
i

รายงานประจําป 2563

ANNUAL  REPORT 2020

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง

ANGTHONG INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION

กรมประมง

DEPARTMENT OF FISHERIES

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES



ii

บันทึกจากผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง

รายงานประจําปฉบับนี้ไดรวบรวมผลการปฏิบัติงานของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

อางทอง ในปงบประมาณ 2563 ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานในโครงการตาง ๆ ของงานเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา      

งานสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําจืด งานตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมง งานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)         

งานระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ งานสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง งานจัด

ระเบียบการประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน งานเงินทุนหมุนเวียนฯ รวมถึง กิจกรรมตาง ๆ ของงานธุรการ 

การเงิน งานพัสดุ และงานสารบรรณ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการติดตาม สืบคน ขอมูลที่ตองการสําหรับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของและบุคคลท่ัวไป

ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาประสบความสําเร็จเปนอยางดี ซึ่งตองขอขอบคุณขาราชการและ เจาหนาที่

ทุกทานของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง ที่รวมแรงรวมใจ ปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ 

ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จลุลวง ตามแผนงานของกรมประมงทุกโครงการ

(นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี)

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง
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ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง

ประวัติความเปนมา

จังหวัดอางทองเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติจัดไดวา

เปนอูขาวอูน้ําที่สําคัญมาแตครั้งอดีต มีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน 2 สาย คือ แมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานอย

ประกอบกับมีระบบชลประทานที่ครอบคลุมพื้นที่มากกวา 90 % ทําใหจังหวัดอางทอง มีศักยภาพในดานการ

ประมงนอกเหนือจากการทํานาซึ่งเปนอาชีพสวนใหญของชาวจังหวัดอางทอง

กรมประมงจึงเห็นถึงความสําคัญของการจัดตั้งสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดอางทอง เพื่อเปนแหลงให

ความรู  สงเสริมแนะนําการเลี้ยงปลาท่ีถูกตอง และเปนแหลงผลิตพันธุสัตวน้ําจืด เพื่อปลอยลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาติจึงไดมีการแตงตั้ง คณะกรรมการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีจะจัดตั้งสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดอางทอง 

คณะกรรมการสํารวจพื้นที่ได ขอสรุปวา พื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน “หนองลาดใหญ” มีเนื้อที่ 138

ไร 76 ตารางวา ตั้งอยูท่ีหมู 6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อางทอง มีความเหมาะสมท่ีจัดตั้ง สถานีประมงน้ําจืด

จังหวัดอางทองมากที่สุด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 โดยเริ่มดําเนินการกอสราง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 

2534 แลวเสร็จเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 โดยใชเงินงบประมาณประจําป 2533 – 2534 รวม 23,479,796

บาท และในป 2553 ไดเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอางทอง ตามการปรับปรุงการแบง

งานภายใน กรมประมง โดยไมกระทบกับกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ. 2545  และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 และไดปรับโครงสรางเปน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

จืดอางทอง  เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 อยูหางจากศาลากลางจังหวัดอางทอง ประมาณ 15 กิโลเมตร

ปจจุบันกรมประมง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอางทองไดขออนุญาตเขาทําประโยชนใน

พื้นที่สาธารณประโยชนหนองลาดใหญเพื่อดําเนินการผลิตและขยายพันธุสัตวน้ําจืดและศึกษา คนควาวิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดและปลอยพันธุสัตวน้ําท่ีเหมาะสมกับแหลงน้ํา อาคารสํานักงาน บานพัก

เจาหนาท่ี โรงเพาะพันธุสัตวน้ําบออนุบาลและเลี้ยงสัตวน้ํา เนื้อที่ 86-3-56 ไร บริเวณหนองลาดใหญตาม

มาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พศ.2543 ขณะนี้อยูในขั้นตอนขออนุญาตทําประโยชนในเขตปาตาม

มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม พ. ศ. 2484
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Website ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง

ม.6  ต.ชัยฤทธิ์  อ.ไชโย  จ.อางทอง   14140

พ้ืนท่ี  86  ไร  3  งาน   59 ตารางวา

โทร.  0 3569 - 9017  โทรสาร.  0 3569 - 9018

E-mail : sf-aongthong@hotmail.com  

Website : https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-angthong

มีจุดประสงคเพื่อเผยแพรความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ขาวสาร

ดานประมง การจัดซื้อ/จางวัสดุการเกษตรและครุภัณฑ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของศูนยฯ เพื่อใหประชาชน

ท่ัวไปที่ใช Internet เขามาศึกษาหาความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และใหทราบถึงการปฏิบัติงานของ

