี่ยวกับงานธุรการ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เอกสารวิชาการ รายงานประจำปี การสื่อสาร 

การจัดหมวดหมู่และเก็บรักษาหนังสือราชการ  และเอกสารอ่ืนๆ  ตลอดจนติดต่อประสานงานกับกรม                  
กองฯ หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 การลงทะเบียนรับส่งหนังสือและการออกคำสั่งศูนย์ฯ  
ลำดับที ่ รายการ จำนวน (ฉบับ) 

1 ลงทะเบียนรับหนังสือ 3,270 
2 ลงทะเบียนส่งหนังสือ 982 
3 ออกคำสั่งศูนย์ฯ 211 

ตารางท่ี 11 งานพัสดุ 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน(ครั้ง) 

1 สั่งซื้อวัสดุ  393 
2 สั่งจ้าง  88 
3 จัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  2 

 

3. งานการเงินและบัญชี 

ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการในด้าน การตรวจสอบใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี
และรายงานผลทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ในระบบ GFMIS โดยมี รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 10 งานการเงินและบัญชี 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน(ครั้ง) 

1 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.01) 199 
2 รายการขอเบิกเงินในงบประมาณ (ขบ.01 ) 199 
3 รายการขอเบิกเงินในงบประมาณ (ขบ.02 ) 704 
4 รายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ขบ.03 ) 91 
5 รายการบันทึกการจ่ายเงิน (ขจ.05) 795 
6 ใบจัดเก็บรายได้ (นส.01) 164 
7 นำส่งเงิน 91 
8 ปรับปรุงรายการ 11 



ห น้ า  | ๒๗ 

 

รายงานประจ าปี 2562-2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้จืดรอ้ยเอ็ด 

 

การปฏิบัติงานงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 
1. แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
1.1. โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
       กิจกรรมหลัก : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ตารางท่ี 12 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 508,700.00 489,207.28 19,492.72 
   1.1 ค่าตอบแทน 

 
- 

 

   1.2 ค่าใช้สอย 
 

278,978.28 
 

   1.3 ค่าวัสด ุ
 

210,229.00 
 

2. ค่าสาธารณูปโภค 
 

19,489.45 
 

รวมทั้งสิ้น 508,700.00 508,696.73 3.27 
 
1.2. โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
       กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
ตารางท่ี 13 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 367,200.00 367,182.35 17.65 
   1.1 ค่าตอบแทน 

 
104,900.00 

 

   1.2 ค่าใช้สอย 
 

176,173.00 
 

   1.3 ค่าวัสด ุ
 

86,109.35 
 

2. ค่าสาธารณูปโภค 
 

- 
 

รวมทั้งสิ้น 367,200.00 367,182.35 17.65 
 
1.3. โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)                     
       กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) 
ตารางที่ 13 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,468,900.00 1,468,899.00 1.00 
   1.1 ค่าตอบแทน   33,920.00 

 

   1.2 ค่าใช้สอย   387,185.00 
 

   1.3 ค่าวัสด ุ   1,047,794.00 
 

2. ค่าสาธารณูปโภค   - 
 

รวมทั้งสิ้น 1,468,900.00 1,468,899.00 1.00 
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1.4. โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
       กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (Food Safety) 
ตารางท่ี 14 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 399,700.00 399,696.34 3.66 
   1.1 ค่าตอบแทน  1,700.00  

   1.2 ค่าใช้สอย  175,621.34  

   1.3 ค่าวัสด ุ  222,375.00  

2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 399,700.00 399,696.34 3.66 
 
1.5. โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
       กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ตารางท่ี 15 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 259,000.00 259,000.00 0.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  12,760.00  

   1.2 ค่าใช้สอย  42,634.00  

   1.3 ค่าวัสด ุ  203,606.00  

2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 259,000.00 259,000.00 0.00 
 
1.6. โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
       กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
ตารางท่ี 16 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,101,300.00 1,100,540.00 760.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  90,200.00  

   1.2 ค่าใช้สอย  90,596.00  

   1.3 ค่าวัสด ุ  919,744.00  

2. ค่าสาธารณูปโภค  758.58  

รวมทั้งสิ้น 1,101,300.00 1,101,298.58 1.42 
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1.7. โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร 
       กิจกรรมหลัก : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 
ตารางท่ี 17 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 20,000.00 19,996.00 4.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  -  

   1.2 ค่าใช้สอย  7,474.00  

   1.3 ค่าวัสด ุ  12,522.00  

2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 20,000.00 19,996.00 4.00 
 
1.8. โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
       กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง  
       กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
ตารางท่ี 18 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 43,140.00 43,136.00 4.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  -  

   1.2 ค่าใช้สอย  10,960.00  

   1.3 ค่าวัสด ุ  32,176.00  

2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 43,140.00 43,136.00 4.00 
 
2. แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1. โครงการ : วิจัยกรมประมง  
       กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง 
ตารางท่ี 19 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : วิจัยกรมประมง 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 179,000.00 178,941.49 58.51 
   1.1 ค่าตอบแทน  7,800.00   
   1.2 ค่าใช้สอย  24,466.00   
   1.3 ค่าวัสด ุ  146,675.49   
2. ค่าสาธารณูปโภค  -   

รวมทั้งสิ้น 179,000.00 178,941.49 58.51 
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๓. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                                                                   
    ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง  
    กิจกรรมหลัก : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 
ตารางท่ี 19 การใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมหลัก : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 860,800.00 860,799.40 0.60 
   1.1 ค่าตอบแทน  70,350.00  

   1.2 ค่าใช้สอย  309,431.40  

   1.3 ค่าวัสด ุ  481,018.00  

2. ค่าสาธารณูปโภค 596,000.00 596,000.00  

รวมทั้งสิ้น 1,456,800.00 1,456,799.40 0.60 
 
4.แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
   กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตารางท่ี 20 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 100,000.00 100,000.00 0.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  6,870.00  

   1.2 ค่าใช้สอย  12,120.00  

   1.3 ค่าวัสด ุ  81,010.00  

2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 100,000.00 100,000.00 0.00 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณงบบุคลากร 
12. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 
12.1. กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 
ตารางท่ี 21 การใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย ร้อยล่ะ 
บาท บาท 

12.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,953,610.00 4,953,610.00 100.00 
  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  4,846,250.00  

  - เงินเพ่ิมการครองชีพพนักงานราชการ  107,360.00  

12.1.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(รวม) 228,648.00 228,648.00 100.00 
  - ค่าประกันสังคม  219,118.00  

  - เงินสมทบทดแทน  9,530.00  

รวมทั้งสิ้น 5,182,258.00 5,182,258.00 100.00 
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12.2 โครงการ : กิจกรรม บุคลากรภาครัฐ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตารางที่ 22 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : กิจกรรม บุคลากรภาครัฐ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

รายการ งบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมัติ งบประมาณทีใ่ช้จ่าย ร้อยล่ะ 
บาท บาท 

12.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 346,700.00 346,682.00 99.99 
  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  346,682.00  

  - เงินเพ่ิมการครองชีพพนักงานราชการ  -  

12.2.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 18,300.00 18,196.00 99.43 
  - ค่าประกันสังคม  17,340.00  

  - เงินสมทบทดแทน  856.00  

รวมทั้งสิ้น 365,000.00 364,878.00 99.97 

13. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 

ตารางที่ 23 การใช้จ่ายงบประมาณ งานเงินทุนหมนุเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพนัธุส์ัตว์น้ำอื่นๆ 

รายการ งบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมัติ งบประมาณทีใ่ช้จ่าย คงเหลือ 
บาท บาท บาท 

1. งบบุคลากร 937,080.00 937,080.00 0.00 
   - ค่าจ้างประจำ 495,960.00 495,960.00 

 

   - ค่าจ้างชั่วคราว 417,120.00 417,120.00 
 

   - เงินค่าครองชีพ 24,000.00 24,000.00 
 

2. งบดำเนินงาน 350,000.00 313,856.00 36,144.00 
   - ค่าตอบแทน 

 
17,400.00 

 

   - ค่าใช้สอย 
 

34,497.00 
 

   - ค่าวัสด ุ
 

261,959.00 
 

3. ค่าสาธารณูปโภค 50,000.00 50,000.00 0.00 
รวมทั้งสิ้น 1,337,080.00 1,300,936.00 36,144.00 
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ผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ประจำปีงบประมาณ 2562 

1. แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
1.1. โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
       กิจกรรมหลัก : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

หลักการและเหตุผล  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจร เพ่ือแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
ราคาตกต่ำและให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกร ร่วมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่ จัดการการเลี้ยงตาม
มาตรฐาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุน การผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้า สู่ตลาดโดยมีผู้จัดการโครงการ (Project manager) เป็นผู้ให้คำแนะนำ
ติดตาม และประสานงาน กับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังกล่าว  ในปี      
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้ำจืด 381,600 ตัน มูลค่าประมาณ 33,993 ล้านบาท  (กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง, 2561) ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญ คือ ปลานิล ปลาดุก กุ้งก้ามกราม          
ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาสลิด ปลาสวาย และปลาหมอ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนการ
ผลิตสูง ระบบการเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน และราคา  ตกต่ำ ดังนั้น เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด             
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ กรมประมง จึงดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) 
ภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิต
เพ่ิมขึ้นและ ลดต้นทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยการเลี้ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติ  ทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีโดยมีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอำนาจต่อรองในการ ซื้อปัจจัยการผลิตและจำหน่าย
ผลผลิต ซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตช่วยให้เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร  
1.2 ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร  
1.3 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(GAP)  
1.4 พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชมชน หรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ

การผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก  
1.5 มีตลาดจำหน่ายผลผลิตสตัว์น้ำ 
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ตารางท่ี 8 แผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
รายการ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

1.1 แปลงปี 2561 กุ้งก้ามกราม จังหวัดร้อยเอ็ด         

   1. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ราย 70 70 100.00 

   2. ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ราย 56 62 110.71 

หมายเหตุ :  ตรวจประเมินฟาร์มมาแล้ว 70 ราย ได้รับ GAP ปี 2561 ทั้งหมด 25 ราย ได้รับ GAP ปี 2562 
ทั้งหมด 37 ราย / ได้รับ SL 8 ราย รวมได้รับการรับรองฟาร์มGAPแล้ว 62 ราย นำรายที่ไม่ผ่าน GAP ปี 2562 
มาตรวจรับรอมาตรฐานฟาร์ม ในปีงบประมาณ 2563 

1.2 แปลงปี 2562 ปลาตะเพียน จังหวัดร้อยเอ็ด     

   1. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ราย 35 35 100.00 

   2. สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี ราย 35 35 100.00 

   3. สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 ราย 35 35 100.00 

   4. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ราย 35 25 71.43 

   5. ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ราย 35 18 51.43 

   6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ราย 12 12 100.00 

1.3 แปลงปี 2561 ปลาตะเพียน จังหวัดชัยภูมิ      

   1. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ราย 35 35 100.00 

   2. ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ราย 35 35 100.00 
หมายเหตุ : ตรวจประเมินฟาร์มมาแล้ว 35 ราย ได้รับ GAP ปี 
2561 ทั้งหมด 32 ราย / ได้รับ SL 3 ราย ได้รับ GAP ปี 2562 
ทั้งหมด 3 ราย รวมทั้งหมดได้รับ GAP ในปี 2561 และ 2562   
35 ราย 
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1.2. โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
       กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

หลักการและเหตุผล  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart 
Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ มีข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ 
มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม       
มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สำหรับ
เกษตรกรสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็เช่นกันต่างประสบปัญหาต้นทุน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสูง การเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป รวมถึงการลดลงของทรัพยากร สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กรมประมง ได้รับนโยบาย  
ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้  
แก่เกษตรกรเพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถในการประกอบ  อาชีพด้านการประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
การผลิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพ  ของแต่ละบุคคล เน้นการนำและประยุกต์ใช้องค์
ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจ มีการนำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีและ
เป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้เกษตรกรมีความ ภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค์  

2.1. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งด้าน             
การผลิต การแปรรูป และการตลาด  

2.2. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ 
ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตารางท่ี 9 แผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
2.1 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

2.1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ราย 250 250 100.00 

2.1.2 เพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ราย 100 100 100.00 

2.1.3 ติดตามและประเมินผล ราย 125 125 100.00 

2.2 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ หน่วย แผน ผล ร้อยล่ะ 

2.2.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ราย 200 200 100.00 

2.2.2 เพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ราย 80 80 100.00 

2.2.3 ติดตามและประเมินผล ราย 100 100 100.00 
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1.3. โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)                     
       กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) 

หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวเป็นอันดับต้นๆของโลก ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยนั้น
เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาข้าว  และการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชิงเดี่ยวต่างๆ  แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก  ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายลงไปเป็นอย่างมาก นำมาสู่การเสีย
สมดุล ปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำกลับยังตอกย้ำว่า บัดนี้การทำนาข้าวหรือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนั้นมิ
ใช้ อาชีพที่เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกับทุกๆคน ทุกๆพ้ืนที่เสมอไปดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องมองหาทางเลือกอ่ืนๆมา
ใช้เพ่ือทดแทนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทำนาข้าว หรือการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยรัฐบาลมีนโยบาย  การ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม  (Agri-Map) เป็นนโยบายที่มีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา ในภาคการเกษตรไทยโดยการ
ใช้แนวทางการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่กับชนิดของพืชผลทาง
การเกษตรที่จะปลูกว่าสอดคล้องเหมาะสมกันหรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพได้
อย่างไร หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาช่วยเสนอแนวทางเลือกใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป  โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวเข้าสู่กิจกรรมด้านอ่ืนๆให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเพ่ือ
เป็นการสนับสนุนข้อมูลให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจ  ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่  ด้วยเหตุนี้กรมประมงซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในพ้ืนที่ๆเหมาะสม และสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ำ อีกทั้ง
ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานขอมูลพ้ืนที่ ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามนโยบายเกษตรโซนนิ่ง (Zoning by 
Agri-Map) กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการทำนาข้าว 
เพ่ือทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถพัฒนาเป็นจุดสาธิต ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ แก่
เกษตรกรในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว  ปรับเปลี่ยน

กิจกรรมสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำ 
3.2 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเลียงสัตว์น้ำ ให้เป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีสัตว์ น้ำบริโภคลดรายจ่าย 

สร้างรายได้ในครัวเรือน 
 

ตารางท่ี 10 แผนและผลการดำเนินงาน โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map ) 

รายการ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

3.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิต  ราย 527 527 100.00 

3.2 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ (รายละ 2ครั้ง) 

ราย/ครั้ง 527/1,054 527/1,054 100.00 

3.3 ติดตามและประเมินผล ราย 527 527 100.00 
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1.4. โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
       กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (Food Safety) 

ปัจจุบันมีประเทศผู้นำเข้าสินค้า ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า โดยเฉพาะใน
เรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้างและการเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความ
เข้มงวดยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งประกอบกับในปี 2547 รัฐบาลได้
ประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรนส์ตกค้าง โดยกรมประมงจะ
ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่างๆ  และเพ่ือให้การ
ดำเนินการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อนที่ฟาร์มของเกษตรกรจะผ่านการตรวจรับรอง  เกษตรกรจำเป็นต้อง
ได้รับคำแนะนำ และทราบขั้นตอนในการปฏิบัติตามแนวทางที่กรมประมงกำหนด เพ่ือให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมี
มาตรฐานและสามารถรักษามาตรฐานที่ดีให้คงไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผลผลิตสัตว์น้ำที่ออกสู่ตลาดปลอดสาร
ตกค้าง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและสร้างความมั่นคงในการส่งออกไปต่างประเทศ โดยไม่มีปัญหาสาร
ตกค้างเกิดขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้าสู่ระบบเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมประมงกำหนด 
2. เพ่ือตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ได้มาตรฐานตามที่กรมประมงกำหนด 

ผลการดำเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินกิจกรรมตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าประมง โดยรับผิดชอบในกระบวนการตรวจประเมินฟาร์ม และออกใบรับรองแก่ฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 11 แผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (Food Safety) 
รายการ หน่วยวัด แผน ผล ร้อยละ 

 4.1 จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมิน ฟาร์ม 429 449 104.66 
    4.1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 2562 ฟาร์ม 230 204 88.70 
      - Safety level ฟาร์ม 212 203 95.75 
      - GAP ปลานลิ (รับรองโดย กปม.) ฟาร์ม 17 0 0.00 
      - GAP ปลานำ้จืดอื่นๆ ฟาร์ม 1 1 100.00 

    4.1.2 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2562 ฟาร์ม 102 123 120.59 

      - Safety level ฟาร์ม 100 111 111.00 
      - GAP ปลานลิ (รับรองโดย กปม.) ฟาร์ม 2 4 200.00 
      - GAP ปลานำ้จืดอื่นๆ ฟาร์ม 0 6  

      - GAP กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ฟาร์ม 0 2  

    4.1.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2560-
2561 

ฟาร์ม 96 121 126.04 

      - Safety level ฟาร์ม 64 89 139.06 
      - GAP ปลานลิ (รับรองโดย กปม.) ฟาร์ม 2 2 100.00 
      - GAP ปลานำ้จืดอื่นๆ ฟาร์ม 30 30 100.00 

4.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ฟาร์ม 0 380  

   4.2.1 การรับรองมาตรฐานฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 
2562 

ฟาร์ม 0 204  

      - Safety level ฟาร์ม 0 203  

      - GAP ปลานำ้จืดอื่นๆ ฟาร์ม 0 1  

4.2.2 การรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ ปี 2562 ฟาร์ม 0 104  

      - Safety level ฟาร์ม 0 111  

      - GAP สัตว์น้ำจืดอืน่ๆ ฟาร์ม 0 6  

      - GAP กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ฟาร์ม 0 2  

4.2.3 การรับรองฟาร์ม/คงสภาพการรับรองของฟาร์มตรวจ
ติดตาม 

ฟาร์ม 0 71  

          (ฟาร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2560-2561)     
      - Safety level ฟาร์ม 0 89  

      - GAP ปลานลิ (รับรองโดย กปม.) ฟาร์ม 0 2  

      - GAP ปลานำ้จืดอื่นๆ ฟาร์ม 0 30  

4.3 ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 665 667 100.30 
4.4 ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน ฟาร์ม 1 1 100.00 
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1.5. โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
       กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลได้วางเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศไว้ คือ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งในการพัฒนาได้เน้นหลักการให้คน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพ่ือนำประเทศไทยให้พ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” และความไม่สมดุลใน
การพัฒนาและความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง สู่ประเทศไทย 4.0 โดยภาคการเกษตรเป็นภาคส่วนหนึ่งที่มี
ความสำคัญ ในการผลักดันให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการ
กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ให้เอ้ือต่อการพัฒนาภาคเกษตร
ระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรม่ันคง ภาคการเกษตรม่ังคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทาง
ไปสู่เป้าหมายด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ  

1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า  
3) เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
5) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร อีกทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบ  ยั่งยืน อาทิ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฏีใหม่ เพ่ือมุ่งไปสู่ภาคการเกษตรมั่งคั่ง การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสัตว์น้ำของไทย และเพ่ิม
ช่องทางในการแข่งขันการค้า ซึ่งเป็นการผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านการ
ผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการ เกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 
อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารแบบคลีน มีความปลอดภัย และสินค้าที่ผลิตตาม
มาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้รับการับรองตามมาตรฐานอินทรีย์ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย และอยู่ในวงจำกัด 
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายและสร้างแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่ดำเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้มีเพ่ิม
มากขึ้น อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
นับว่าเป็นแกนหลักหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกร มีความยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
2. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร  
3. เพ่ือเพ่ิมแหล่งผลิตผลิตผลสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ 
 



ห น้ า  | ๓๙ 

 

รายงานประจ าปี 2562-2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้จืดรอ้ยเอ็ด 

 

ตารางท่ี 12 แผนและผลการดำเนินงาน โครงการ : พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
รายการ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

5.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิต     
    - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ราย 52 52 100.00 

    - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 156,000 156,000 100.00 
5.2 สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อินทรีย์แก่เกษตรกร  

 
   

    - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562 ราย/ครั้ง 52/52 52/52 100.00 
    - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ราย/ครั้ง 25/25 25/25 100.00 
5.3 เกษตรกรยื่นคำขอการรับรอง ราย 0 16  
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1.6. โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
       กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

 หลักการและความเป็นมา   

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้จัดทำโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือถวายแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อ
ปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560  

ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรในฐานะที่ เป็นเศรษฐกิจฐานราก ของระบบเศรษฐกิจไทย โดยยึดหลัก
โครงการประชารัฐแบบบูรณาการ กรมประมงจึงได้ร่วมบูรณาการจัดทำโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมงขึ้น โดยมีการส่งเสริม
และพัฒนาให้เกษตรกรรายเดิม (ปี 2560 - 2562) รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย ได้น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้
ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับ สภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้น
และให้ความสำคัญกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  อยู่ด้วยความ
มั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ในแปลงเกษตรของตน   เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เพียงพอ ต่อการดำรงชีพ และช่วยให้เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  

วัตถุประสงค์โครงการ   

1. เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย   

2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ของ
ตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร   

3. เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้เสริม และสามารถพ่ึงพาตนเองได้   
4. เพ่ือให้เกษตรกรมีการผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล และเกิดความยั่งยืน 

 
ตารางท่ี 13 แผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการ : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

รายการ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 
6.1 ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 
2561 

    

     - ประเมินการแบ่งกลุ่ม A B C ราย 218 218 100.00  
     - ติดตามผลผลิตด้านการประมง ราย 218 218 100.00  
6.2 ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการหลักสตูรกลาง          
     - อบรมเกษตรกรเป้าหมายในอำเภออาจสามารถ ปี 2562 ราย 245 245 100.00 
6.3 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ         
     - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 ราย 3,231 3,231 100.00 
     - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 ราย 3,000 3,000 100.00 
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1.7. โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร 
       กิจกรรมหลัก : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

ความเป็นมา   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือให้ชุมชนเกษตรกรใน
แต่ละพ้ืนที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อความมั่นคง 
ด้านอาหารและสร้างรายได้ในครัวเรือน จึงมีนโยบายให้ดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพ่ือเป็นเครื่องมือ               
ในการบริหารผลผลิตด้านการเกษตร ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงฯ ดังกล่าว กรมประมงจึงได้
ดำเนินงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่ วนร่วม) โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ ผ่านระบบธนาคารสินค้าเกษตร เพ่ือให้ชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำ 
แลก ยืมคืน ผลผลิตจากสัตว์น้ำ หรือรายได้ที่เกิดจากโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินงานโครงการ
ธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ดำเนินการโดยอาศัยแหล่งน้ำ
ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เน้นการให้ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปล่อยเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำของ
ชุมชน ให้มีเพียงพอต่อการบริโภค และสร้างรายได้เพ่ือความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนและการดำรงชีวิตของ
ราษฎรให้อยู่ดีกินดี ชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายดำเนินการ
โครงการฯ ทั้งหมด 60 แห่ง โดยแบ่งเป็นดำเนินการในแหล่งน้ำใหม่ จำนวน 20 แห่ง และติดตามการดำเนินงาน
โครงการฯเพ่ือให้เกิดความความต่อเนื่องในแหล่งน้ำเก่าปี 2561  จำนวน 20 แห่ง และในแหล่งน้ำเก่าปี 2560 
จำนวน 20 แห่ง  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ราษฎรในชุมชนเป้าหมายโครงการมีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

2. เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนในการ
เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำจืด และเป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการบริหารแหล่งน้ำชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
สัตว์น้ำจืดและการทำงานร่วมกับชุมชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความยั่งยืน 

 

ตารางท่ี 14 แผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการ : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

รายการ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

1.ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยใน
แหล่งน้ำ  ชุมชนเป้าหมาย 

  
      

- หนองไหล ม.3 หนองเจริญ ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  
  พ้ืนที่ 20 ไร่ 

ครั้ง 1 1 100.00 
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1.8. โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
       กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง  
       กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

ภายไต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง กิจกรรมย่อยการกำกับดูแลและควบคุม
การเพาะลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยบทบัญญัติ
แห่งพระราชกำหนดเพ่ือการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้ำทั่วไป เพ่ือป้องกันมิให้มีการทำการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่าง
ยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับนับถือในนานาประเทศ  โดยในหมวด 6 มาตรา 76 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวบัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ใน
การกำกับดูแลการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำให้มีคุณภาพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อ
กิจการของบุคคลอ่ืน ให้ออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ำ หรือ ประเภท รูปแบบ ขนาด หรือ
วัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการเพาเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมได้ ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559 ได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจ
หน้าที่กรมประมง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้
การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล จัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และได้มีการออกกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 กำหนดกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559 ให้กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำควบคุม 
 1. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
 2. การเพาะลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus charkii) 
 3. การเพาะลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.) 
 4. การเพาะเลี้ยงจระเข้ 
 5. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 
 6. การเพาะเลี้ยงหอยทะเล  

ในส่วนของสัตว์น้ำควบคุมที่เก่ียวข้องกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะสัตว์น้ำจืด 

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งทะเลที่มีการเพาะเลี้ยงกันจำนวนมากในปัจจุบัน คือกุ้งขาวแวนนาไมล์ ซึ่งเป็นกุ้ง          
ที่สามารถเลี้ยงได้ในสภาพความเค็มต่ำ ทำให้มีการขยายพ้ืนที่ไปในเขตพ้ืนที่น้ำจืด ทั้งในบริเวณภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 18,087 รายใน
พ้ืนที่ 35 จังหวัด ซึ่งหลายจังหวัดเป็นพื้นที่ในเขตน้ำจืด 

การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp. กรมประมง ได้มี
ประกาศ เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้ งก้ามแดง หรือกุ้ งเครย์ ฟิช 
Procambarus charkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่องกำหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม  (กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp.) 
ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ฉบับที่ 3 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 และฉบับที่ 4 ณ 
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วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีการ จดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกับกรม
ประมง จำนวนกว่า 76,000 ราย ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด 

