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คำนำ 
รายงานประจำปี 2563 ฉบับนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว จัดทำขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ี
สนใจสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งรวบรวมแผนงาน โครงการต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด กรมประมง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและสามารถปฏิบัติงานได้
สำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  

ศูนย์ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร และผู้ท่ีสนใจ
ท่ัวไป ในการค้นคว้าข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ท้ายนี้ขอขอบคุณ ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีทุก
ท่านในศูนย์ฯ ทุกท่านท่ีได้สนันสนุน ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆท่ีได้รับมอบหมายจนสำเร็จ
ลุล่วง บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
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ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๑ 
 

ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว 

 
 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสระแก้ว 

ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ  ตอนกลางเป็นภาพโบราณสถานประสาทเขาน้อยสีชมพู  

ด้านหน้าเป็นภาพพุทธรูปปางสรงน้ำสรีระ ประทับยืนบนดอกบัว ด้านหลังสุดเป็นสระน้ำมีดอกบัว 

คำอธิบาย 

- ภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ หมายถึง การท่ีจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ทางทิศบูรพา 

- ภาพโบราณสถานประสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นโบราณสถานท่ีสำคัญในเขตจังหวัดสระแก้ว 

- ภาพพระพุทธรูปปางสรงน้ำสรีระ ประทับยืนบนดอกบัว เป็นพระพุทธรูปท่ีจะสร้างเป็นพระพุทธรูป
ประจำจังหวัด 

 

คำขวัญประจำจังหวัด 

“ ชายแดนเบื้องบูรพา  ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยะธรรมโบราณ ย่านการค้าไทยเขมร ” 

 

 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๒ 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว  

“ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย” 
                ต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว                              ดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว          

                                                        

                              “ ต้นมะขามป้อม”                                              “ ดอกแก้ว” 

ประวัติและการจัดต้ังจังหวัดสระแก้ว 

สระแก้วเป็นจังหวัดใหม่ทางตะวันออกของไทยท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา แต่หากย้อนอดีตไป
ในช่วงเวลาท่ีปราศจากพรมแดนประเทศ สระแก้วเป็นผืนแผ่นดินท่ีอยู่ระหว่างอ่าวไทยและทะเลสาบเขมร หาก
ย้อนเวลาไปไกลถึงยุคทวารวดีช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๙-๑๑ เมื่อครั้งท่ีอ่าวไทยยังลึกเข้ามาในผืนแผ่นดิน ครั้งนั้นมี
เมืองโบราณทางตะวันออกของไทยมีสถานะเป็นเมืองท่า เช่น เมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี เคยเป็นเมือง
ท่าชายทะเลท่ีเรือเดินทะเลสามารถแล่นเข้าถึงได้  และเมืองพระรถในเขตลุ่มน้ำพานทอง จังหวัดชลบุรี ก็เคย
เป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเลท่ีสำคัญอีกแห่งหนึ่งเช่นกัน ดังนี้แล้วอาณาบริเวณท่ีเป็นจังหวัดสระแก้วจึงเป็น
พื้นท่ีระหว่างเมืองชายฝ่ังทะเลกับบ้านเมืองบนผืนแผ่นดินท่ีอยู่ลึกเข้ามา กล่าวคือ จากสระแก้วไปทาง
ตะวันออกสู่บ้านเมืองในเขตลุ่มทะเลสาบเขมร ทางเหนือผ่านช่องเขาของเทือกเขาบรรทัดเข้าสู่ท่ีราบลุ่มในแอ่ง
โคราช และชุมชนทางตอนใต้ของลุ่มน้ำมูลลงไปทางใต้ออกทะเลได้และมาทางตะวันตกสู่เมืองศรีมโหสถแล้ว
เลยไปสู่ชุมชนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 

สระแก้ว มีท่ีมาจากช่ือสระน้ำโบราณในพื้นท่ีอำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ ๒ สระ บางครั้งก็เรียกรวมคู่
กันว่า “สระแก้ว สระขวัญ” แต่คนโบราณมักเรียกแยกกันคนละสระว่า “สระแก้ว” และ “สระขวัญ” ซึ่งเอกสาร
ราชการบันทึกว่า “สระแก้ว สระขวัญ” อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองสระแก้ว ต้ังอยู่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี ๖ และ ๗ 
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว ในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ.๒๓๒๔ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้เป็นแม่ทัพยกไป ตีประเทศ
กัมพูชา (เขมร) และได้แวะพักทัพอยู่ท่ีบริเวณสระน้ำท้ังสองแห่งนี้ว่า“สระแก้ว สระขวัญ” และหลังจากนั้นได้มี
การนำน้ำจากสระท้ังสองแห่งนี้ มาใช้ในการประกอบพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและพระราชพิธีบรมราช
ภิเษก โดยถือว่าเป็นน้ำท่ีบริสุทธิ์ ต่อมาภายหลังก็ได้นำไปใช้ในงานพระราชพิธีอีกหลายครั้ง และเป็นท่ีมาของ
ช่ือจังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน 