ศูนยฯ  
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แผนผังศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง
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1.สํานักงาน

2.บานพักรับรอง/บานพัก

ขาราชการ

3.บานพักเจาหนาท่ี

4.บอซีเมนต

5.โรงเพาะฟกกุงกามกราม

6.อาคารกักกันโรค

7.โรงเพาะฟก

8.พัสดุ/ซอมบํารุง/เก็บอาหาร

9.โรงจอดรถเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิง

10. อาคารประชุมเอนกประสงค
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แผนผังบอศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง

หมายเหตุ บอ A1 – A20 เปนบอขนาด 1 ไร

บอ B1 – B6 เปนบอขนาด 2 ไร

บอ F1 – F5 เปนบอขนาด 1.5 ไร

บอ C1 – C2 เปนบอขนาด 150 ตารางวา

บอ C3 เปนบอขนาด 375 ตารางวา
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อาคารและสิ่งปลูกสราง

อาคารท่ีทําการช้ันเดียว จํานวน 1 หลัง

บานพักคนงานแบบ 6 ครอบครัว 2 ชั้น จํานวน 3 หลัง ( 18 หองชุด)

บานพักขาราชการ ระดับ 1 - 2 แบบแฝด 2 ครอบครัว 2 ชั้น จํานวน 3 หลัง ( 6 หองชุด)

บานพักขาราชการ ระดับ 3 - 4 แบบเดี่ยว 2 ชั้น ครึ่งตึก-คร่ึงไม จํานวน 3 หลัง

บานพักขาราชการ ระดับ 5 - 6 แบบเดี่ยว 2 ชั้น ครึ่งตึก-คร่ึงไม จํานวน 1 หลัง

โรงเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง อาคารชั้นเดียว จํานวน 1 หลัง

โรงเก็บรถยนต อาคารชั้นเดียวแบงเปนที่จอดรถยนต 6 ชอง จํานวน 1 หลัง

โรงอนุบาลสัตวน้ําบอซีเมนต ขนาด 50 ตารางเมตร พรอมหลังคา จํานวน 1 หลัง

โรงสูบนํ้าประกอบดวยเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟา ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 หลัง

โรงเก็บพัสดุ อาคารชั้นเดียว จํานวน 1 หลัง

โรงผลิตและเก็บอาหารปลา อาคารชั้นเดียว จํานวน 1 หลัง

โรงเพาะฟก อาคารช้ันเดียว พรอมถังเพาะฟก จํานวน 1 หลัง

บอดินขนาด 2 ไร บอกวาง 40 เมตร ยาว 80 เมตร จํานวน 6 บอ

บอดินขนาด 1 ไร บอกวาง 20 เมตร ยาว 80 เมตร จํานวน 20 บอ

บอดินขนาด 1.5 ไร บอกวาง 30 เมตร ยาว 80 เมตร จํานวน 2 บอ

บอดินขนาด 1.5 ไร บอกวาง 40 เมตร ยาว 60 เมตร จํานวน 3 บอ

บอดินขนาด 150 ตารางวา บอกวาง 10 เมตร ยาว 60 เมตร จํานวน 2 บอ

บอดินขนาด 1375 ตารางวา บอกวาง 25 เมตร ยาว 60 เมตร จํานวน 1 บอ

อาคารประชุมเอนกประสงค ขนาด 216 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง

รางสงน้ํา คสล. สายหลักยาว 500 เมตร

รั้วลวดหนามยาวประมาณ 1,925 เมตร พรอมปอมยาม

ระบบประปาหรือบาดาลประกอบดวยหอเก็บนํ้า

ถนนและลาน คสล. ถนนลาดยางกวาง 4 เมตร ยาว 1,090 เมตร

เสาธงสูง 12 เมตร
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อนึ่งในปงบประมาณ 2549 - 2550 สถานีฯไดรับงบประมาณจากกรมประมง 6,056,700 บาท เพ่ือ

จางเหมาปรับปรุงโรงเพาะพันธุกุงกามกราม จํานวน 8 รายการ ดังนี้

1.โรงสูบน้ํา ขนาด 18 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง 

           - เคร่ืองสูบนํ้าขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา 25 HP  ติดต้ังพรอมอุปกรณ 1 ชุด

           - ตูควบคุมไฟฟาอัตโนมัติพรอมอุปกรณติดต้ัง 1 ชุด

           - เคร่ืองสูบนํ้าขับเคล่ือนดวยเคร่ืองยนตดีเซล 30 HP  ติดต้ังพรอมอุปกรณ 1 ชุด

2.รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2 เมตร ยาวประมาณ 450 เมตร  