การเพาะเลี้ยงจระเข้ จระเข้เป็นสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ
ได้รับประกาศให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามกฎกระทรวงกำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่
เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546 และอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ สูญพันธุ์
(CITES) โดยข้อมูลการขึ้นทะเบียนอนุญาต มีจำนวนทั้งสิ้น 1,277 รายในพื้นที่ 75 จังหวัด 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่มีความสำคัญ 
เนื่องจากให้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรมีความสนใจและเพาะเลี้ยงกันจำนวนมาก 
อย่างไรก็ดีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังอาจทำให้ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงไปหากไม่คำนึงถึงปริมาณ
กระชัง และความเหมาะสมของแหล่ลงน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำใน
ธรรมชาติ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังที่ทำการเพาะเลี้ยงในที่จับ
สัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องดำเนินการขออนุญาตตามมาตรา 79 ซึ่งภายหลังพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ.2558 ประกาศใช้ ได้มีบทเฉพาะกาลให้ผู้ทำการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 175 โดยมีเกษตรกรยื่นขอรับใบอนุญาตจำนวน 8,883 ราย 
จากพ้ืนที่ 51 จังหวัด มีจำนวนกระชังรวมทั้งสิ้น 126,735 กระชัง พื้นที่รวม 2,801,940.13 ตารางเมตร 

ส่วนของการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherex spp. ที่กรมประมงได้
มีประกาศ เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus 
charkii หรือ Cherex spp.) ต้องปฏิบัติแล้วจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งมีการดำเนินการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ประกอบการได้
ทราบถึงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้อง รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งบทลงโทษต่างๆ และดำเนินการติดตามเฝ้า
ระวังให้ผู้ประกอบการดำเนินได้ตามประกาศกำหนดตามมาตรา 78 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
และในส่วนของการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงจระเข้และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการออกประกาศกรมประมงตามมาตรา 78 นั้น ควรมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวังใน
ส่วนของน้ำทิ้งที่เป็นข้อต้องปฏิบัติตามมาตรา 78(5) ที่ระบุว่า”กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ำ
ทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” เพ่ือให้หน่วยงานมีความพร้อมและนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การควบคุมด้านการเพาะเลี้ยง โดยมีการเฝ้าระวังในจุดที่เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทต่างๆ ในส่วนของ
สำนักงานประมงจังหวัดก็ต้องมีขั้นตอนการจดแจ้ง การอนุญาต รวมทั้งมีการกำกับ ดูแล การดำเนิ นกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้เป็นไปตามประกาศกำหนดในทุกประกาศต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมประมง เรื่องระเบียบและวิธีการดำเนินงานกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 

2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 

3. เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
4. เพื่อกำกับ ดูแล การดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
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3. เป้าหมาย 

 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ มีความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบและวิธีการดำเนินงานกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามพรก.การประมง พ.ศ.2558 เพ่ิมข้ึนร้อยล่ะ 80 ของความรู้ก่อนเข้ารับการชี้แจง 

2. ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม รับทราบมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
รวมทั้งทราบถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องตามพรก.การประมง พ.ศ.2558 จำนวนเพิ่มขึ้น 

3. พื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งเครย์ฟิช) ได้รับการตรวจติดตาม เฝ้าระวังให้ดำเนินการให้เป็นไป
ตามประกาศกำหนด ดำเนินการได้เพ่ิมข้ึน 

4. พื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (ทุกกิจการ) ได้รับการตรวจติดตาม เฝ้าระวังในเรื่องน้ำทิ้ง ดำเนินการ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 20 ของจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยง 

5. กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมได้ตามกำหนด ร้อยล่ะ 90 ของจำนวนผู้
ประกอบกิจการที่จดแจ้ง 

ตารางท่ี 15 แผนและผล โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
รายการ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

8.1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

ราย 30 30 100.00 

8.2. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม                
ให้ดำเนินการได้ ตามประกาศกำหนด 

ราย/ครั้ง  5/2  5/2 100.00 

8.3. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งในพื้นที่ท่ีมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ควบคุม  

แหล่ง/ครั้ง  3/4  3/4 100.00 

 
2. แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1. โครงการ : วิจัยกรมประมง  
       กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง 
ตารางท่ี 16 แผนและผลการดำเนินงาน โครงการ : วิจัยกรมประมง 

รายการ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

1 เรื่อง ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาหลด เรื่อง 1 1 100.00 

หมายเหตุ ระดับงานอยู่ระดับ 2 การทดลอง/ศึกษา         
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3. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                                                                   
    ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง  
    กิจกรรมหลัก : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

กิจกรรมผลิตสัตว์น้ำ 
จากการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง  เป็นผลให้ความต้องการในการใช้

ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จนทรัพยากรสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลงหรืออาจสูญพันธุ์ได้ หากไม่มีมาตรการใน
การอนุรักษ์ที่ดีพอ   ซึ่งนอกจากมาตรการในการอนุรักษ์แล้ว การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือทดแทนส่วนที่สูญสิ้นไปยัง
นับเป็นมาตรการที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องดาเนินการควบคู่กันไปเพ่ือการเพิ่มผลผลิตทางการประมงในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาเทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือเพ่ิมกาลังผลิตให้มีความสมดุลกับความ
ต้องการในการบริโภคเพ่ิมข้ึนตามการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 
2. พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
3. พัฒนาศักยภาพของแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
5. ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร 

 
ตารางท่ี 17 แผนและผลการผลิตและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 

ชนิดสัตว์น้ำ หน่วยวัด แผนผลิตและปล่อย ผลผลิตและปล่อย ร้อยละ 
ปลาตะเพียนขาว ตัว 2,200,000 1,579,500 71.80 
ปลาสร้อยขาว ตัว 300,000 255,000 85.00 
ปลาตะเพียนทอง ตัว 200,000 125,000 62.50 
ปลานิล ตัว 800,000 1,140,500 142.56 
ปลาไน ตัว 400,000 530,500 132.63 
ปลายี่สกเทศ ตัว 1,000,000 1,116,500 111.65 
ปลานวลจันทร์เทศ ตัว 800,000 953,000 119.13 
กุ้งก้ามกราม ตัว 3,800,000 3,800,000 100.00 

รวม ตัว 9,500,000 9,500,000 100.00 
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4.แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
   กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

ระหว่างพุทธศักราช 2533 - 2534 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดาเนิน
ทอดพระเนตรวัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บท
เห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศมาก ในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎร  และทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆ ทรง
สดับรายงานจากกรมประมงเก่ียวกับโครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมงหลายโครงการ ซึ่งใช้พันธุ์ปลาต่างประเทศ
เป็นหลัก เช่น ปลาจีน จากประเทศจีน ปลายี่สกเทศ ปลาหมอเทศ ปลากระโห้เทศ ปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากประเทศอินเดียทรงสงสัยและมีพระราชปรารภเป็นคำถามว่า“ปลาไทยหายไปไหนหมด” และมีพระราชดำริ 
“ให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยกลับมามีจำนวนมากขึ้นและอนุรักษ์ปลาหายากไว้” 

 

กรมประมงได้รับสนองพระราชดำริ จัดทำโครงการฟ้ืนฟูปลาไทยเป็นโครงการต่อเนื่อง สามารถดำเนินการ
สำเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาไทยได้สำเร็จเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทยตามกาพย์เห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิ
เบศ จำนวน 17 ชนิด สามารถดำเนินการได้ 16 ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง ปลา
กระแห ปลาแก้มช้า ปลาทุก ปลาน้ำเงิน ปลากราย ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่ ปลา
ชะแวง ปลาชะวาด และปลาแปบ ยกเว้นปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากมีแห่งเดียวในโลกคือในลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา ลุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทยในอดีตเคยเป็นแหล่งที่มีพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ เช่น ปลายี่สก ปลากา ปลาบ้า 
และปลาสวาย 

 

ในปัจจุบันผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อม
โทรมลงไม่เอ้ืออำนวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ำจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการทำการประมงเกิน
กำลังผลิตของแหล่งน้ำ ตลอดจนภัยธรรมชาติส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิดและปริมาณสัตว์น้ำจืดใน
แหล่งน้ำธรรมชาติ กล่าวคือพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป นอกจากนี้พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยอีก
หลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญพันธุ์ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์
น้ำจืดของไทยเป็นโครงการพระราชดำริโครงการหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำจืดของ
ไทยที่หายากหรือมีโอกาสสูญพันธุ์ แล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือทดแทนปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลาย ซึ่ง
การเพ่ิมผลผลิตของปลาในแหล่งน้ำยังเป็นการเพ่ิมรายได้และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท  
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้าสามารถเพ่ิมรายได้ ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของ
ชนิดปลาซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำอันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
ตลอดไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยที่หายากใกล้สูญพันธุ์ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพสำหรับพันธุ์ปลาที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นท่ีต้องการของตลาด 
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ตารางท่ี 17  แผนและผลการดำเนินงาน โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ หน่วยวัด แผนผลิต/ปล่อย(ตัว) ผลผลิต/ปล่อย(ตัว) ร้อยล่ะ 

ปลาสร้อยขาว ตัว 250,000 415,000 166.00 
ปลากระทุงเหว ตัว 10,000 10,000 100.00 
กบนา ตัว 20,000 40,000 200.00 
ปลาตะเพียนทอง ตัว 215,000 30,000 13.95 
ปลาหลด ตัว 5,000 5,000 100.00 

รวม ตัว 500,000 500,000 100.00 
 
12. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอ่ืนๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้
จัดสรรเงินแก่ศูนย์ฯ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง 
และพันธุ์สัตว์น้ำอ่ืนๆ พ.ศ. 2523 เพ่ือนำมาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียน ในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำผลิตพันธุ์สัตว์
น้ำและจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่กรมประมงกำหนด 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่คุณภาพดี จำหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก 
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
3. เป็นการควบคุมราคาสัตว์น้ำ  

ตารางท่ี 17  แผนและผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 

รายการ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ตัว 7,102,040 5,751,392 80.98 

2. รายได้จากการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ บาท 1,592,400 1,360,240.00 85.42 
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ผลการผลิตและจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ ประจำปี 2562 

ตารางท่ี 18 ชนิดและจำนวนพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์อ่ืนๆ ที่จำหน่ายใน ปีงบประมาณ 2562 

ลำดับที่ ชนิด ขนาด 
ราคา จำนวน จำนวน 

บาท ตัว บาท 

1 ตะเพียนขาว  

2-3 ซม. 0.2 1,316,250 263,250 

3-5 ซม. 0.25 33,200 8,300 

5-7 ซม. 0.35 2,000 700 

2 นิล 

 2-3 ซม. 0.15 6,000 900 

3-5 ซม. 0.2 1,903,750 380,850 

5-7 ซม. 0.3 28,000 8,400 

3 นิลแดง  
2-3 ซม. 0.2 72,500 14,500 

3-5 ซม. 0.4 21,250 8,500 

4 นิลแปลงเพศ 
2-3 ซม. 0.3 1,302,500 390,750 

3-5 ซม. 0.5 211,800 105,900 

5 ไน  
2-3 ซม. 0.1 8,000 800 

3-5 ซม. 0.2 141,000 28,200 

6 ยี่สกเทศ  2-3 ซม. 0.2 434,500 86,900 

7 สร้อยขาว  
2-3 ซม. 0.15 8,000 1,200 

3-5 ซม. 0.25 39,200 9,800 

8 นวลจันทร์  3-5 ซม. 0.2 167,500 33,500 

9 กบนา  
30 วัน 1 15,140 15,140 

45 วัน 1.5 300 450 

10 ปลานิล อาย7ุวัน 7 วัน 0.05 40,000 2,000 

11 ไรแดง 1 กก. 100 2 200 

รวมทั้งสิ้น 5,751,392 1,360,240 
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งานด้านบริการอื่นๆ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด นอกจากจะเป็นศูนย์วิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด     
และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพ่ือปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้ว ศูนย์ฯ ยังให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การศึกษาดูงานของ
บุคคลภายนอก  การจัดฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ตารางท่ี 19 สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ส่งนักศึกษามาฝึกวิชาชีพและประสบการณ์ทางประมง ในปี 2562 
ลำดับที ่ สถาบันกาศึกษา ชื่อ-สกุล ช่วงระยะเวลา 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  1. นายฉัตริน          หน่อแก้ว 

4 กุมภาพันธ์ - 22 
มีนาคม 2562 

  

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร   2. นายเวนิส           กิจรัมย ์
 สาขาวิชาประมง 3. นางสาววันวสิา     เรืองรมัย ์
  4. นางสาววิภาพร     โกษากูล 
  5. นางสาวศิริประภา  วงษ์ชาดา 
    6 .นางสาวหงส์คำ     สันทาลุนัย 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวปภัชญา   ศรีศิลา 1 ตุลาคม - 30 

พฤศจิกายน 2561 
  

  คณะวิทยาการจัดการ     
 สาขาวิชาการจัดการ  

3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. นายศุภชัย          สาวงษ ์ 31 พฤษภาคม - 19 
กรกฎาคม 2562 

    คณะเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาประมง 2. นายชนน์เขตแดน  อินธิแสง 

4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกศ 1. นางสาวกรรณิการ วงษ์ขันธ์ 

11 มีนาคม - 10 
พฤษภาคม 2562 

  

 แผนกวิชาประมง   2. นางสาวรัฐริกา     ปรือปรัก 
 สาขางานผลิตสัตว์น้ำ 3. นางสาวพัชริดา     ยอดจกัร 
  4. นางสาวพัชรินท์    วงษ์ขันธ์ 
  5. นางสาวสุภาพ      อโนพันธ์ 
    6. นางสาวหนึ่งธิดา    เลิศศรี 
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวไพรินทร์    แสงบุดดา 7 มิถุนายน - 7 