จังหวัดสระแก้วเดิมมีฐานะเป็นตำบล ซึ่งสมัยก่อนได้ต้ังเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้าเข้าออก มี
ข้าราชการตำแหน่งนายกอง ทำหน้าท่ีเป็นนายด่าน จนถึง ปี พ.ศ.2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่ง
อำเภอ ช่ือว่า " กิ่งอำเภอสระแก้ว " ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินทร์ โดยใช้ช่ือสระน้ำ เป็นช่ือกิ่งอำเภอ
ช่ือว่า " อำเภอสระแก้ว " ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2536 
ได้มีพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดสระแก้วขึ้น ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มท่ี 110 ตอนท่ี 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๓ 
 

125 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2536 ในมาตรา ๓ ให้แยกอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอสระแก้ว 
อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี รวมต้ังขึ้นเป็นจังหวัด
สระแก้วและมีเขตท้องท่ีตามอำเภอดังกล่าวมีอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งมี่พื้นท่ีในเขตการปกครอง
ประมาณ ๗,๑๙๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๔๙๖,๙๖๑ ไร่ และตามมาตรา ๔ ให้เปล่ี ยนช่ืออำเภอ
สระแก้วเป็นอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นผลให้จังหวัดสระแก้วได้เปิดทำการในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ นับเป็น
จังหวัดท่ี ๗๔ ของประเทศไทย 

ที่ต้ังและอาณาเขต  

สระแก้ว ต้ังอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างละติจูดท่ี ๑๓ องศา ๑๔ ลิปดา ถึง ๑๔ องศา 
๑๑ ลิปดาเหนือ และลองติจูดท่ี ๑๐๑ องศา ๕๑ ลิปดา ถึง ๑๐๒ องศา ๕๖ ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยเดินทางรถยนต์ ๒36 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ ๗,๑๙๕.๑๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือ 
๔,๔๙๖,๙๖๒ กิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ ๑๖๕ 
กิโลเมตร ใน ๔ อำเภอได้แก่ อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และอำเภอคลองหาด  

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์ (อำเภอละหานทราย) และจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอครบุรี) 

ทิศใต้  ติดกับจังหวัดจันทบุรี (อำเภอสอยดาว) 

ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา 

ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี (อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี) และจังหวัดฉะเชิงเทรา   

                     (อำเภอสนามชัยเขต) 

 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๔ 
 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดสระแก้ว 

 สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพท่ัวไป พื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว โดยรวมเป็นพื้นท่ีราบถึงราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีระดับ
ความสูงจากน้ำทะเล 74 เมตร กล่าวคือ 

 ด้านเหนือ มีเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางประกง มีลักษณะเป็นป่าเขาทึบได้แก่ 
บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 

 ด้านใต้ มีลักษณะเป็นท่ีมี่ราบเชิงเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำ
การเกษตร ทำให้เกิดสภาพป่าเส่ือมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นท่ีราบ ได้แก่ อำเภอวังน้ำเย็น กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ 
เป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี 

 ตะวันออก ลักษณะเป็นท่ีราบถึงราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทำไร่ ทำนา 

 ด้านตะวันตก นับต้ังอำเภอวัฒนานคร มีลักษณะเป็นสันปันน้ำ และพื้นท่ีลาดไปทางอำเภอเมือง
สระแก้ว และอำเภออรัญประเทศ เข้าเขตประเทศกัมพูชา 

 สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู 

 ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  

ฤดูฝน  ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย 1,296-1,539 มิลลิเมตร 

 ฤดูหนาว ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า 

อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 27.5-28.78 องศา  

 

แหล่งน้ำสำคัญ 
 

ลำคลอง จังหวัดสระแก้ว มีลำคลองสายสำคัญ ดังนี ้

คลองพระปรง มีต้นกำเนิดจากเขาในอำเภอวัฒนานคร แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำหนุมานในเขต 

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลายเป็นแม่น้ำปราจีนบุรี ความยาว 180 กิโลเมตร 