3.รั้วลวดหนาม สูง 2 เมตร  ยาวประมาณ 360 เมตร  

4.บานพักขาราชการ ระดับ 1 - 2 (แฝด) จํานวน 1 หลัง  

5.บอพักน้ําจืด ขนาด 5 x 5 x 1.5 เมตร จํานวน 2 บอ พรอมหลังคาคลุม  

6.บอพักน้ําทิ้ง  ขนาด 5 x 5 x 1.5 เมตร จํานวน 2 บอ พรอมหลังคาคลุม  

7.บอผสมน้ํา    ขนาด 5 x 5 x 1.5 เมตร จํานวน 10 บอ พรอมหลังคาคลุม  

8.โรงกักกันโรคกุง ขนาด 20 x 20 เมตร จํานวน 1 หลัง  

ในปงบประมาณ 2556 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอางทอง ไดรับงบประมาณจากกรมประมง 

(งบงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอื่นๆ) เพื่อสอบราคาจางกอสรางบอ

ซีเมนต ขนาด 20 ตารางเมตร พรอมหลังคาคลุม จํานวน 10 บอ เปนเงิน 1,300,000 บาท

ในปงบประมาณ 2558 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง ไดรับงบประมาณจาก

กรมประมง(งบกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง) เพื่อสอบราคาจางกอสรางอาคารประชุม

เอนกประสงค ขนาด 216 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง ราคา 1,543,000 บาท
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แผนผังการบริหารงานและจัดองคกรของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง

กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง
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รายนามผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ปที่ดํารงตําแหนง

1 นายเกรียงไกร  สหัสสานนท 2535 – 2538

2 นายชุติพงค  วองสงสาร 2538 – 2540

3 นายอนุสสรณ  มีวรรณ 2540 – 2542

4 นายชํานาญ  สุขพันธุ 2542 – 2542

5 นางเรณู  วองสงสาร 2542 – 2546

6 นายชุติพงค  วองสงสาร 2546 – 2548

7 นายวีระ วัชรกรโยธิน 2548 – 2549

8 นายพลพจน  กิตติสุวรรณ 2549 – 2553

9 นายณัฐพงค  วรรณพัฒน 2554 – 2559

10 นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี 2559 – ปจจุบัน
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อัตรากําลัง

1. ขาราชการ 4 อัตรา

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง

1

2

3

4

นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี

นายไกรสร ระศรี

นายเดชณรงค โพธิ์ศรี

นางอภิรดี  เสือพันธ

วท.บ.(ประมง)

วท.บ.(ประมง)

วท.บ.(ประมง)

ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

ผูอํานวยการศูนยฯ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

2. พนักงานราชการ  25  อัตรา

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

นายสาธิส  พวงลําเจียก

นางสาวชิดชนก ดอนเจดีย

นางสาวชยอาภา มีวัฒนา                                                                                                         

นายธนากร  สุขสอาด

นายเมธี  วรวงษ

นางเนตรชนก  ทรัพยอนันต

นางฉวี  วรวงษ

นางสาวอรณิชา  สุขโขเจริญ

นายไพฑูรย  งอบโคกกรวด

นายภิเชษฐ  ทรัพยอนันต

นายเชา  มะลิวัลย

นายบุญชอบ  ครุตปยะ

นายบุญธรรม  เข็มทอง

นายณรงณศักดิ์  ดวงคําจันทร

นายวิรัตน  พุมพวง

นายประยูร  โพนทอง

นายไพรัช  อยูนัยเนตร

นางประยงค  อยูนัยเนตร

นายธนูทอง  เข็มทอง

นายนําโชค  มะลิวัลย

นายสมพงษ  พวงทอง

วท.บ.(ประมง)

วท.บ.(ประมง)

วท.บ.(ประมง)

วท.บ.(ประมง)

ปวส.(ประมง)

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.3

ม.3

ม.6

ม.6

ม.6

ม.6

ม.6

ม.6

ม.6

ม.6

ม.3

ม.3

ม.3

ม.3

ม.3

นักวิชาการประมง

นักวิชาการประมง

นักวิชาการประมง

เจาพนักงานประมง

เจาพนักงานประมง

เจาหนาที่ธุรการ

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง

22

23

24

25

นายวิเชียร  มะลิวัลย

นายปยพล คุมทรัพย

นายสมพร สอนปน

นางสาวขวัญแกว  ขลิบเทศ

ป.6

ม.6

ม. 6

บธ.บ.(การตลาด)