สิงหาคม 2562 
  

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 2. นางสาวชฎาร       เจริญทรัพย์ 
 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  

6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิทธิพล        โทแก้ว 

10 มิถุนายน - 10 
กรกฎาคม 2562 

  คณะเทคโนโลยี  2. นายอภิสิทธิ์        เหิมทะยาน 
 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3. นายเฉลิมชาติ      แหยมเปรมปรี 
 สาขาวิชาประมง 4. นางสาวภาณุมาศ   มูลนิรัตน์ 
  5. นางสาวจริญากรณ์ คำคุณ 
    6. นางสาว ณัฐกฤตา  แฝงอาวุธ   
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1.งานอำนวยการ 
1.1.งานธุรการ  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดทำรายงาน เก็บรวบรวมหนังสือ       
เอกสารทางราชการ จัดส่งให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนราชการ ห้างร้านเอกชนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมแฟ้ม         
การติดตามหนังสือราชการ การตรวจรายชื่อลงเวลาปฏิบัติราชการ รวมทั้งการลาพักผ่อนประจำปี ลากิจ ลาป่วย 
การขาดงาน การมาสาย ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว การดูแลเครื่องใช้สำนักงาน  เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมการจ่าย
วัสดุสำนักงาน รายงานบัญชี-ครุภัณฑ์ และดูแลปรับปรุงทรัพย์สินของราชการ  

1.2. งานสารบรรณ 
บริหารเกี่ยวกับงานธุรการ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เอกสารวิชาการ รายงานประจำปี การสื่อสาร     

การจัดหมวดหมู่และเก็บรักษาหนังสือราชการ และเอกสารอ่ืนๆ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับกรม กองฯ 
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้  

ตารางท่ี 20 จำนวน การรับ/ส่งหนังสือ/ออกคำสั่งศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน (ฉบับ) 

1 ลงทะเบียนรับหนังสือ 711 
2 ลงทะเบียนส่งหนังสือ 3,209 
3 ออกคำสั่งศูนย์ฯ 141 

 

1.3. งานพัสดุ 
มีหน้าที่ดูแล รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ควบคุมการเบิกจ่ายเก็บ

รักษาตรวจสอบ การโอน การยืม การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการ ทำบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จัดทำประวัติ              
การจดทะเบียน การต่อภาษีรถยนต์ ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS      
และ Web Online ดำเนินการสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดำเนินการสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัวให้กับ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค                 

ตารางที่ 21 ผลการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/จัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ์ประจำปีงบประมาณ 2563 
ลำดับที ่ รายการ จำนวน(ครั้ง) 

1 สั่งซื้อวัสดุ 270 
2 สั่งจ้าง 69 
3 จัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 0 
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1.4. งานการเงินและบัญชี 

ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการในด้าน การตรวจสอบใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี
และรายงานผลทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ในระบบ GFMIS โดยมี รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 22 การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 
ลำดับที ่ รายการ จำนวน(ครั้ง) 

1 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.01) 141 
2 รายการขอเบิกเงินในงบประมาณ (ขบ.01 ) 141 
3 รายการขอเบิกเงินในงบประมาณ (ขบ.02 ) 541 
4 รายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ขบ.03 ) 87 
5 รายการบันทึกการจ่ายเงิน (ขจ.05) 628 
6 ใบจัดเก็บรายได้ (นส.01) 189 
7 นำส่งเงิน 167 
8 ปรับปรุงรายการ 66 
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งบประมาณและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 

1.แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
   กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) 

รายการ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย 

ร้อยล่ะ 
บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 102,5500.00 102,5500.00 100.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  -  
   1.2 ค่าใช้สอย  35,585.50  
   1.3 ค่าวัสด ุ  66,964.50  
2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 102,5500.00 102,5500.00 100.00 
 
2.แผนงาน : บูรณการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
  โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
  แผนงาน : พัฒนาเกษตรสู่ Smart Famer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

รายการ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย 

ร้อยล่ะ 
บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 384,100.00 384,099.30 100.00 

   1.1 ค่าตอบแทน  213,660.00  
   1.2 ค่าใช้สอย  58,971.30  
   1.3 ค่าวัสด ุ  111,468.00  
2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 384,100.00 384,099.30 100.00 
 
3.แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
   กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by Agri Map ) 

รายการ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย 

ร้อยล่ะ 
บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 651,150.00 651,150.00 100.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  -  
   1.2 ค่าใช้สอย  166,223.00  
   1.3 ค่าวัสด ุ  484,927.00  
2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 651,150.00 651,150.00 100.00 
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4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
   กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย 
ร้อยล่ะ 

บาท บาท 
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 417,800 417,799.31 100.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  700.00  
   1.2 ค่าใช้สอย  86,534.31  
   1.3 ค่าวัสด ุ  330,565.00  
2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 417,800 417,799.31 100.00 
 
5.แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  
  โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
   กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย 
ร้อยล่ะ 

บาท บาท 
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 130,300.00 130,300.00 100.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  -  
   1.2 ค่าใช้สอย  34,100.00  
   1.3 ค่าวัสด ุ  96,200.00  
2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 130,300.00 130,300.00 100.00 
 
6.แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
  โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
  กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย 
ร้อยล่ะ 

บาท บาท 
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 785,000.00 785,000.00 100.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  -  
   1.2 ค่าใช้สอย  93150.00  
   1.3 ค่าวัสด ุ  691}850.00  
2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 785,000.00 785,000.00 100.00 
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7.แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร 
   กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

รายการ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย 

ร้อยล่ะ 
บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 106,850.00 106,850.00 100.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  -  
   1.2 ค่าใช้สอย  39,045.00  
   1.3 ค่าวัสด ุ  67,805.00  
2. ค่าสาธารณูปโภค  -  

รวมทั้งสิ้น 106,850.00 106,850.00 100.00 
 
8.แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
  โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 
   กิจกรรม : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง  
   กิจกรรมย่อย : จัดระบบการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย คงเหลือ 
ร้อยล่ะ 

บาท บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 127,200.00 58,413.00 68,787.00 45.92 
   1.1 ค่าตอบแทน  -   
   1.2 ค่าใช้สอย  8,413.00   
   1.3 ค่าวัสด ุ  50,000.00   
2. ค่าสาธารณูปโภค  68,787.00   

รวมทั้งสิ้น 127,200.00 58,413.00 68,787.00 45.92 
 
9. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ผลผลิต  : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
    กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

รายการ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย 

ร้อยล่ะ 
บาท บาท 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 951,643.21 951,642.68 100.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  42,490.00  
   1.2 ค่าใช้สอย  253718.68  
   1.3 ค่าวัสด ุ  655,434  
2. ค่าสาธารณูปโภค  29,459.68  

รวมทั้งสิ้น 951,643.21 951,642.68 100.00 
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10.แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย 
ร้อยล่ะ 

บาท บาท 
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 97,000.00 96,999.55 100.00 
   1.1 ค่าตอบแทน  4,560.00  
   1.2 ค่าใช้สอย  12,587.55  
   1.3 ค่าวัสด ุ  79,852.00  
2. ค่าสาธารณูปโภค - - - 

รวมทั้งสิ้น 97,000.00 96,999.55 100.00 
 
 

11. การเบิกจ่ายงบประมาณงบบุคลากร 
      11.1. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

รายการ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ งบประมาณที่ใช้จา่ย คงเหลือ 

ร้อยล่ะ 
บาท บาท บาท 

11.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5,189,680.00 5,185,319.61 4,360.39 99.92 
  - เงินเพ่ิมการครองชีพพนักงานราชการ - - -  
11.1.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(รวม)    
  - ค่าประกันสังคม 224,500.00 213,109.00 11,391.00 94.93 

  - เงินสมทบทดแทน - - -  

รวมทั้งสิ้น 5,414,180.00 5,398,428.61 15,751.39 99.71 
 
 

11.2 โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

รายการ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ งบประมาณที่ใช้จา่ย คงเหลือ 

ร้อยล่ะ 
บาท บาท บาท 

11.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 360,760.00 360,760.00 0.00 100.00 
  - เงินเพ่ิมการครองชีพพนักงานราชการ - - -  
11.2.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม)    
  - ค่าประกันสังคม 17,467.00 16,863.00 604.00 96.54 
  - เงินสมทบทดแทน - - -  

รวมทั้งสิ้น 378,227.00 377,623.00 604.00 99.84 
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12. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 

งาน/โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จ่าย คงเหลือ 

ร้อยล่ะ บาท บาท บาท 
1. งบบุคลากร 959,730.00 952,874.40 6,855.60 99.29 
   - ค่าจ้างประจำ 518,570.00 517,980.00 590 99.89 
   - ค่าจ้างชั่วคราว 417,160.00 411,233.20 5,926.80 98.58 
   - เงินค่าครองชีพ 24,000.00 23,661.20 338.80  98.59 
2. งบดำเนินงาน 402,400.00 401,608.00 792.00 99.80 
   - ค่าตอบแทน  -   
   - ค่าล่วงเวลา  4,680.00   
   - ค่าใช้สอย  22,926.00   
   - ค่าวัสด ุ  374,002.00   
3. ค่าสาธารณูปโภค 18,000.00 18,000.00 - 100.00 

รวมทั้งสิ้น 1,380,130.00 1,372,482.40 7,647.60 99.45 
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โครงการและกิจกรรมที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 
1.แผนงาน  : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
   กิจกรรม  : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด)  
 
หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพ่ือพัฒนาแหล่ง
ผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพ่ือแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด          
ราคาตกต่ำ และให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่ จัดการการเลี้ยงตาม
มาตรฐาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด โดยมีผู้จัดการโครงการ (Project manager) เป็นผู้ให้คำแนะนำ 
ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังกล่าว 

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้ำจืด 381,600 ตัน มูลค่าประมาณ 33,993 ล้านบาท         
(กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง , 2561) ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญคือ ปลานิล ปลาดุก            
กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาสลิด ปลาสวาย และปลาหมอ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหา
ด้านต้นทุนการผลิตสูง ระบบการเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน และราคาตกต่ำ ดังนั้นเพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จืดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ กรมประมงจึงดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่         
(สัตว์น้ำจืด) ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้
มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น และลดต้นทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยการเลี้ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี โดยมีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่อเพ่ิมอำนาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและ
จำหน่ายผลผลิต ซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น        
อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร 
2. ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร 
3. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) 
4. พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพือ่เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ  
    การผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก 
5. มีตลาดจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ 
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ตารางท่ี 23 แผนและผลการดำเนินงาน กิจกรรม  : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) 

กิจกรรม หน่วย
วัด แผน  ผล  ร้อยละ 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่         
1.แปลงปีงบประมาณ 2561 กุ้งก้ามกราม  

(จังหวัดร้อยเอ็ด 8 ราย) 
        

   1.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง)                    ราย 8 8 100.00 
   1.2 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง)    ราย 8 5 62.50 

หมายเหตุ : ปี 2561 ตรวจประเมินฟาร์มมาแล้ว 70 ราย+ราย
ขย ายผ ล  2 ร าย  ได้ รั บ  GAP ปี  2561 ทั้ งห ม ด  25 ร าย            
ได้รับ GAP ปี 2562 ทั้งหมด 37 ราย / ได้รับ SL 8 ราย รวม
ได้รับการรับรองฟาร์ม GAP แล้ว 62 ราย นำรายที่ไม่ผ่าน GAP ปี 
2562 มาตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ในปีงบประมาณ 2563  
จำนวน 8 ราย 

    หมายเหตุ: ผล
การดำเนินงาน
ข้อ 1.2 เข้า
ตรวจ ประเมิน 
8 ฟาร์ม ผา่น
การรับรอง 5 
ฟาร์ม ไมผ่่าน 3 
ฟาร์ม เนื่องจาก
ไม่ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน ฟาร์ม 
GAP 

  

2. แปลงปีงบประมาณ 2562 ปลาตะเพียน (จังหวัดร้อยเอ็ด 17 ราย)   
    2.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง)  ราย 17 17 100.00 

    2.2 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ราย 17 17 100.00 

หมายเหตุ :  ปี 2562 แผนตรวจประเมินฟาร์ม 35 ราย เข้า
ตรวจ 25 ราย ผ่าน GAP 18 ราย / ไม่ผ่าน SL 7 ราย นำรายที่
ยังไม่เข้าตรวจประเมินฟาร์ม 10 ราย (เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย) และรายที่ไม่ผ่าน SL 7 ราย ในปี 2562 มาตรวจ
ประเมินในปี 2563 รวมเป็น 17 ราย 

        

*** โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 มี 2 แปลง 
1.แปลงกุ้งก้ามกราม จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกร 70 ราย+ขยายผล 2 ราย 