คลองพระสะทึง มีต้นกำเนิดจากเขาท่ึงล่ึงในอำเภอมะขาม และเขาตะกวดในอำเภอโป่งน้ำร้อน 

จังหวัดจันทบุรี ไหลไปลงแม่น้ำพระปรงท่ีบ้านปากร่วม ตรงแนวแบ่งเขตระหว่างอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
กับอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 164 กิโลเมตร 

คลองน้ำใส มีต้นกำเนิดจากเขาตาเลาะ และเขาตาง็อกในอำเภอวัฒนานคร และภูเขาในประเทศ
กัมพูชา ความยาว 74 กิโลเมตร ใช้เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา 

คลองพรมโหด มีต้นกำเนิดจากเขาในตำบลช่องกลุ่ม อำเภอวัฒนานคร ไหลไปลงคลองลึก  

อำเภออรัญประเทศ ท่ีหลักเขตแดนท่ี 50 ความยาว 62 กิโลเมตร ถือเป็นแนวเขตอนุรักษ์ของไทยและกัมพูชา 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
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อ่างเก็บน้ำ 

  

โครงสร้างประชากร 

 ประชากร ณ ธันวาคม ๒๕60 รวมท้ังส้ิน 560,531 คน เป็นชาย 280,731 คน หญิง 279,800 
คน สำหรับอำเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 111,137 คน รองลงมาได้แก่ อำเภอ
อรัญประเทศ จำนวน 89,660คน และ อำเภอวัฒนานคร จำนวน 81,872 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ชื่อแหล่งน้ำ ความจุ หน่วย 

๑ อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ๗.๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๒ อ่างเก็บน้ำพระปรง ๙๗.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๓ อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ๕.๗๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๔ อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน ๐.๒๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๕ อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง ๒.๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๖ อ่างเก็บน้ำคลองทราย ๐.๑๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๗ อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ ๕.๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๘ อ่างเก็บน้ำห้วยชัน ๔.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๙ อ่างเก็บน้ำเขารัง ๓.๗๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๐ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ๖๐.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๑๑ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน ๑๐.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๒ อ่างเก็บน้ำห้วยเขาดิน ๑.๔๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๓ อ่างเก็บน้ำคลองส้มป่อย ๑.๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๑๔ อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ ๐.๒๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๑๕ อ่างเก็บน้ำคลองตาด้วง ๑.๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๑๖ อ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง ๖๕.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

  รวม ๒๖๕.๘๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๖ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว 
 

 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว  ต้ังอยู่เลขท่ี ๒88 หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองตะเคียน
บอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีประมาณ ๑๕๐ ไร่  เดิมช่ือ“ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
สระแก้ว” ก่อต้ัง ณ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำท่ากะบากบนพื้นท่ีของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาพื้นท่ีราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เริ่มดำเนินการ
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕  โดยเริ่มแรกเป็น "หน่วยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดปราจีนบุรี"  ในปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ได้
เปล่ียนช่ือเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดสระแก้วแยกออก
จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดท่ี ๗๔ ของประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงได้เปล่ียนเป็น
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระแก้วตามช่ือจังหวัด เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการปรับโครงสร้างของกรมประมงและได้ยกระดับขึ้นเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืดสระแก้ว สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ภายใต้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง 
พ.ศ. ๒๕๔๕   

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการปรับโครงสร้างระบบราชการได้เปล่ียนช่ือหน่วยงานใหม่เป็น ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด กรมประมง  

 
สถานที่ติดต่อในปัจจุบัน 

สถานท่ีต้ัง : ๒88 หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐ 
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐๓๗ ๒4๗๙๖๗ 

E – mail : fishsakaew@gmail.com 

Website : www4.fisheries.go.th/rfa-sakaew 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ  

 1. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด และถ่ายทอด
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม  

 2. ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด ท่ีได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 

 3. ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิดหรือแหล่งน้ำชุมชน เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำ 

 4. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด และให้การสนับสนุนทาง
วิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด 

 5. เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด 

 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
รายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

 
๑. อาคารท่ีทำการ ขนาด ๓๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง 
๒. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ จำนวน ๑ หลัง 
๓. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ – ๖ จำนวน ๑ หลัง 
๔. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ – ๔ จำนวน ๕ หลัง 
๕. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑ – ๒ จำนวน ๑ หลัง 
๖. บ้านพักแฝดข้าราชการ ระดับ ๑ – ๒ จำนวน ๓ หลัง 
๗. บ้านพักคนงาน ๑๐ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง 
๘. โรงเพาะฟัก   จำนวน ๒ หลัง 
๙. บ่อดินขนาด ๑ ไร่ (ผนังซีเมนต์ ๕ บ่อ) จำนวน ๑๕ บ่อ 