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

พนักงานผูชวยประมง

3. ลูกจางชั่วคราว  5  อัตรา

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง

1 นางทองเพียร  มะลิวัลย ป.6 คนงานประมง

2 นายยวงสุริยา  คุมครอง ป. 6 คนงานประมง

3 นางนภัทสร ทรัพยนิมิตร ม.3 คนงานประมง

4 นางสมบัติ ทัตราคม ป.6 คนงานประมง

5 นายยุทธนา เหมือนครุฑ ม.6 พนักงานขับรถยนต
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12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22

ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2563

งบประมาณและการใชจายงบประมาณ

งาน/โครงการ

ปงบประมาณ 2563

งบที่ไดรับ

(บาท)

งบที่เบิกจาย 

(บาท)

คงเหลือ 

(บาท)

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- กิจกรรมบุคลากรภาครัฐดานประมง

  หมวดคาตอบแทนพนักงานราชการ 4,791,409.35 4,791,409.35 0.00

  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 202,007.00 202,007.00 0.00

รวม 4,993,416.35 4,993,416.35 0.00

2.แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตรฐาน

  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 337,200.00 337,199.26 0.74

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตรฐาน

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 20,000.00 20,000.00 0.00

รวม 357,200.00 357.199.26 0.74

- กิจกรรมสงเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป

  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 25,600.00 25,598.00 2.00

- กิจกรรมสงเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป

  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 14,000.00 14,000.00 0.00

รวม 39,600.00 39,598.00 2.00

- กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 229,420.00 229,419.86 0.14

รวม 229,420.00 229,419.86 0.14

3.แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

- กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูพื้นฐานดานการประมง

  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 74,160.00 74,160.00 0.00

  หมวดคาสาธารณูปโภค(รวม) - - -

- กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูพื้นฐานดานการประมง

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 40,000.00 40,000.00 0.00

หมวดคาสาธารณูปโภค(รวม) - -

รวม 114,160.00 114160.00 0.00
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งาน/โครงการ

ปงบประมาณ 2563

งบที่ไดรับ

(บาท)

งบที่เบิกจาย 

(บาท)

คงเหลือ 

(บาท)

4.แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

- กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา

  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 297,600.00 297,599.27 0.73

  หมวดคาสาธารณูปโภค(รวม) 426,564.35 426,564.35 0.00

รวม 724,164.35 724,163.62 0.73

5.แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม

- กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 78,600.00 78,600.00 0.00

  หมวดคาสาธารณูปโภค(รวม) - - -

  รายจายอื่น 30,000.00 30,000.00 0.00

  งบเงินอุดหนุน - - -

รวม 108,600.00 108,600.00 0.00

6.แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer

  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 124,000.00 123,999.85 0.15

  หมวดคาสาธารณูปโภค(รวม) - - -

รวม 124,000.00 123,999.85 0.15

7.แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก

- กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง

  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 144,500.00 144,499.83 0.17

รวม 144,500.00 144,499.83 0.17

- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(รวม) 104,000.00 104,000.00 0.00

  หมวดคาสาธารณูปโภค(รวม) - - -

รวม 104,000.00 104,000.00 0.00
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รายละเอียดแผนผลการปฏิบัติงาน

1. งานธุรการ

1.1 งานสารบรรณ

บริหารเกี่ยวกับงานธุรการ รางโตตอบหนังสือ พิมพหนังสือเอกสารวิชาการ รายงานประจําป และ

เอกสารอ่ืนๆ ตลอดจนติดตอประสานงานกับกรม กอง หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของดังนี้

งานหนังสือ หนวย ป 2563

ลงทะเบียนหนังสือรับ ฉบับ 2,316

ลงทะเบียนหนังสือสง ฉบับ 694

ออกคําสั่งศูนยฯ ฉบับ 198

หนังสือรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ฉบับ 106

          1.2 งานพัสดุ 

รายการ หนวย ป 2563
จัดซื้อ - จัดจาง รายการ 264

2. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา

วัตถุประสงค เพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมงใหกับเกษตรกรทั่วไป และสงเสริมอาชีพ

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแกเกษตรกรรายยอย และพัฒนาตอยอดไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตวน้ําเชิง

พาณิชย รวมทั้งพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา แหลงประมง สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน

การบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา เพื่อใหคงความอุดมสมบูรณและใชประโยชนอยางยั่งยืน

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563

ชนิดพันธุสัตวน้ํา หนวยนับ

ผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ

2563

แผน ผล

กุงกามกราม ตัว 1,000,000 1,019,500

ปลาตะเพียนขาว ตัว 480,000 527,400

ปลาตะเพียนทอง ตัว 1,860,000 2,223,600

ปลากระแห ตัว 50,000 -

ปลากาดํา ตัว 40,000 -

ปลาชะโอน ตัว 30,000 15,000

ปลาสลิด ตัว 30,000 2,000

ปลายี่สกเทศ ตัว 110,000 75,000
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แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563(ตอ)