         - ปี 2562 ได้รับ GAP แล้ว 62 ราย    
      - ปี 2563 เข้าตรวจ GAP 8 ราย 

       2. แปลงปลาตะเพียน 
     2.1. จ.ชัยภูมิ เกษตรกร 35 ราย 
   - ปี 2561 ได้รับ GAP แล้ว 32 ราย / ได้รับ SL 3 ราย 
    - ปี 2562 ได้รับ GAP แล้ว 3 ราย 
     2.2. จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกร 35 ราย 
   - ปี 2562 ได้รับ GAP แล้ว 18 ราย 
    - ปี 2563 เข้าตรวจ GAP 17 ราย 
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ประมวลภาพโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) 
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2.แผนงาน : บูรณการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
  โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
  แผนงาน : พัฒนาเกษตรสู่ Smart Famer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบาย “การพัฒนาเกษตรกรให้ เป็น Smart Farmer” โดยที่ 

Smart Farmer หมายถึง บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรูในระบบการผลิต มีความ สามารถ
ในการวิเคราะห์เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ขอมูลประกอบการตัดสินใจ  คำนึงถึง
คุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิงแวดล้อม มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  โดย
คณะทำงานระดับจังหวัดได้มีการดำเนินการสํารวจและคัดกรองเกษตรกรในพื้นที่เพ่ือคัดกรองและจัดกลุม เกษตรกร
เป็น 3 กลุม ประกอบด้วย เกษตรกรเป้าหมายที่จะพัฒนาใหเป็น Smart Farmer โดยสมบูรณ  (Existing Smart 
Farmer) เกษตรกรเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) และเกษตรกรที่มี 
ความโดดเด่นในแต่ละสาขาเพ่ือเป็นต้นแบบให้มีการเรียนรู้จากเกษตรกรด้วยก้นเอง (Smart Farmer ตนแบบ) 
รวมทั้งสามารถทราบได้วา เกษตรกรประสบปญหาหรือมีความตองการพัฒนา ในด้านใดเพ่ือใหสามารถกำหนดแนว
ทางการพัฒนาไดส้อดคลองกับความตองการมากขึ้น 

นอกจากนี้การขับเคลื่อนภาคเกษตรในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12            
(พ.ศ. 2560-2564) ยังใหความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม่ (Young Smart Farmer) ให้
สามารถปรับตัวได้ เท่าทันสถานการณ สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการปรับโครงสร้างฐานความรู้ของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ เชื่อมโยงขอมูลและความรูทางวิชาการเพ่ือการตัดสินใจ นําไปสู่การวิเคราะห์และช่วยกัน สร้าง
ทางเลือกใหม่ให้กับท้องถิ่นที่สำคัญต้องเชื่อมโยงเกษตรกรในกลุ่มที่ยากต่อการปรับตัวด้วยตนเองให้สามารถปรับตัว
ได้ Young Smart Farmer จึงเป็นกลุมเกษตรกรกลุ่ม ใหม่ที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยใหภาคเกษตร ของไทยก้าว
ข้าม ปญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกษตรกรสวนใหญ่ต้องเผชิญเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน 

จากการขับเคลื่อนนโยบายที่ผ่านมา พบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพอสมควร เชน ขอจำกัดด้าน
งบประมาณ หน่วยงานในพ้ืนที่มีงานที่ตองปฏิบัติพรอมกันจำนวนมาก บุคลากรและยานพาหนะที่พรอม ปฏิบัติงาน
ยังไม่เพียงพอ เป็นต้นแม้มีปัญหาเกิดขึ้น การขับเคลื่อนนโยบายยังคงต้องเดินหน้าต่อไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ประเทศในการที่จะทราบขอมูลและสถานภาพของเกษตรกรว่าอยู่ใน 3 กลุม ดังกล่าวข้างต้นเพ่ือใหสามารถกำหนด
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรในเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือใหเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพใหบรรลุตามเกณฑกำหนดเพื่อใหเป็นเกษตรกร ปราดเปรื่องใน
การประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดตลอดหวงโซคุณคา 
        2. เพ่ือใหเกษตรกรได้รับการพัฒนาใหสามารถเป็นเกษตรกรตนแบบและเป็นแหล่งเรียนรู ในการประกอบ
อาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตารางท่ี 24 แผนและผลการดำเนินงาน แผนงาน :พัฒนาเกษตรสู่ Smart Famer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)         
1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer         
   1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

ราย 300 300 100 

   1.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
จังหวัดชัยภูมิ  

ราย 140 140 100 

   1.3 Young Smart Farmers จังหวัดชัยภูมิ   ราย 3 3 100 
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ประมวลภาพ: พัฒนาเกษตรสู่ Smart Famer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
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3.แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
  โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
  กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by agri map ) 

หลักการและเหตุผล      

เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง” (Zoning by Agri-
Map) โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาในภาคการเกษตรไทย เช่น ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ การขาดแคลนน้ำเป็นต้น 
รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวเข้า  กิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และสนับสนุนขอมูลให
เกษตรกรใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือแกปัญหาในภาคการเกษตรไทย โดยใชแนวทางการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ กับชนิดของพืชผล ทางการเกษตรที่จะ
ปลูกวาสอดคลองเหมาะสมกันหรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลง การประกอบอาชีพได้ อย่างไร     
ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเสนอแนวทางเลือกใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต อไป ด้วยเหตุนี้กรม
ประมงจึงมีแนวคิดที่จะสงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวน้ำในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการ ทำนาข้าว เพ่ือทดลองปรับเปลี่ยน
เป็นกิจกรรมการเลี้ยงสัตวน้ำและสงเสริมใหเป็นอาชีพทางเลือก แกเกษตรกรที่สนใจเขาร่วมโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำ 
        2. เพ่ือสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร 

ตารางท่ี 25 แผนและผลการดำเนินงาน กิจกรรม :ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by agri map)  

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 

1. ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ        
   1.1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 ราย 303 303 100.00 
   1.2 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2  ราย 303 303 100.00 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม  ราย 303 303 100.00 
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ประมวลภาพ: ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by agri map ) 
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4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

    โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
    กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

ในปัจจุบันมีประเทศผู้นำเข้าสินค้าใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) เป็นข้อต่อรองทาง

การค้า โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง และการเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย             

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ (สัตว์น้ำจืด) จึงมีความจำเป็น

อย่างยิ่ง ประกอบกับในปี 2547 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร 

        กรมประมง จึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยา

ปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรนส์ตกค้าง โดยกรมประมงจะตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 

        เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อนที่ เกษตรกรจะผ่านการตรวจรับรองฟาร์ม 

จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและทราบขั้นตอนในการปฏิบัติตามแนวทางที่กรมประมงกำหนด เพ่ือให้ฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถรักษามาตรฐานที่ดีให้คงไว้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การผลิตสัตว์น้ำที่ปลอดสารตกค้างออกสู่

ตลาด สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และสร้างความมั่นคงในการส่งออกไปต่างประเทศ โดยไม่มีปัญหาสารตกค้าง

เกิดข้ึนต่อไป  

 วัตถุประสงค ์

 1. ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ที่ทันสมัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้มีเข้าสู่ระบบเป็นไปตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level )         

และมาตรฐานทางประมงท่ีดี (GAP) 

2. ให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และร่วมมือแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level ) และมาตรฐาน

ทางประมงท่ีด ี(GAP) 
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ตารางท่ี 26 แผนและผลการดำเนินงาน กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน  

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 

1. จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 419 419              100.00  
1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 2563 ฟาร์ม 182 184 101.10  
    1.1.1 มาตรฐาน Safety Level ฟาร์ม 150 155             
    1.1.2 มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 2 -                     
    1.1.3 มาตรฐาน GAP ปลาดุก ฟาร์ม 29 28                   
    1.1.4 มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ ฟาร์ม 1 1                     
1.2 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2563 ฟาร์ม 123 129 104.88  
    1.2.1 มาตรฐาน Safety Level ฟาร์ม 100 113                  
    1.2.2 มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม ฟาร์ม -                  2                     
    1.2.3 มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 21 12                   
    1.2.4 มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ ฟาร์ม 2                  2                     
1.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2561 และ 2562 ฟาร์ม 113 105 92.92     
    1.3.1 มาตรฐาน Safety Level ฟาร์ม 109 101                  92.66  
    1.3.2 มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 2 2                   100.00    
    1.3.3 มาตรฐาน GAP ปลาดุก ฟาร์ม 2 2                   100.00    
1.4 ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลของหน่วยงานกรมประมง ฟาร์ม 1 1                   100.00  
     
2. จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ฟาร์ม -                   367                 
2.1 ผลการรับรองมาตรฐานฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่อง ในปี 2563 ฟาร์ม       
         2.1.1 มาตรฐาน Safety Level ฟาร์ม       -    150                  
         2.1.2 มาตรฐาน GAP ปลาดุก ฟาร์ม       -    28                   
2.2 ผลการรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ ในปี 2563 ฟาร์ม       
         2.2.1 มาตรฐาน Safety Level ฟาร์ม       -    113                  
         2.2.2 มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม ฟาร์ม        -    2                     
         2.2.3 มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ ฟาร์ม       -    2                     
2.3 การรับรองฟาร์ม/คงสภาพการรับรองของฟาร์มตรวจติดตาม 
(ฟาร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2561 และ 2562) 

ฟาร์ม       

         2.3.1 มาตรฐาน Safety Level ฟาร์ม       -    70                   
         2.3.2 มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.)          -    2                     
2. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 626 629                100.48  
  2.1 จำนวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง   629   
  2.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง   -                     
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ประมวลภาพ   โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
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5.แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  
  โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
   กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 
หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้วางเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศไว้ คือ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งในการพัฒนาได้เน้นหลักการให้คน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพ่ือนำประเทศไทยให้พ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” และความไม่สมดุลใน
การพัฒนาและความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง สู่ประเทศไทย 4.0 โดยภาคการเกษตรเป็นภาคส่วนหนึ่งที่มี
ความสำคัญ ในการผลักดันให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการ
กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ให้เอ้ือต่อการพัฒนาภาคเกษตร
ระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรม่ันคง ภาคการเกษตรม่ังคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทาง
ไปสู่เป้าหมายด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 3) เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 5) พัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ  

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร อีกทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบ  ยั่งยืน อาทิ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือมุ่งไปสู่ภาคการเกษตรมั่งคั่ง การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสัตว์น้ำของไทย และเพ่ิม
ช่องทางในการแข่งขันการค้า     ซึ่งเป็นการผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค     
ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการ เกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล” อีกท้ังในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารแบบคลีน มีความปลอดภัย และสินค้าที่ผลิต
ตามมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้รับการับรองตามมาตรฐานอินทรีย์ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย และอยู่ใ น
วงจำกัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายและสร้างแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่ดำเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ให้มีเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ นับว่าเป็นแกนหลักหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกร มีความยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมได้อีกทาง
หนึ่งด้วย  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
2. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร  
3. เพ่ือเพ่ิมแหล่งผลิตผลิตผลสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ 
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ตารางท่ี 27 แผนและผลการดำเนินงาน กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์         
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  ราย 35 35                100.00  

  1.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  ตัว 105,000   105,000    100.00  
  1.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่ทั่วไป  ราย 35           -           -    
2. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อินทรีย์แก่เกษตรกร 

ราย/ครั้ง 102        102   100.00  

  2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ราย/ครั้ง 50          50    100.00  

  2.2 กษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562 ราย/ครั้ง 52          52    100.00  
3. เกษตรกรยื่นคำขอรับการรับรอง ราย  - 16 0.00 
   3.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 ราย  - 5 0.00 
   3.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2562 ราย  - 11 0.00 
หมายเหตุ :  

เกษตรกรในโครงการฯ ปี 2561 
- อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 16 ราย (24 ธ.ค.62) 
- อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 15 ราย (12 ธ.ค. 62) 
- อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 19 ราย จ.ร้อยเอ็ด (21 ม.ค. 63) 

เกษตรกรในโครงการฯ ปี 2562 
- อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 30 ราย (8 ม.ค. 63) 
- อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนน 22 ราย (28 พ.ย. 62) 
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ประมวลภาพ กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
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6.แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
  โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
  กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง 

หลักการและความเป็นมา 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้จัดทำโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อ
ปวงชนชาวไทย กรมประมงจึงได้ร่วมบูรณาการจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง) ขึ้น โดยมีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอรวมทั้งสิ้น 
70,000 ราย ได้น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ สภาพภูมิสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ความสำคัญกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงเกษตรของตน เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และช่วย
ให้เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

        1. เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน
หาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
        2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นท่ีของเกษตรกร 
        3. เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้เสริม และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
        4. เพ่ือให้เกษตรกรมีการผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล และเกิดความยั่งยืน 

ตารางท่ี 28 แผนและผลการดำเนินงาน กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 

1. ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ          

  1.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2562 ราย  245   245  100.00  
  1.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2561 ราย  218    218  100.00  
2. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลาง          
   อบรมเกษตรกรเป้าหมายในอำเภออาจสามารถ ปี 2563 ราย  140  140  100.00  
3. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ         
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563 (เกษตรกร 2560 -2561) ราย 3,000  3,000  100.00  
(สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ 850 ตัว/ราย รวมทั้งสิ้น 801,550 ตัว)         
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ประมวลภาพ กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง 
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7.แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร 
   กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

ความเป็นมา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือให้ชุมชนเกษตรกรในแต่

ละพ้ืนที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการสินผลผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองต่อความมั่นคง