๑๐. บ่อดินขนาด ๐.๕ ไร่  จำนวน ๑๗ บ่อ 
๑๑. บ่อซีเมนต์ขนาด ๕๐ ตร.ม. จำนวน ๔๐ บ่อ 
๑๒. โรงเก็บพัสดุขนาด ๘๔ ตร.ม. และ ๑๐๐ ตร.ม. จำนวน ๒ หลัง 
๑๓. โรงเก็บน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน ๑ หลัง 
๑๔. โรงเก็บและผลิตอาหารปลา จำนวน ๑ หลัง 
๑๕ โรงเก็บรถยนต์  จำนวน ๑ หลัง 
๑๖. โรงกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเครื่อง  จำนวน ๑ หลัง 
๑๗. ถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.  จำนวน ๑   หน่วย 
๑๘. ป้อมยามพร้อมประตู  จำนวน ๑ หลัง 
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ภาพถ่ายดาวเทียมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว (ท่ีมา : Google My Maps) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว 
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แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก 

ทางเข้าศูนย์ 
ฯ 

ถนนไป อ.วัฒนานคร 

ถนน 

คลองสง่น้ำชลประทาน 

คล
อง

ท่า
กะ

บา
ก 

คลองสง่น้ำชลประทาน 

๑๒ 

๑๓ 

๑๕ 
๑๕ 

๑๕ ๑๕ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑

๕ 

๑

๕ 

๑

๕ 

๑

๕ 

๙ ๖ ๖ 

๒ 

 

๓ 

๑ 

1. อาคารสำนักงาน 
2. โรงเก็บรถยนต ์
3. โรงน้ำมัน 
4. โรงเก็บพัสด ุ
5. บ้านพักข้าราชการระดบั ๕ – ๖ 
6. บ้านพักข้าราชการระดบั ๓ – ๔ 
7. บ้านพักแฝดข้าราชการระดบั ๑ – ๒ 
8. บ้านพักคนงาน 
9. บ้านพักข้าราชการระดบั ๗ – ๘ 
10. บ่อดินขนาด ๓ ไร ่
11. โรงอาหารปลา 
12. บ่อซีเมนต์ขนาด  ๕๐ ตารางเมตร 
13. โรงเพาะฟัก 
14. โรงอาหารปลานิล 
15. บ่อดินขนาด ๐.๕ ไร่ 
16. บ่อดินขนาด ๑ ไร ่
17. บ่อดินขนาด 0.25 ไร ่
 

 

 

 

๑๑ 

๑๖ 

 

๑๐ 

๑๖ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๑๖ ๑๖ ๑๖ 

๑๖ ๑๖ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ 

๑๖ 

๑๖ 

๑๒ 

๑๒ 

๑๒ 
๑๔ 

๔ 

16 

17 ๑๕ ๑๕ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๑๕ 

15 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๖ 

๖ 

๕ 

๔ 

๗ 

๗ 

๗ 

๗ 

๘ 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๑๐ 
 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระแก้ว 
 

  ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
๑. นายจำรัส ขันตีจิตต์ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ต.ค. ๒๕๓๙ 
๒. นายบุรฉัตร จันทกานนท์ ต้ังแต่ พ.ย. ๒๕๓๙ – พ.ค. ๒๕๔๐ 
๓. นายวิระธรรม ทองพันธุ์ ต้ังแต่ ม.ิย. ๒๕๔๐ – ธ.ค. ๒๕๔๑ 
๔. นายบุรฉัตร จันทกานนท์ ต้ังแต่ ธ.ค. ๒๕๔๑ – ม.ค. ๒๕๔๒ 
๕. นายประเสริฐ มั่นศิริ ต้ังแต่ ก.พ. ๒๕๔๒ – ธ.ค. ๒๕๔๕ 
 
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว 
 

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
๑. นายเจริญ   อุดมการ ต้ังแต่ ม.ค. ๒๕๔๖ – ม.ิย.๒๕๔๖ 
๒. นายสัณห์ชัย สุจริตวงศานนท์ ต้ังแต่ ก.ค. ๒๕๔๖ – พ.ค. ๒๕๔๗ 
๓. นายประเสริฐ  มั่นศิริ ต้ังแต่ ก.ค. ๒๕๔๖ – พ.ค. ๒๕๔๗ 
๔. นายอนุสรณ์   มีวรรณ  ต้ังแต่ พ.ค. ๒๕๔๗ – มิ.ย. ๒๕๔๙ 
๕. นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลสุข ต้ังแต่ มิ.ย. ๒๕๔๙ – พ.ย. ๒๕๕๑ 
๖. 
๗. 
8. 