ชนิดพันธุสัตวน้ํา หนวยนับ

ผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ

2563

แผน ผล

ปลาชอน ตัว - 5,000

ปลาสวาย ตัว - 1,200

ปลาบึก ตัว - 21

ปลากราย ตัว - 5,000

ปลานิล ตัว - 18,100

รวมทั้งหมด ตัว 3,600,000 3,891,821

3. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

    (โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย)

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาพื้นที่และสงเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริใหมีอาหารโปรตีนจากสัตวน้ําบริโภคเพิ่มขึ้นและมีรายไดเสริมจากการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา โดยสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563

ชนิดพันธุสัตวน้ํา
หนวยนับ จํานวนสัตวน้ําที่ผลิตใน

แผน ผล

ปลาตะเพียนทอง ตัว 890,000 890,000

ปลากระแห ตัว 100,000 100,000

ปลาชะโอน ตัว 10,000 10,000

รวมทั้งหมด ตัว 1,000,000 1,000,000
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4. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมง

วัตถุประสงค เพื่อตรวจประเมินฟารมแหลงผลิตสินคาประมง และแหลงแปรรูปสัตวน้ําใหไดตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมประมง ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑประมงใหไดมาตรฐาน รวมทั้งเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ําและเชื้อดื้อยา

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563

กิจกรรมยอย หนวยนับ แผน ผล

1. จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน ฟารม 218 218

   1.1 ตรวจประเมินฟารมเดิมที่ตออายุตอเนื่องในป 2563 ฟารม 128 101

  1.2 ตรวจประเมินฟารมใหม ป 2563 ฟารม 21 28

   1.3 ตรวจติดตามฟารมเดิมที่ไดรับรองในป 2561 และ 2562 ฟารม 68 88

   1.4 ตรวจประเมินฟารม สอ.3

ฟารม - -

คร้ัง - -

   1.5 ตรวจประเมินฟารม สอ.4

ฟารม - -

คร้ัง - -

   1.6 ตรวจประเมินสถานกักกันสัตวน้ํา

ฟารม - -

คร้ัง - -

   1.7 ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลของหนวยงานกรมประมง ฟารม 1 1

2. จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ฟารม - 167

   2.1 ผลการรับรองมาตรฐานฟารมเดิมที่ตออายุตอเนื่อง ในป 2563 ฟารม - 101

   2.2 ผลการรับรองมาตรฐานฟารมใหม ป 2563 ฟารม - 28

   2.3 การรับรองฟารม/คงสภาพการรับรองของฟารมตรวจติดตาม 

(ฟารมเดิมที่ไดรับรองในป 2561 และ 2562)

ฟารม - 37

   2.4 ผลการรับรอง สอ.3

        - จํานวนฟารมที่ผาน

        - จํานวนฟารมที่ไมผาน

ฟารม

-

-

-

-

-

-

   2.5 ผลการรับรอง สอ.4

        - จํานวนฟารมที่ผาน

        - จํานวนฟารมที่ไมผาน

ฟารม

-

-

-

-

-

-

   2.6 ผลการรับรองสถานกักกันสัตวน้ํา

        - จํานวนฟารมที่ผาน

        - จํานวนฟารมที่ไมผาน

ฟารม

-

-

-

-

-

-
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กิจกรรมยอย หนวยนับ แผน ผล

  2.7 ผลการตรวจรับรองโรงเพาะและอนุบาลของหนวยงานกรมประมง

        - จํานวนฟารมที่ผาน

        - จํานวนฟารมที่ไมผาน

ฟารม

1

-

-

1

1

-

3. จํานวนฟารมป 2561, 2562 ที่ยกเลิก/ ที่ยกระดับ ฟารม - 29

4. ตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิตจากแหลงเพาะเลี้ยง ตัวอยาง 326 326

    จํานวนตัวอยางที่ผานเกณฑ ตัวอยาง - 326

    จํานวนตัวอยางที่ไมผานเกณฑ ตัวอยาง - -

5. การสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง ตัวอยาง 115 119

   5.1 การสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง (กิจกรรมตรวจ

ประเมินฟารม, กิจกรรมตรวจโรงเพาะฟก)

ตัวอยาง 91 95

   5.2 การสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ําเพื่อการเฝาระวังสารตกคาง

(RMP, เฝาระวังฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดและเฝาระวังฟารมเพาะเลี้ยง

ปลาดุก)