ด้านอาหารและสร้างรายได้ในครัวเรือน จึงมีนโยบายให้ดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การบริหารผลผลิตด้านการเกษตร ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงฯ ดังกล่าว กรมประมงจึงได้ดำเนินงาน

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดการผ่านระบบธนาคารสินค้าเกษตร เพ่ือให้ชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำ แลก ยืมคืน 

ผลผลิตจากสัตว์น้ำหรือรายได้ที่เกิดจากโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้า

เกษตร(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ดำเนินการโดยอาศัยแหล่งน้ำชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เน้นการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ

การปล่อยเลี้ยงในแหล่งน้าชุมชนเป้าหมายโครงการฯ เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำของชุมชน ให้มี เพียงพอต่อ

บริโภค และสร้างรายได้ เพ่ือความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนและการดำรงชีวิตของราษฎรให้อยู่ดีกินดี ชุมชนมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายดำเนินการโครงการฯ ทั้งหมด 60 แห่ง    

โดยแบ่งเป็นดำเนินการในแหล่งน้ำใหม่ จำนวน 20 และ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯเพ่ือให้เกิดความความ

ต่อเนื่องในแหล่งน้ำเก่าปี 2561 จำนวน 20 แห่ง และในแหล่งน้ำเก่าปี 2560 จำนวน 20 แห่ง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ราษฎรในชุมชนเป้าหมายโครงการมีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้

และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

       2. เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนในการ

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำจืดและเป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

       3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการบริหารแหล่งน้ำชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

สัตว์น้ำจืด และการทำงานร่วมกับชุมชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพและ

มีความยั่งยืน 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๗๔ 
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ตารางท่ี 28 แผนและผลการดำเนินงาน กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 

โครงการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม         

1. แหล่งน้ำใหม่ ปี 2563         

หนองทัพไทย บ้านหนองทัพไทย ม.1 ม.2, บ้านหนองคู ม.13 
ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร พ้ืนที่ 58 ไร่ 

        

  1.1 อนุบาลหรือเลี้ยงปลาเพ่ือจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ  ครั้ง 1 1 100.00 

  1.2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ
ชุมชนเป้าหมายโครงการฯ  

ตัว 80,000  80,000  100.00 

  1.3 ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อย และติดตามการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้ำหลังปล่อย ทุก 2 เดือน  
(การประเมินครั้งที่ 1 คือ ประเมินก่อนปล่อย ) (แผน ครั้งที่ 1 
เดือน ก.พ., ครั้งที่ 2 เดือน พ.ค., ครั้งที่ 3 เดือน ก.ค.) 

ครั้ง 3 3 100.00 

  1.4 จับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมินผลผลิตสัตว์
น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชน
เป้าหมาย 

ครั้ง 1 สัตว์น้ำยังโต
ไม่ได้ขนาดจับ
ใช้ประโยชน ์

 - 

2. แหล่งน้ำเก่า ปี 2560         

หนองไหล ม.3 หนองเจริญ ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.
ร้อยเอ็ด พ้ืนที่ 20 ไร่ 

        

  2.1 จับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมินผลผลิตสัตว์
น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชน
เป้าหมาย 

ครั้ง 1 1 100.00 
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ประมวลภาพ กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 
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รายงานประจ าปี 2562-2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้จืดรอ้ยเอ็ด 

 

8.แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
  โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 
   กิจกรรม : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง  
   กิจกรรมย่อย : จัดระบบการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยบทบัญญัติ
แห่งพระราชกำหนดเพ่ือการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้ำทั่วไป เพ่ือป้องกันมิให้มีการทำการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่าง
ยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับนับถือในนานาประเทศ  โดยในหมวด 6 มาตรา 76 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวบัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ใน
การกำกับดูแลการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำให้มีคุณภาพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อ
กิจการของบุคคลอ่ืน ให้ออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ำ หรือ ประเภท รูปแบบ ขนาด หรือ
วัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการเพาเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมได้ ต่อมาได้มีกฎกระทรว งแบ่ง
ส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559 ได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจ
หน้าที่กรมประมง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้
การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล จัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และได้มีการออกกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 กำหนดกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559 ให้กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำควบคุม 
 1. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
 2. การเพาะลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus charkii) 
 3. การเพาะลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.) 
 4. การเพาะเลี้ยงจระเข้ 
 5. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 
 6. การเพาะเลี้ยงหอยทะเล  
ในส่วนของสัตว์น้ำควบคุมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ดำเนินการ 3 กิจกรรม ดั้งนี้ 
 1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

2. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ให้ดำเนินการได้ตามประกาศกำหนด 
3. เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (ทุกประเภท) 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมประมง เรื่องระเบียบและวิธีการดำเนินงานกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 

2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 

3. เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
4. เพื่อกำกับ ดูแล การดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
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ตารางท่ี 29 แผนและผลการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย : จัดระบบการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 

โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม         
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

ราย 15      16  106.67  

2. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ให้ดำเนินการได้
ตามประกาศกำหนด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ราย/ครั้ง 10/2 10/2 100.00  

3. เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม  แห่ง/ครั้ง 3/2 3/2 100.00 
    3.1 จังหวัดร้อยเอ็ด แห่ง/ครั้ง 2/2 2/2   
    3.2 จังหวัดชัยภูม ิ แห่ง/ครั้ง 1/2 1/2   
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ประมวลภาพกิจกรรมย่อย : จัดระบบการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

 

 

 
 



ห น้ า  | ๗๙ 
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9. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    ผลผลิต  : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
    กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

จากการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากร
สัตว์น้ำเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทรัพยากรสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลงหรืออาจสูญพันธุ์ได้หากไม่มีมาตรการอนุรักษ์ที่ดี
พอ นอกจากมาตรการในการอนุรักษ์แล้ว  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือทดแทนส่วนที่สูญสิ้นไป ยังนับเป็นมาตรการที่
สำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตทางการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาเทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือเพ่ิมกำลังผลิตให้มีความสมดุลกับความต้องการใน  
การบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน ตามการเพิ่มของประชากร  

ตารางท่ี 30 แผนและผลการดำเนินงาน กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  

1. ผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  พันตัว 9,500       9,500.00   100.00  

  1.1 ปลาตะเพียนขาว พันตัว 2,000            1,335  66.75  
  1.2 ปลาสร้อยขาว พันตัว 280           755.50  302.20  
  1.3 ปลานิล พันตัว 1,000        1,248.50  124.85  
  1.4 ปลาไน พันตัว 400               219  54.75  
  1.5 ปลายี่สกเทศ พันตัว 1,500        1,327.50  88.50 
  1.6 ปลานวลจันทร์เทศ พันตัว 520           729.50  140.29  
  1.7 กุ้งก้ามกราม พันตัว 3,800            3,885  102.24  
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10.แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่กำลังขยายตัวเพ่ิมขึ้น   ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อม
โทรมลง  ไม่เอ้ืออำนวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการทำการประมงเกินกำลัง
ผลิตของแหล่งน้ำ ตลอดจนภัยธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป และอีกหลายชนิด
มีปริมาณลดลงจนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญพันธุ์ 

โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ตรัสถามกรมประมงว่า "ปลาไทยหายไปไหนหมด" เพ่ือเป็นการ
สนองพระราชประสงค์ กรมประมงจึงเริ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมีนโยบายว่า 

1. ปลาไทยชนิดใดสามารถส่งเสริมให้ราษฎรเพาะเลี้ยงได้ก็จะส่งเสริมให้เพาะเลี้ยง 
2. ปลาไทยชนิดใดเหมาะสมที่จะปล่อยลงในแหล่งน้ำก็จะเพาะพันธุ์ ปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ 
3. ส่งเสริมเยาวชนให้รักสัตวน์้ำตามภาคต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองไปเลี้ยงไว้ 

        โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย จึงมุ่งเน้นทั้งการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้าและการ
ปล่อยในแหล่งน้ำ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการประมง อันเป็นการเพ่ิมรายได้และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้
ยากไร้ในชนบทตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา จึงจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของ
แหล่งน้ำ    อันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนตลอดไป  

ตารางท่ี 31 แผนและผลการดำเนินงาน กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ         
1. ผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทย พันตัว 500        512  102.40  

  1.1 ปลาสร้อยขาว พันตัว 350      500  142.80 

  1.2 ปลากระทุงเหว พันตัว 10            -    0.00  

  1.3 กบนา พันตัว 20          10  50.00  

  1.4 ปลาตะเพียนทอง พันตัว 100            -    0.00  

  1.5 ปลาหลด พันตัว 20          2  10.00  
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11.โครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว 

หลักการและเหตุผล 

 การเลี้ยงปลาในนาข้าวกำลังเป็นกำลังเป็นกิจกรรมที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยมีหลักการเพ่ือ
ใช้ในนาข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมผลผลิตทั้งข้าวและปลา สำหรับในประเทศไทยกรมประมงได้สนับสนุน
ให้เกษตรกรเลี้ยงปลาในนาข้าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 จวบจนปัจจุบันมี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในนาข้าวจำนวน 
2,163 ราย เนื้อที่เลี้ยง 12,931 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 3,076 ตัน แต่ทว่าข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยง อาทิ รูปแบบและการเลี้ยง เทคโนโลยีที่เหมาะสม ข้อมูลผลผลิตและรายได้ ยังขาดความชัดเจน ดังนั้น กอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศเพ่ือ
ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ล่ะพ้ืนที่เพ่ือให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ง่ายส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือทราบผลผลิตและรายได้ของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 
 2.เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 
 3.เพ่ือจัดทำแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวสำหรับเกษตรกร 
 
ตารางท่ี 31 แผนและผลการดำเนินงาน โครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว 
 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 
โครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว   
เกษตรกร : นายช่วย สาสุข  
ที่อยู่ : 14 หมู่ 12 บ้านโพนละม่ัง ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  

1. สัมภาษณ์เกษตรกรตามแบบสอบถาม ก่อนการเข้าร่วมโครงการ 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค.62) 

ราย       1         1  100.00  

2. จัดส่งแผนที่ ภาพถ่ายและถ่ายวีดีโอ สภาพพ้ืนที่ก่อนการ
ดำเนินการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค.62)  

ราย       1         1  100.00  

3. สุ่มชั่งวัดน้ำหนักและความยาวของปลา ก่อนการส่งมอบให้
เกษตรกร (ชนิดละ 50 ตัว/ราย) (ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค.62) 

ชนิด/ตัว 3/150 3/150 100.00  

4. สนับสนุนพันธุ์ปลา ขนาด 5-7 เซนติเมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ก.ค.62) 

ตัว 3,000 3,000  100.00  

5. เก็บคุณภาพน้ำก่อนการปล่อยและหลังจากปล่อยปลาจนถึงวัน
เก็บผลผลิต 

ครั้ง/ราย     10       10  100.00  

6. ภาพถ่ายการดำเนินงานในแต่ละข้ันตอน ครั้ง/ราย     10      10  100.00  
7. ติดตามผลการดำเนินงาน ให้คำแนะนำส่งเสริม ครั้ง/ราย      10       10  100.00  
8. สุ่มชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของปลาในการเก็บผลผลิต                    
(ชนิดละไม่น้อยว่า 20 ตัว/ราย)  

ราย       1         1  100.00  

9. สัมภาษณ์เกษตรกรตามแบบสอบถามหลัง เข้าร่วมโครงการ  ราย       1         1  100.00  
10. จัดทำรูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติติงาน เล่ม        1          -           -    
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ประมวลภาพ โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว 
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12.โครงการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มาโคร 1 (พันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย) 

ความเป็นมา 
กุ้งก้ามกรามพันธุ์พ้ืนเมืองที่เพาะเลี้ยงอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนั้นมีประวัติการเพาะเลี้ยงที่ยาวนานกว่า  40 

ปี โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา ที่สามารถอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในสภาพกักขังและต่อมา กรมประมง
ได้ดำเนินการวิจัยค้นคว้าด้านเพาะและอนุบาลจนได้ลูกกุ้งเป็นจำนวนมากแล้วจึงจำหน่ายให้ เกษตรกรนำไปเลี้ยงใน
บ่อดิน นอกจากนี้กรมประมงยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลลูกกุ้ง ตลอดจนการเลี้ยงให้เกษตรกรจึง
ส่งผลให้มีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแพร่หลายทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในด้านพันธุศาสตร์อาจกล่าวได้ว่า วงจร
ชีวิตกุ้งก้ามกรามที่เพาะเลี้ยงของประเทศไทยนั้นเป็น“สัตว์เลี้ยง” (domesticated) อย่างสมบูรณ์ โดยที่ประชากร
ของกุ้งก้ามกรามได้เติบโตอยู่ในบ่อเลี้ยงมีการถ่ายทอด พันธุกรรมของจากรุ่น (generation) หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
สืบเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายๆ รุ่น  