นายสมโภชน์   เต็มเป่ียม 
นายบุรฉัตร จันทกานนท์  
นายการุณ  อุไรประสิทธิ์ 

ต้ังแต่ ธ.ค. ๒๕๕๑ – ต.ค. ๒๕๕๘ 
ต้ังแต่ ต.ค. ๒๕๕๖ – มี.ค. ๒๕๕๘ 
ต้ังแต่ มี.ค. ๒๕๕๘ – ต.ค. 2559 

   
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว 
 

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
1 
2 

นายคฑาวุธ ปานบุญ 
นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ 

ต้ังแต่ ต.ค. 2559 – ส.ค. 2561 
ต้ังแต่ ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๑๑ 
 

อัตรากำลังบุคลากร 
ข้าราชการ 

  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 

๑ นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ วท.บ. (ประมง) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 
2 นางสาวเกษศิริ  อิงขนร วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
3 นายเมธี เสมา วท.บ. (ประมง) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4 นางสาวมณฑิรา  จิตเจตน์ บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

    
ลูกจ้างประจำ 

  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 

๑ นายอนนท์  แก้วปัญญา ปวช. (ประมง) พนักงานประมงพื้นฐาน 
2 นายชม  เพ่งพิศ ป.4 พนักงานประมงพื้นฐาน 
3 นางสาววรรณี  ขะยูง ปวส. (การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ) พนักงานพิมพ ์
4 
5 
6 
7 

นายประสิทธิ์  ดาราศร 
นายจำรัส  ดีเจริญ 
นายไพบูลย์  วรัญญานนท์ 
นางสมจิตร  ชินสมบูรณ์ 

ปวช. (ประมง) 
ป.4 
ม.3 
ปวช. (ประมง) 

พนักงานท่ัวไป 
พนักงานท่ัวไป 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
พนักงานสถานท่ี 

 
พนักงานราชการ 

 

  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 
๑ นางสาวณัฐรี  สร้อยมณี วท.บ. (ประมง) นักวิชาการประมง 
๒ นางสาวจันจิลา  ดีเจริญ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการประมง 
๓ นายประดิษฐ์ชัย  ฆ้องอินตะ ปวส. (การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ) เจ้าหน้าท่ีประมง 
๔ นางสาววสุมดี สังข์แก้ว ปวช. (การบัญชี) เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๕ นางสาวเมธินี  ชินสมบูรณ์ ปวส. (การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ) พนักงานผู้ช่วยประมง 
๖ นางสุวิมล  เกิดทอง ปวช. (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
๗ นายอุทิศ  เกิดทอง ปวส. (การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ) พนักงานผู้ช่วยประมง 
๘ นายอำนวย  เจริญสุข ปวช. (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
๙ นายบัวเรียน  ปนามทัง ปวช. (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
๑๐ นายอังคาร  ฮาสูงเนิน ปวช. (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
11 นายนงค์  ภางาม ปวช. (ประมง) พนักงานผู้ช่วยประมง 
12 นายตัน  ปักการะนัง ม.๓ พนักงานผู้ช่วยประมง 
13 นายสุรศักดิ์  ดีเจริญ ปวส. (การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ) พนักงานผู้ช่วยประมง 

 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๑๒ 
 

ลูกจ้างช่ัวคราว (งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอ่ืนๆ) 

  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 

1 นางสาวสมเดือน  แม่งเหล็ก ปวช. (ประมง) ลูกจ้างช่ัวคราว 
    
 

จ้างเหมาบริการ 

  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง 

1 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีเพียวงศ์ ม.๓ จ้างเหมาบริการ 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๑๓ 
 

ข้าราชการ 
 

 
นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว 
    
 

                                                                        
          นางสาวเกษศิริ  อิงขนร                                                             นายเมธี เสมา 
      นักวิชาการประมงปฏิบัติการ                                                  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 
 

 
นางสาวมณฑิรา  จิตเจตน์ 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      
                                                                



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๑๔ 
 

ลูกจ้างประจำ 
 
 

                                                                              
 นายอนนท์  แก้วปัญญา                                  นายชม  เพ่งพิศ                                    นางสาววรรณี  ขะยูง                                      
 พนักงานประมงพ้ืนฐาน                              พนักงานประมงพ้ืนฐาน                                   พนักงานพิมพ์                                   
 
                                                           