ตัวอยาง 24 24

6. ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง 

(รายงานเฉพาะหนวยงานหองปฏิบัติการ)

      จํานวนตัวอยางท่ีผานเกณฑ

      จํานวนตัวอยางที่ไมผานเกณฑ

ตัวอยาง 197

-

-

197

196

1

6.1 ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง (กิจกรรม

ตรวจประเมินฟารม, กิจกรรมตรวจโรงเพาะฟก)

       จํานวนตัวอยางท่ีผานเกณฑ

       จํานวนตัวอยางท่ีไมผานเกณฑ

167

-

-

167

166

1

6.2 ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง (RMP, 

เฝาระวังฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดและเฝาระวังฟารมเพาะเลี้ยงปลาดุก)

       จํานวนตัวอยางท่ีผานเกณฑ

       จํานวนตัวอยางท่ีไมผานเกณฑ

30

-

-

30

30

-
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5. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

   (โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร)

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา เพื่อทดแทนการลดลง

ของสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยเฉพาะแหลงน้ําชุมชนขนาดเล็กใหมีผลผลิตสัตวน้ําจืดเพียงพอตอความ

ตองการบริโภคสัตวน้ํา สรางความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของประชากรไทยเปนแหลงอาหารโปรตีน

ราคาถูกและมีคุณคาทางโภชนาการและสรางรายไดในครัวเรือน

กรมประมง โดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เปนหนวยงานหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับ

การศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําจืด และใหบริการดานความรูและสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เพื่อฟนฟูเพิ่มทรัพยากรสัตวน้ํา ตลอดจน

พัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้ําใหเพียงพอตอการบริโภคในประเทศและสามารถสงออกแขงขันในตลาดโลกได โดย

มุงเนนใหมีการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานผลผลิตสัตวน้ํา ความมั่นคงของอาหารน้ําจืดผานการดําเนิน

โครงการพัฒนาตาง ๆ เชน การผลิตสัตวน้ําเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรนําไปเลี้ยงและปลอยเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว

น้ําที่มีเพียงพอตอการบริโภค และสรางรายไดของประชากรในทองถิ่นตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แกเกษตรกร ซึ่งเปนการสรางความเข็มแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของ

ประเทศใหเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมใหสมดุลและยั่งยืน

ในปงบประมาณ  2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ดําเนินโครงการสงเสริมและสราง

ทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืด เพื่อถายทอดองคความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดใหผูสนใจไดมีโอกาสฝกทักษะการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดและสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดใหตรงกับความตองการเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นฐานและ

วิถีชีวิตของผูเขารวมโครงการในแตละพื้นที่มีการติดตามประเมินผลการนําองคความรูไปใชหลังจากการเขารวม

โครงการฯตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการเพาะเลี้ยงระหวางเครือขายผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืดอางทอง จึงจัดฝกอบรมเกษตรกรตามโครงการฯ ดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 60 ราย

วัตถุประสงค

1. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการไดนําองคความรูไปประกอบอาชีพได

3. เพ่ือสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหคนในชุมชนพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีสัตวน้ําจืดเพียงพอตอการ

บริโภค
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กิจกรรมที่ 1 สมัครและคัดเลือกผูเขารวมโครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน

และนอกภาคเกษตร     

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง ไดดําเนินการประชาสัมพันธและเปดรับสมัคร

ผานชองทางตาง ๆ ไดแก  เพจ facebook ของหนวยงาน และwebsite ของหนวยงาน ตั้งแต เ ดือน     

พฤษภาคม 2563 มีผูสนใจเขารวมโครงการฯ ในจังหวัดอางทอง จํานวน 60 ราย คิดเปนชายจํานวน 25 ราย 

หญิงจํานวน 35 ราย โดยจัดฝกอบรมจํานวน 2 รุน ๆ ละ 3 วัน สถานที่จัดฝกอบรม ณ ศาลาเสมอใจชายบึง 

ตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง และเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ตําบลไผดําพัฒนา อําเภอวิเศษ

ชัยชาญ จังหวัดอางทอง

กิจกรรมที่ 2 ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

กิจกรรมท่ี 3 ผลิตและสนับสนุนพันธุสัตวน้ําจืดใหกับผูเขารวมโครงการสงเสริมและสรางทักษะใน  

การประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง ไดดําเนินการสนับสนุนพันธุปลาตะเพียนขาว 

และปลายี่สกเทศ ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร รายละ 3,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 180,000 ตัว ใหแกเกษตรกรที่เขารวม