จากการที่กุ้งก้ามกรามเป็น “สัตว์เลี้ยง” นั้นทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มี  
ลักษณะที่ดีตามที่ต้องการ (รูปร่างดี แข็งแรง โตเร็ว ฯลฯ) ได้ด้วยเทคนิคการคัดเลือก (selection) กรมประมง โดย
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จึงได้ดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามคุณภาพดี โดยการ ปรับปรุงพันธุ์
ด้วยเทคนิคการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว (within family selection) จำนวน 3 รุ่น และ ได้ตั้งชื่อสายพันธุ์ที่
ปรับปรุงนี้ว่า “สายพันธุ์สพก.” ซึ่งต่อมานำสายพันธุ์ สพก. มาคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) จำนวน 6 รุ่น 
โดยดำเนินการภายใต้ระบบ Biosecurity โรคไวรัส Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) และ   
Extra small virus (XSV) เพ่ือให้มีขนาดและการเจริญเติบโตที่ดีกว่าพันธุ์ดั้งเดิม และนำข้อมูลการคัดเลือกและ
ทดสอบพันธุ์เสนอกรมประมงได้ให้ความเห็นชอบในการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและ ไม้น้ำที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์
ด้วยวิธีการต่างๆ จนมีลักษณะปรากฏและคุณภาพพันธุ์ที่ดีตามต้องการ จำนวน 13 ชนิด เมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยได้
ชื่อว่ากุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือการผลิต กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การดำรงพันธุ์รักษาความบริสุทธิ์และลักษณะประจำพันธุ์  กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” พ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม       
“มาโคร 1”  

การกระจายพันธุ์กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1”  
สัตว์น้ำพันธุ์ดีมีคุณภาพทั้งด้านลักษณะที่ปรากฏและด้านพันธุกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การ เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำโดยการคัดเลือกให้ได้พ่อแม่ พันธุ์ที่ดีและผสม
พันธุ์โดยระบบผสมพันธุ์ที่กำหนดเป็นกระบวนการที่นำมาสู่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี หรือพันธุ์คัด ซึ่งจะใช้ในกระบวนการ
ผลิตสัตว์น้ำ โดยการผลิตสัตว์น้ำจะใช้พันธุ์คัดดังกล่าวมาผลิตเป็นพันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่ายต่อไป โดย
มีความหมายของพันธุ์ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้  

1. สัตว์น้ำพันธุ์คัด (Breeder seed) หมายถึง พันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการปรับปรุง โดยนัก
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำจนได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะตามความต้องการแล้ว  

2. สัตว์น้ำพันธุ์หลัก (Main Seed) คือ พันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากการผลิตด้วยพันธุ์คัด ภายใต้วิธีการ ของนัก
ปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือรักษาความบริสุทธิ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์น้ำนั้นๆ นำไปผลิตเป็นพันธุ์ขยาย ต่อไป  

3. สัตว์น้ำพันธุ์ขยาย (Registered Seed) คือ พันธุ์สัตว์น้ำที่ ได้จากการผลิตด้วยสายพันธุ์หลัก  โดย
หน่วยงานหรือเกษตรกร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เพาะขยายพันธุ์ ภายใต้การควบคุมดูแล และให้ คำแนะนำจาก
นักวิชาการประมงผู้มีความชำนาญ  

4. สัตว์น้ำพันธุ์จำหน่าย (Extension Seed) คือ พันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากการผลิตด้วยสัตว์น้ำพันธุ์ขยาย          
โดยหน่วยงานของกรมประมงหรือเกษตรกร ผู้เพาะขยายพันธุ์ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต  สัตว์น้ำ
ปลอดภัย การผลิตกุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” พันธุ์หลัก เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ กองวิจัย และพัฒานาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ได้ดำเนินการผลิตกุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” 
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พันธุ์หลัก ตามแผนงาน พื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้าน
การประมง กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักพันธุ์ขยาย เพ่ือ
ส่งมอบให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ปีละ 500 ตัว เพื่อนำไปผลิตกุ้งก้ามกรามพันธุ์ขยายต่อไป 
ซ่ึงการดำเนินการผลิตกุ้งก้ามกรามพันธุ์หลักนี้ใช้วิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว (within family selection) 
สร้างประชากรกุ้งก้ามกราม จำนวน 14 ครอบครัว (ครอบครัวละ 2 ซ้ำ) โดยจับคู่ผสมสลับระหว่างครอบครัว
ดำเนินการเช่นเดียวกับตอนคัดเลือกพันธุ์“สายพันธุ์ สพก.”  

 
การผลิตกุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” พันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย  

ในปีงบประมาณ 2560 - 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ได้ดำเนินการผลิตกุ้ง
ก้ามกราม “มาโคร 1” พันธุ์ขยาย ขนาดประมาณ 5 กรัม จำนวน 144,430 ตัว และ ขนาด 1.5-2 เซนติเมตร 
จำนวน 235,000 ตัว ตามแผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนา
ศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  กิจกรรมย่อย ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลัก
พันธุ์ขยาย เพ่ือส่งมอบให้หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำกรมประมง ประกอบด้วย  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 15 หน่วย ได้แก่ ศพจ.เพชรบูรณ์, ศพจ.สุโขทัย, ศพจ.เขต 4 
อุดรธานี ศพจ.เขต 6 ขอนแก่น, ศพจ.ร้อยเอ็ด, ศพจ.กาฬสินธุ์, ศพจ.มหาสารคาม, ศพจ.เขต 7 ชลบุรี, ศพจ.
สระแก้ว, ศพจ.ปทุมธานี ศพจ.อ่างทอง, ศพจ.เขต 11 ตรัง, ศพจ.เขต 12 สงขลา, ศพจ.เขต 8 พระนครศรีอยุธยา               
และ ศพจ.ตราด  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 4 หน่วย ได้แก่ ศปจ.เขต 5 สุราษฎร์ธานี, ศปจ.สุพรรณบุรี, ศปจ.ตาก 
และ ศปจ.ชัยภูมิ  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 2 หน่วย ได้แก่ ศพช.เขต 1 ฉะเชิงเทรา และ ศพช.ลุ่มน้ำ
ปากพนัง รวมจำนวน 21 หน่วย เพ่ือนำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในผลิตพันธุ์จำหน่ายเพ่ือผลิต ลูกกุ้งก้ามกรามจำหน่าย
ให้กับเกษตรกรต่อไป 

ตารางท่ี 32 แผนและผลการดำเนินงาน โครงการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มาโคร 1 (พันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย) 
กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  

โครงการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมาโคร 1       
1. ปีงบประมาณ 2561       
   - รับพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาโคร 1 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
เพชรบุรี วันที่ 7 มิ.ย. 2561  

ตัว 10,000   ตายทั้งหมด  

หมายเหตุ :        
ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามดังกล่าวทำให้กุ้งก้ามกรามที่รับมาตายทั้งหมด 

      

2. ปีงบประมาณ 2562       
   - รับพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาโคร 1 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
เพชรบุรี วันที่ 4 ตุลาคม 2562 

ตัว 20,000   อยู่ระหว่างการ
เลี้ยง  

3. ปีงบประมาณ 2563       
   - รับพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาโคร 1 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
เพชรบุรี วันที่ 24 ก.พ.63 

ตัว   1,000   อยู่ระหว่างการ
เลี้ยง  
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ประมวลภาพ .โครงการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มาโคร 1 (พันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย) 
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13. โครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภยั ป ี2562 

1.หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และเกิดอุทกภัยใน

ช่วงเวลาต่อมาต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม ส่งผลให้รอบระยะเวลาการเพาะปลูกทางการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล 
กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ ซึ่งทำให้กระแสเงินสดในมือของ เกษตรกร
ลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการดารงชีพและนาไปสู่การก่อหนี้สินเพิ่มข้ึน 

โดยจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่งผลให้ พ้ืนที่การเกษตรเสียหายสิ้นเชิงตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ประกอบกับ
สถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ”(KAJIKI) ตั้งแต่วันที 29 สิงหาคม 2562 
เป็นต้นมา ทาให้เกิดอุทกภัยในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยดาเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้ 
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยาฯ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้ง

ช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี  2562 ที่ ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2562 

2. การช่ วยเหลือตามแผนปฏิบั ติการฟ้ืน ฟู  เยียวย า ฯ เป็ นการเยี ยวยาเพ่ิม เติมจากระเบียบ
กระทรวงการคลัง ฯ เนื่องจากเหตุที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นพิเศษ เฉพาะห้วงเวลา คือ เกษตรกรประสบปัญหาทั้งภัย
ฝนทิ้งช่วงและปัญหาอุทกภัยติดต่อกัน ทำให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ ดังนั้น การฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ประสบภัย
ต่อเนื่อง ให้ผ่านพ้นและสามารถฟ้ืนฟูอาชีพการเกษตรได้ตามปกติโดยเร็ว 

3. แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา ฯ ต้องมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิตกับแหล่งรับซื้อผลผลิตให้มี
ความชัดเขน โดยพิจารณาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการผลิตที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในพ้ืนที่ รวมทั้ง ให้คำ
แนะนาทางวิชาการ เพ่ือให้เกษตรกรมีศักยภาพในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
สร้างใหม่ท่ีดีกว่าเดิม 

โดยแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 วงเงินรวม  
3,120.8618 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 1,075,000 ล้านครัวเรือน จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเขียว) วงเงิน 
374.5248 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 150,000 
ครัวเรือน พ้ืนที่ 1.4 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกรเพ่ือซื้อเมล็ดพันธุ์  ให้ความช่วยเหลือตาม
พ้ืนที่ปลูกจริง รายละไม่เกิน 20 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.0 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 
245 บาท (ครัวเรือนละ 4,900 บาท)ถ่ัวเขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 200 
บาท (ครัวเรือนละ 4,000 บาท) 

2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 วงเงิน 1,739.429 ล้านบาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ กรมการข้าว เป้าหมาย เกษตรกร จานวน 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุ์ข้าว  63,200 ตัน พ้ืนที่ 
6.32 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ ทั้งนี้ จะจัดส่ง
เมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไม่ไวแสง ช่วงเดือนกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนธันวาคม 2562 สาหรับเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวกลุ่มข้าวไวแสง จะจัดส่ง ช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2563 

3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน วงเงิน 260 ล้าน
บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง มีเป้าหมายเกษตรกร จานวน 50,000 ราย โดยสนับสนุนพันธุ์ปลาและ
อาหารสัตว์น้าให้แก่เกษตรกร (เกษตรกรได้รับพันธุ์ปลานิลแปลงเพศรายละ 800 ตัว พร้อมอาหารสั ตว์น้ำนำร่อง 
จำนวน 120 กิโลกรัม) (รายละ 5,000 บาท) 

4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย วงเงิน 240 ล้านบาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ เป้าหมาย เกษตรกร 48,000 ครัวเรือน โดยสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชี
เกษตรกร เพ่ือซื้อพันธุ์ไก่ไข เป็ดไข่ ครัวเรือนละ 10 ตัว ไก่พ้ืนเมืองคละเพศ ครัวเรือนละ 30 ตัว พร้อมค่าอาหาร
และค่าวัสดุ (ครัวเรือนละ 4,850 บาท) 
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5) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน วงเงิน 506.908 ล้านบาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ กรมประมง เป้าหมาย แหล่งน้ำในชุมชน จำนวน 1,436 แห่ง ในพ้ืนที่ 129 อำเภอโดยปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ในแหล่งน้ำชุมชน โดยสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป จำนวน 
200,000 ตัวต่อแหล่งน้ำ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 
ให้สามารถทำการผลิตได้ทันทีหลังน้ำลด เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกร ผู้ประสบภัย ให้สามารถ
ประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้  และผลผลิตเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน            
ได้ในระยะสั้น 

 
ตารางท่ี 33 แผนและผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562   

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 

โครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562   

กรมประมงได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างรายได้จากอาชีพ
ประมงในแหล่งน้ำชุมชน โดยสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด
ตั้งแต่ 5 - 7 ซม. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เห็นชอบและอนุมัติการดำเนินงานตามแผนฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 

        

 - ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ สนง.ปจ.ร้อยเอ็ด รับผิดชอบแหล่งน้ำใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด  270 แห่ง 18 อำเภอ (อำเภอละ 15 
แห่ง ได้แก่ อ.โพนทอง, อ.เมยวดี, อ.ธวัชบุรี, อ.ทุ่งขาหลวง, อ.อาจ
สามารถ, อ.เมืองสรวง, อ.ศรีสมเด็จ, อ.เสลภูมิ, อ.จตุรพักรพิมาน, อ.
สุวรรณภูมิ,อ.ปทุมรัตต์, อ.เกษตรวิสัย, อ.เมืองร้อยเอ็ด, อ.จังหาร / 
อำเภอละ 19 แห่ง ได้แก่ อ.พนมไพร, อ.โพธิ์ชัย / อำเภอละ 11 แห่ง 
ได้แก่ อ.หนองฮี, อ.เชียงขวัญ 

แห่ง 270  270  100.00 
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ประมวลภาพ โครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอทุกภัย ปี 2562 
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14. แผนงาน : บูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
      โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร 
      กิจกรรม  : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำ เพ่ือทดแทนการลดลงของ

สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก ให้มีผลผลิตสัตว์น้ำจืดเพียงพอต่อความต้องการ        
บริโภคสัตว์น้ำ สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของประชากรไทยเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกและมี
คุณค่าทางโภชนาการและสร้างรายได้ในครัวเรือน 