                                                                                                                                         
   นายประสิทธ์ิ  ดาราศร                                 นายจำรัส  ดีเจริญ                               นายไพบูลย์  วรัญญานนท์ 
       พนักงานทั่วไป                                         พนักงานทั่วไป                                พนักงานรักษาความปลอดภัย     
 
 

 
นางสมจิตร  ชินสมบูรณ ์

พนักงานสถานที่ 
  
 
 
 
 
 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๑๕ 
 

พนักงานราชการ 

 

                                                
    นางสาวณัฐรี  สร้อยมณี                            นางสาวจันจิลา  ดีเจริญ                          นายประดิษฐ์ชัย  ฆ้องอินตะ   
       นักวิชาการประมง                                   นักวิชาการประมง                                   เจ้าหน้าท่ีประมง            
 

                                                              
    นางสาววสุมดี สังข์แก้ว                            นางสาวเมธินี  ชินสมบูรณ์                              นางสุวิมล  เกิดทอง 
         เจ้าหน้าท่ีธุรการ                                 พนักงานผู้ช่วยประมง                                พนักงานผู้ช่วยประมง 
 

                                                               
       นายอุทิศ  เกิดทอง                                นายอำนวย  เจริญสุข                               นายบัวเรียน  ปนามทัง 
     พนักงานผู้ช่วยประมง                               พนักงานผู้ช่วยประมง                               พนักงานผู้ช่วยประมง 
 

                                                                                    
   นายอังคาร  ฮาสูงเนิน                นายนงค์  ภางาม                   นายตัน  ปักการะนัง                นายสุรศักด์ิ  ดีเจริญ                                  
   พนักงานผู้ช่วยประมง              พนักงานผู้ช่วยประมง                พนักงานผู้ช่วยประมง              พนักงานผู้ช่วยประมง                         

 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๑๖ 
 

ลูกจ้างชั่วคราว (งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลติพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพนัธุ์สัตว์น้ำอืน่ๆ) 

 

                                                         
นางสาวสมเดือน  แม่งเหล็ก 

ลูกจ้างชั่วคราว 
 

จ้างเหมาบริการ 

 

 
                                                              

นายศักด์ิสิทธ์ิ  ศรีเพียวงศ์ 
จ้างเหมาบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๑๘ 
 

ꕥ งานอำนวยการ 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคคล ดูแลความ
เรียบร้อยสถานท่ีราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแล บำรุงรักษายานพาหนะ 

๑. งานธุรการ งานสารบรรณ 

งานธุรการ งานสารบรรณของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำสระแก้ว มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
รับส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ ดูแลความเรียบร้อยสถานท่ีราชการ เวรยามรักษาการณ์ ควบคุมและ ดูแล
รักษาเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์  เป็นต้น ควบคุมการใช้
โทรศัพท์ทางไกล ตรวจรายช่ือลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้าง
เหมาบริการ ควบคุมการใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน รายงานบัญชีครุภัณฑ์ ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕63 มี
ดังต่อไปนี้ 

 

ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ประจำปี ๒๕63 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน (ฉบับ) 
1 ลงทะเบียนหนังสือรับ 2747 
2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง 525 
3 คำส่ังศูนย์ฯ 119 

 

๒. งานการพัสดุ ครุภัณฑ์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว  ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ได้แก่  การ
จัดหา การเก็บรักษาการลงบัญชี  การควบคุม ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕60 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และสนับสนุนการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ  โดยปีงบประมาณ ๒๕ 63 
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างทำของ จัดจ้างเหมา  

 

๓. งานการเงินและบัญชี 

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สมุดบัญชีแยกประเภท
ต่างๆ สมุดบัญชีรายจ่ายตามแผน งาน / โครงการ อัตราการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว ใบโอนและรายงานยอดบัญชีแยกประเภทต่างๆ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

 

 
 
 
 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๑๙ 
 

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๒๐ 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๒๑ 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๒๒ 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๒๓ 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๒๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๒๕ 
 

ꕥ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
   

กิจกรรม  หน่วยนับ แผน ผล      

1. จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 279 282  
1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนื่อง ฟาร์ม 192 185  
     ในปี 2563 

   
 

 -  มาตรฐาน Safety level ฟาร์ม 189 183  
 -  มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ ฟาร์ม 3 3  
1.2 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2563 ฟาร์ม 30 30  
 -  มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ ฟาร์ม 30 30  
1.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิมท่ีได้รับรอง ฟาร์ม 56 65  
      ในปี 2561 และ 2562 

   
 

 -  มาตรฐาน Safety level ฟาร์ม 52 61  
 -  มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ ฟาร์ม 4 4  
1.7 ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาล ฟาร์ม 1 1  
     ของหน่วยงานกรมประมง 