โครงการฯ    

กิจกรรมที่ 4 ติดตามการใชองคความรูและทักษะที่ไดจากการถายทอดเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดไปใชประโยชน

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง ไดดําเนินการติดตามผลการใชองคความรูและ

ทักษะท่ีไดจากการถายทอดเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดไปใชประโยชนของเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ พบวา เกษตรกรไดนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชในการดําเนินกิจกรรมดานประมง เชน การ

เลี้ยงปลาน้ําจืดท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน มีการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณระหวาง

ผูเขารวมโครงการฯ รายอื่น ๆ

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563

กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล

1. สมัครและคัดเลือกผูเขารวมโครงการ ราย 60 60

2. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ราย 60 60

3. ผลิตและแจกพันธุสัตวน้ําจืดเพื่อสนับสนุนผูเขารวมโครงการ

3,000 ตัว/ราย

พันตัว 180 180

4. ติดตามการนําองคความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชน คร้ัง 4 4
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6. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน

วัตถุประสงค เพ่ือกําหนดนโยบาย กํากับดูแลการบริหารจัดการดานการประมงและการอนุรักษ

ทรัพยากรสัตวน้ํา  ตามพระราชกําหนดการประมง ใหอยูในระดับที่สามารถกอใหเกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทํา

การประมงไดอยางยั่งยืนมีระบบติดตาม ควบคุมและเฝาระวังการทําการประมงใหมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตรวจสอบที่มาของสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําได ตั้งแตการทําการประมงไปจนถึงผูบริโภค

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563

กิจกรรม(จังหวัดอางทอง) หนวยนับ แผน ผล

1. การเผยแพรประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจแกผูประกอบ

กิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 

ราย 35 35

2. ติดตาม เฝาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ใหดําเนินการไดตาม

ประกาศกําหนด

ราย/ครั้ง 3/4 3/4

3. เฝาระวัง คุณภาพน้ําทิ้งในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม แหลง/ครั้ง 2/2 2/2

กิจกรรม(จังหวัดนนทบุรี) หนวยนับ แผน ผล

1. การเผยแพรประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจแกผูประกอบ

กิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 

ราย 10 10

2. ติดตาม เฝาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ใหดําเนินการไดตาม

ประกาศกําหนด

ราย/ครั้ง 1/4 1/4

3. เฝาระวัง คุณภาพน้ําทิ้งในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม แหลง/ครั้ง 1/2 1/2

7. กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร ลดตนทุนการผลิต ยกระดับ

มาตรฐานฟารมในการเขาสูมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี (GAP) ใหเกิดการรวมกลุม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

และสหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสูตลาด 

ทําใหมีแหลงจําหนายผลผลิตสัตวน้ําสินคาเกษตรดานสัตวน้ําที่ยั่งยืน

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563

กิจกรรม/งานที่จะทํา หนวยนับ แผน ผล

แปลงป 2561 แปลงใหญปลาชอน จังหวัดอางทอง

1. พัฒนาองคความรู

   1.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกร

     1.1.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกร/สงเสริมความรูดานจุลินทรีย ปม.1 ราย 44 44
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กิจกรรม/งานที่จะทํา หนวยนับ แผน ผล

2. สนับสนุนปจจัยกรผลิต

   2.1สนับสนุนจุลินทรีย ปม 1 ราย 44 44

3. ติดตามและประเมินผล

   3.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (ภูมิภาค) คร้ัง 12 12

แปลงป 2562 แปลงใหญปลาตะเพียน จังหวัดนนทบุรี

1. พัฒนาองคความรู

   1.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกรดานสงเสริม/ใหความรู

     1.1.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกร/สงเสริมความรูดานจุลินทรีย ปม.1 ราย 34 34

2. สนับสนุนปจจัยการผลิต

   2.2 สนับสนุนจุลินทรีย ปม.1 ราย 34 34

3. ติดตามและประเมินผล

   3.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (ภูมิภาค) คร้ัง 12 12

8. กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง

วัตถุประสงค เพ่ือรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดท่ีทรงมีตอปวงชนชาวไทย โดยการ

สนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม และ

สามารถนําไปปรับใชเพื่อการประกอบอาชีพไดอยางม่ันคงและยั่งยืน มีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรม ทาง

การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมข้ันท่ี ๑ สามารถพัฒนาไปสูข้ันท่ี ๒ และข้ันท่ี ๓ ไดตอไป

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563

กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล

1.สงเสริมความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/สนับสนุนปจจัยการผลิต

    1.1 สนับสนุนพันธุสัตวน้ํา (เกษตรกรเปาหมายป 2563) ราย 526 526

    1.2 จํานวนสัตวน้ํา 1,000 ตัว/ราย พันตัว 526 526
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9. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