กรมประมง โดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นหน่วยงานหลั ก ที่มีภารกิจเกี่ยวกับ
การศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และ
ให้บริการด้านความรู้และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อฟื้นฟูเพ่ิมทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำให้มีเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและสามารถส่งออกแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยได้มุ่งเน้นให้มีการ
บริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตสัตว์น้ำ ความมั่นคงของอาหารสัตว์น้ำจืดผ่านการดำเนินโครงการพัฒนา
ต่างๆ เช่น การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน้าไปเลี้ยง และปล่อยเพ่ิมผลิตสัตว์น้ำที่มีเพียงพอต่อการ
บริโภค และสร้างรายได้ของประชากร ในท้องถิ่นตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร 
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศให้เกิด การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้สมดลุและยั่งยืน 

ในปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้าง
ทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จืด เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้ผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจริง         
และสามารถน้าองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และส่งเสริม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ไปพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงได้จริง การดำเนินโครงการมีการวางแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้ตรงกับความต้องการ เหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนฐานและวิถีชีวิตของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละพ้ืนที่มี การติดตามประเมินผลการน้าองค์ความรู้ไปใช้หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ตลอดจน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงระหว่างเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่ประชาชน 
(2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้น้า องค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้  
(3) เพ่ือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้คนในชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย ให้มีสัตว์น้ำจืดเพียงพอต่อการบริโภค 

 

ตารางท่ี 33 แผนและผลการดำเนินงาน กิจกรรม  : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล  ร้อยละ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  

1. สมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ราย 60       60   100.00  

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ราย        60  
        

60  
  100.00  

3. ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พันตัว 180     180  100.00  

4. ติดตามการใช้องค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไปใช้ประโยชน์ 

ครั้ง 4 4   100 
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ประมวลภาพ กิจกรรม  : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
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15. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 

หลักการและเหตุผล 

         งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอ่ืนๆ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523                  
โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและ
พันธุ์สัตว์น้ำอ่ืนๆ พ.ศ. 2523 มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ     
เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้ทำการผลิตขึ้นเอง และที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจากธรรมชาติโดยส่วนราชการของ
กรมประมง เพ่ือจำหน่ายให้แก่ราษฎร ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการให้แก่เกษตรกรเป็นหลักการที่สำคัญ มิได้มีวัตถุประสงค์ผลิตเพ่ือจำหน่าย
และสร้างผลกำไรเหมือนภาคเอกชน เนื่องจากกิจกรรมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้และชำนาญจึง
จะสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ดังนั้นในระหว่างที่ภาคเอกชนยังไม่มีความพร้อมและความเข้มแข็ง กรมประมงจึง
เป็นผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อยังชีพและสร้างรายได้ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือผลิตและจำหน่ายสัตว์น้ำพันธุ์ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. เพ่ือนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
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ตารางท่ี 34 ผลการดำเนินงาน งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 

รายการ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ตัว 4,504,061 5,825,551 129.34 

2. รายได้จากการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ บาท 1,600,000 1,404,400 87.78 
 
 

ตารางท่ี 35 ผลการดำเนินงาน จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และ
พันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ ประจำปี 2563 

ลำดับที่ ชนิด ขนาด 
ราคา จำนวน  จำนวนเงิน  
(บาท)  ตัว บาท 

1 ตะเพียน 
2-3 ซม. 0.2 1,595,500 319,100.00 
3-5 ซม. 0.25 16,400 4,100.00 

2 นิล 3-5 ซม. 0.2 1,972,500 394,500.00 

3 นิลแดง 
2-3 ซม. 0.2 54,500 10,900.00 
3-5 ซม. 0.4 14,750 5,900.00 

4 นิลแปลงเพศ 
2-3 ซม. 0.3 1,399,000 419,700.00 
5-7 ซม. 0.8 7,500 6,000.00 

5 ไน 3-5 ซม. 0.2 105,500 21,100.00 

6 ยี่สกเทศ 
2-3 ซม. 0.2 401,000 80,200.00 
3-5 ซม. 0.25 2,400 600.00 
5-7 ซม. 0.5 86,200 43,100.00 

7 สร้อยขาว 
2-3 ซม. 0.15 2,000 300.00 
3-5 ซม. 0.25 28,000 7,000.00 

8 นวลจันทร์ 
2-3 ซม. 0.1 1,000 100.00 
3-5 ซม. 0.2 59,500 11,900.00 

9 กบนา 30 วัน 1.0 79,800 79,800.00 
10 ไรแดง 1 กก. 100 1.00 100.00 

รวมทั้งสิ้น   5,825,551 1,404,400 
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16. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาหลด 
      โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด 
หลักการและเหตุผล 
 นโยบายและแผนพัฒนาของประเทศไทยให้ความสำคัญในการรณรงค์คุณภาพมาตรฐานอาหารของไทยให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้อาหารที่ผลิตและบริโภคในประเทศปลอดภัยมีมาตรฐานทัดเทียม
สากล กระแสความตื่นตัวเรื่องสุขอนามัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้ผู้คนหันมาเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การผลิตสินค้าเกษตรจึงต้องปรับตัวให้เข้าระบบ ตลอดจนต้องสร้างเอกลักษณ์ ความ
เชื่อมั่นให้สินค้าเกษตร 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของจังหวัดร้อยเอ็ด (Gross Provincial product ; GPP) ปีพ.ศ. 2556 มาจาก
ภาคเกษตรมูลค่า 12,368 ล้านบาท ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่มาจากข้าว (สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีทุ่งกุลาร้องให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พ้ืนที่รวม 986,800 ไร่ ทำ ให้จังหวัด
ร้อนเอ็ด กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตละส่งออกข้าวหอมมะลิ รายใหญ่ของประเทศ พันธกิจสำคัญของแผนพัฒนา
จังหวัดร้อยเอ็ด คือ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในการแข่งขันศักยภาพการบริหาร
ทรัพยากรทางการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
 ในปี 2558 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมติคณะกรรมการระดับจังหวัดได้ประกาศให้ ปลาหลด ( Macronathus 
siamensis) เป็น “ปลาประจำจังหวัด” เนื่องจากปลาหลดเป็นปลาพ้ืนถิ่น เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของทุ่งกุลา
ร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ดเพาะปลาหลดได้ครั้งแรกของโลก ในปี พ.ศ.2546   
ปลาหลดสามารถ อาศัยอยู่ได้ในนาข้าวกินอาหารจำพวกตัวอ่อนแมลง หนอนแดง ไส้เดือนและสัตว์เล็กๆ เป็นอาหาร 
 ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมานาข้าวทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแห่งที่มีปลาหลดชุชุมมาก จนมีการเปรียบเทียบว่า “ชาวนา
ทุ่งกุลาร้องใช้ปลาหลดแห้งจุดไฟแทนฟืน” แต่การทำนาหรือทำการเกษตรสมัยปัจจุบันนิยมใช้ปุ๋ยเคมีสารกำจัด
วัชพืชและสารกำจัดแมลง ทำให้สภาพดินนาเปลี่ยนไป เมื่อสารเคมีลงสู่น้ำในนาข้าวส่งผลร้ายทำลายไส้เดือนและ
สัตว์หน้าดินเช่น หนอนแดง ไรแดง ที่เป็นห่วงโซ่อาหารของสัตว์หลายๆชนิดรวมทั้งปลาหลดให้หมดไป ด้วยสาเหตุนี้
ปลาหลดจึงขยายพันธุ์ได้ยากและจำนวนน้อยลงจนถึงข้ันวิกฤติ 
 เพ่ือให้ปลาหลด “ปลาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด” กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีตและสามารถใช้เป็น
ตัวชี้วัดการผลิตข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดปลอดภัย รวมถึงการลดใช้สารเคมี สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้เสนอ
โครงการ“ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพปลอดภัย ด้วยเครือข่ายธนาคารปลาหลด” ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 5 อำเภอ 
ซึ่งมีพ้ืนที่สอดคล้องกับเขต Zoning ของเกษตรจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมส่งเสริมเกษตรนาแปลงใหญ่ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมนำร่องเป็นต้นแบบสู่เกษตรกรชาวนาสร้างเครือข่าย
ชาวผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเลี้ยงปลาหลดในนาเพ่ือให้ได้ ข้าวหอมมะลิที่มี
คุณภาพปลอดภัยและลดเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มอาหารโปรตีนจากปลาหลด ลดรายจ่าย 
พร้อมทั้งจัดตั้งธนาคารเพาะขยายพันธุ์ปลาหลด สำหรับแจกจ่ายกระจายพันธุ์เพ่ือให้ปลาหลดกลับมาอุดมสมบูรณ์ใน
ทุ่งกุลาเช่นในอดีตอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือขยายพันธุ์ปลาหลด และเป็นศูนย์กลางการให้บริการความรู้เทคโนโลยีด้านการประมง 
2. เพ่ิมพูนความรู้ในการเลี้ยงปลาหลด ลดเลิกใช้สารเคมีในนาข้าวให้แก่เกษตรกร 
3. พัฒนาอาชีพการทำนาโดยวิธี “นาข้าวหอมมะลิเลี้ยงปลาหลดลดการใช้สารเคมี” 
4.  แก่เกษตรกรชาวนา 
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ตารางท่ี 36 แผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาหลด  
งาน/โครงการ หน่วยวัด แผน ผล ร้อยละ 

1. ปีงบประมาณ 2561 
    

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 200 ราย รายละ 500 
ตัว 

ตัว 100,000 100,000 100.00 

    งบประมาณ 328,200 บาท     

2. ปีงบประมาณ 2562                       
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 200 ราย รายละ 500 

ตัว 
ตัว 100,000 13,000 13.00 

    งบประมาณ 423,000 บาท     

3. ปีงบประมาณ 2563            
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 200 ราย รายละ 500 

ตัว 
ตัว 100,000 20,500 20.50 

    งบประมาณ 287,300 บาท     

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2562 ค้างส่งมอบพันธุ์ปลาหลด จำนวน 100,000 ตัว ดงันั้น ในปีงบประมาณ 
2563     จึงต้องส่งมอบพันธุ์ปลาหลด รวมทั้งสิ้น 200,000 ตัว 
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กิจกรรมการบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  
การบริการทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา สนับสนุนสถานที่ฝึกงานให้กับสถานศึกษา 

จำนวน 2 สถาบัน โดยมีจำนวนนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11 คน 
ตารางท่ี 37 สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ส่งนักศึกษามาฝึกวิชาชีพและประสบการณ์ทางประมง ในปี 2563 

ลำดับที ่ สถาบันกาศึกษา ชื่อ-สกลุ ช่วงระยะเวลา 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. นายสรายุธ     บุญคุ้ม 
6 ม.ค. - 28 ก.พ. 63 

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  2. นายอัษฎางวุธ  เกื้อกูล 
  สาขาวิชาประมง 3. นางสาวอรนรี  รัตนกิจยนต์ 
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 1. นายชานนท์    เอกบุตร 

9 มี.ค. - 8 พ.ค. 63 
  

 แผนกวิชาประมง  2. นายธนณัฐ      คณาเสน 

  3. นายธนเกียรติ   ธานีวรรณ 

  4. นายศรัณย์      ผลาพรม 

  5. นายอิฐธิชัย     โกลตะสิงห์  

  6. นายเอกราช     กันยาวดี 

  7. นายธนวัฒน์     พิมรัตน์ 
    8. นายนิติธร       ติษยวรณ ์
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งานและกิจกรรม 
ภายในจังหวัด 
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1. มอบอาหารและเครื่องดื่ม ณ จุดบริการประชาชน ตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบแก่เกษตรกร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลอยเอ็ด ปี พ.ศ.2563  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562- 2 มกราคม 2563 

   

2.กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งท่ี 4/2563 บริเวณแปลงนาสาธิตแปลงนาข้าว
หอมมะลิเพื่อเฉลิมพระเกียรติ( Rice Code) ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี 

     

3.ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ 

     

4.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก 
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5.ร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข           
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ

   

6.ร่วม “กิจกรรมสานสัมพันธ์รวมกันเป็นร้อยเอ็ด” ครั้งท่ี 3 ณ สนาม TOYOTA Indoor Soccoer Roi -Et 

   

7.ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองพอก  

   

8.สนับสนุนพันธุ์ปลานิลจิตรลดา3  ให้ โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
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9.ร่วมมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตใน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหา
อุทกภัย ปี 2562 ณ วัดบ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี 

   
 
10.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณริมห้วยเหนือ อ.เมือง 

     
 
11.ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำหนองสาธารณะ ณ หนองสิม ต.โคกล่าม    
อ.จตุรพักตรพิมาน 

     
 
12.ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเกษตรวิสัย  
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รายงานประจ าปี 2562-2563 ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้จืดรอ้ยเอ็ด 

 

13.ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิปบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หนองน้ำสาธารณะประโยชน์(ฝ่ายทบจิก) และ 
หนองน้ำโคกหนองม่วง ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ 

     
 
14.ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรณษา                 
28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 

     
 

15.ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาลูกพรหม(โดมเอนกประสงค์) ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน 

     
 

16.ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หนองโซ้ง บ้านรวมไทย ต.โหรา อ.อาจสามารถ 
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17.ร่วมให้การต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในการติดตามการดำเนินงาน    
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก่งม่วง                
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาดี อ.โพนทอง 

     
 
18.ร่วมสัมมนาและรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เครือข่ายแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ “ระดับทองแดง” ประจำปี 2563 ณ โรงแรมราชาวดี 
รีสอร์ท แอนโฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

     
 

19.ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563” ณ หนองหมาเลีย บ้านโพธิ์ใหญ่      
หมู่ที่1 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร 

     