   

2. จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ฟาร์ม 
 

273  
2.1 ผลการรับรองมาตรฐานฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนื่อง  ฟาร์ม 

 
182  

      ในปี 2563 
   

 
 -  มาตรฐาน Safety level ฟาร์ม 

 
179  

 -  มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ ฟาร์ม 
 

3  
2.2 ผลการรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ ปี 2563 ฟาร์ม 

 
27  

 -  มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ ฟาร์ม 
 

27  
2.3 การรับรองฟาร์ม/คงสภาพการรับรองของฟาร์ม ฟาร์ม 

 
64  

     ตรวจติดตาม  (ฟาร์มเดิมท่ีได้รับรองในปี 2561 และ 2562) 
  

 
 -  มาตรฐาน Safety level ฟาร์ม 

 
64  

 -  มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ ฟาร์ม 
 

3 
3. จำนวนฟาร์มปี 2561, 2562 ที่ยกเลิก/ ที่ยกระดับ ฟาร์ม 

 
21  

3.1 มาตรฐาน Safety level ฟาร์ม 
 

18  
3.7 มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ ฟาร์ม 

 
3 

4. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 417 448 
5. การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลีย้ง ตัวอย่าง 146 147  

5.1 การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเล้ียง ตัวอย่าง 121 122 
  5.2 การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้าง ตัวอย่าง 25 25 

 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๒๖ 
 

ꕥ โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน 
   

กิจกรรม  หน่วยนับ แผน ผล      

ติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามท่ีปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน 
   

 
หนองกุดม่วง หมู่ 6 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ  ครั้ง 4 4 

  จังหวัดสระแก้ว       
 

ꕥ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer 
   

กิจกรรม  หน่วยนับ แผน ผล      

2. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
   

 
2.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกร ราย 200 200 

       สู่ Smart Farmer       
 

ꕥ กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 
   

กิจกรรม  หน่วยนับ แผน ผล      

อ่างเก็บน้ำเขามะกา 
   

 
1. อนุบาลหรือเล้ียงปลาเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ ครั้ง 1 1  
2. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ พันตัว 80 80  
   ชุมชนเป้าหมายโครงการฯ  

   
 

3. ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อย และติดตามการเจริญ ครั้ง 3 3  
    เติบโตของสัตว์น้ำหลังปล่อย ทุก 2 เดือน  

   
 

4. จับสัตว์น้ำขึน้ใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ  ครั้ง 1 1  
   และมูลค่าสัตว์น้ำท่ีจับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย 

  
 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯประจำปี ฉบับ 1 1  
 ของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2563 

   

หนองทุ่งทะเล 
   

 
1. จับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมินผลจับ ครั้ง 1 0  
    และมูลค่าสัตว์น้ำท่ีจับใช้ประโยชน์ท่ีปล่อยในแหล่งน้ำ 

   

      ชุมชนเป้าหมายและรายงานผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำ       
 
 
 
 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๒๗ 
 

ꕥ จัดระเบียบการทำประมง 
   

กิจกรรม  หน่วยนับ แผน ผล      

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ ราย 10 10 
   กิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม 

   

2. ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม ให้ดำเนินการ ราย 4 4 
   ได้ตามประกาศกำหนด  

   

3. เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำท้ิงในพื้นท่ีท่ีมีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม ครั้ง 6 6 
 

ꕥ กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   

กิจกรรม  หน่วยนับ แผน ผล      

2. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง 
   

 
2.1 จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า  แปลง 37 37  
      และจำหน่ายผลผลิต 

   

3. พัฒนาองค์ความรู้ 
   

 
3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ราย 37 37 

4. สนบัสนุนปัจจัยการผลิต 
   

 
4.1 สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี ราย 37 37  
4.2 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1  ราย 37 37 

6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
   

 
-  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ราย 37 37  
-  ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ราย 37 37 

7. ติดตามและประเมินผล 
   

  7.1 ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค) ครั้ง 12 12 
 

ꕥ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 
  

กิจกรรม  หน่วยนับ แผน ผล      
 

พื้นที่ดำเนนิการในจังหวัดสระแก้ว 
   

1. ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ  
   

 
ครั้งท่ี 1 ราย        60         60   
ครั้งท่ี 2 ราย        60         60  

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม ราย        60         60   
 

   



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๒๘ 
 

พื้นที่ดำเนนิการในจังหวัดระยอง 
1. ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ  

   
 

ครั้งท่ี 1 ราย        25         25   
ครั้งท่ี 2 ราย        25         25  

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม ราย        25         25  
 

ꕥ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
   

กิจกรรม  หน่วยนับ แผน ผล      

1. สนบัสนุนปัจจัยการผลิต ราย 17 17  
-  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ในเขตพื้นท่ีท่ัวไป ราย 17 17 

2. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงอินทรีย์แก่เกษตรกร ราย 72 32   
ครั้ง 1 1  

-  เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการปี 2562 ราย 38 15  
-  เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการปี 2563 ราย 34 17   

ครั้ง 1 1 
3 เกษตรกรยื่นคำขอรับการรับรอง ราย 2 10 
  -  เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการปี 2563 ราย   10 

 

ꕥ กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
   

กิจกรรม  หน่วยนับ แผน ผล 
          

สนับสนนุปัจจัยการผลิต 
   

 
เกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุน ราย      625       625  

  ปัจจัยการผลิตท่ีสนับสนุน (พันธุ์ปลากินพืช) พันตัว      625       625  
 

ꕥ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด 
   

กิจกรรม  หน่วยนับ แผน ผล      

1. สมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ราย 60 60 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด ราย 60 60 
3. ผลิตและแจกพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ พันตัว 180 180 
4. ติดตามการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ ครั้ง 4 4 

 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๒๙ 
 

ꕥ กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 
   

กิจกรรม  หน่วยนับ แผน ผล      

ผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 
   

 
ปลาตะเพียนขาว พันตัว   2,200    2,285   
ปลานิล พันตัว      400       429   
ปลายี่สกเทศ พันตัว   1,000       850   
ปลาสวาย พันตัว      150       100   
ปลาบ้า พันตัว      200         70   
ปลากระแห พันตัว      150       400  

  รวม พันตัว   4,100    4,134  
 

ꕥ โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
  

 (โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพนัธุ์ปลาและ สัตว์น้ำจืดของไทย) 
   

กิจกรรม  หน่วย
นับ 

แผน ผล 

     

ผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 
   

 
ปลาตะเพียนทอง พันตัว      300       375   
ปลากระแห พันตัว      200       275   
ปลาบ้า พันตัว      250       150   
ปลากาดำ พันตัว      100         50   
ปลาสวาย พันตัว      150       150  

  รวม พันตัว   1,000    1,000  
 

ꕥ โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
  

 (โครงการพัฒนาพืน้ท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี) 
   

กิจกรรม  หน่วย
นับ 

แผน ผล 

          
1. ผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด พันตัว 5000 5036 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ ราย        50         50  
3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ แห่ง          1           1  

 



ศพจ. สระแก้ว 
 

หน้า ๓๐ 
 

ꕥ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธ์ุกุ้ง และพันธ์ุสัตว์น ้าอ่ืนๆ

ขนาด ราคา (บาท) จ านวนปลา (ตัว) จ านวนเงิน (บาท)

ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซม. 0.20 251,200             50,240.00          

ปลาตะเพียนขาว  3-5 ซม. 0.25 23,500               5,875.00            

ปลาตะเพียนขาว  5-7 ซม. 0.35 1,200                420.00               

ปลานิล                   2-3 ซม. 0.15 414,200             62,130.00          

ปลานิล                   3-5 ซม. 0.20 409,950             81,990.00          

ปลานิล 5-7 ซม. 0.30 165,050             49,515.00          

ปลานิลแดง           2-3 ซม. 0.20 58,000               11,600.00          

ปลานิลแดง           3-5 ซม. 0.40 19,750               7,900.00            

ปลาย่ีสกเทศ        2-3 ซม. 0.20 4,000                800.00               

ปลาย่ีสกเทศ         3-5 ซม. 0.25 5,000                1,250.00            

ปลาย่ีสกเทศ         5-7 ซม. 0.50 200                   100.00               

ปลาดุกอุยเทศ 2-3 ซม. 0.20 2,000                400.00               

ปลาดุกอุยเทศ 3-5 ซม. 0.40 3,850                1,540.00            

กบนา                   30 วัน 1.00 240,840             240,840.00         

กบนา                      45 วัน 1.50 4,400                6,600.00            

รวม 1,603,140         521,200.00      

ชนิดพันธ์ุสัตว์น  า

 
 

ꕥ เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืดสระแก้ว 
  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ กิจกรรมต่างๆ 
ตลอดจนข่าวสารของกรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว จึงได้จัดทำเว็บไซต์
โดยใช้โดแมนของศูนย์ฯ คือ www4.fisheries.go.th/rfa-sakaew 

 