หลักการและเหตุผล

          เพ่ือพัฒนาเกษตรกรใหมีศักยภาพเขาสูการเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถนําความรูดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการประมงที่เหมาะสม พัฒนาใหเกษตรกรปราดเปรื่องใหเปนตนแบบดานการประมง 

เพื่อเปนจุดเรียนรูในการประกอบอาชีพดานการประมงแกเกษตรกรทั่วไป

วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใหเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหบรรลุตามเกณฑกําหนด เพ่ือใหเปนเกษตรกร

ปราดเปรื่องในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตลอดหวงโซคุณคา

1.2 เพ่ือใหเกษตรกรไดรับการพัฒนาใหสามารถเปนเกษตรกรตนแบบและเปนแหลงเรียนรูในการ

ประกอบอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพอ

กลุมเปาหมาย
เกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในจังหวัดอางทอง จํานวน  70 ราย และจังหวัดนนทบุรี  

จํานวน 25 ราย
ระยะเวลาการดําเนินการ/สถานที่จัดฝกอบรม

จังหวัดอางทอง จํานวน 2 รุน 

-   รุนที่ 1 วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอ

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง จํานวนเกษตรกร 20 ราย

-   รุนที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอ

แสวงหา จังหวัดอางทอง จํานวนเกษตรกร 50 ราย

จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 รุน 
-   รุนที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ สํานักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จํานวนเกษตรกร 25 ราย

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563

กิจกรรม/งานที่ทํา หนวยนับ แผน ผล

1. เสริมสรางความรูเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer จังหวัดอางทอง

1.1 อบรม/ถายทอดความรู เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer

     1.1.1 อบรม/ถายทอดความรู เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู Smart ราย 70 70

1. เสริมสรางความรูเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmerจังหวัดนนทบุรี

1.1 อบรม/ถายทอดความรู เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer

     1.1.1 อบรม/ถายทอดความรู เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู Smart ราย 25 25
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10. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563

ชนิดพันธุสัตวน้ํา ขนาด
ราคา

(บาท)

จํานวนสัตวน้ํา (ตัว) จํานวนเงิน (บาท)

แผน ผล แผน ผล

กุงกามกราม 0.8-1.0 ซ.ม. 0.15 1,000,000 60,000 150,000 9,000.00

กุงกามกราม 1.0-1.5 ซ.ม. 0.20 - 60,000 - 12,000.00

กุงกามกรามมาโคร 1 0.8-1.0 ซม. 0.18 - 519,900 - 93,582.00
ปลากัดหางพระจันทรคร่ึงดวง 2-3 ซม. 3.00 - 697 - 2,091.00

ปลาหางนกยูง 2-2.5 ซม. 2.00 - 7,161 - 14,322.00

ปลากัดครีบสั้น 2-3 ซม. 3.00 - 280 - 840.00

กบ 30 วัน 1.00 13,000 17,400 13,000 17,400.00

กบ 45 วัน 1.5 - - - -

ไรแดง กก. 100 599 70 59,900 7,000.00

ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซ.ม. 0.20 650,000 562,700 130,000 112,540.00

ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซ.ม. 0.25 50,000 292,600 12,500 73,150.00

ปลาตะเพียนขาว  5-7 ซ.ม. 0.35 - 2,700 - 945.00

ปลาตะเพียนทอง 2-3 ซ.ม. 0.20 200,000 92,100 40,000 18,420.00

ปลาตะเพียนทอง 3-5 ซ.ม. 0.30 40,000 100,190 12,000 30,057.00

ปลานิล          2-3 ซ.ม. 0.15 120,000 234,760 18,000 35,214.00

ปลานิล 3-5 ซ.ม. 0.20 - 34,000 - 6,800.00

ปลานิล 5-7 ซ.ม. 0.30 - - - -

ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซ.ม. 0.30 1,850,000 1,479,500 555,000 443,850.00

ปลานิลแปลงเพศ 3-5 ซ.ม. 0.50 - - - -

ปลานิลแดง 2-3 ซ.ม. 0.20 - 69,500 - 13,900.00

ปลานิลแดง 3-5 ซ.ม. 0.40 - 5,500 - 2,200.00

ปลานิลแดงแปลงเพศ 2-3 ซ.ม. 0.40 1,110,000 519,500 444,000 207,800.00

ปลานิลแดงแปลงเพศ 3-5 ซ.ม. 0.60 - 38,650 - 23,190.00

ปลายี่สกเทศ 2-3 ซ.ม. 0.20 200,000 106,500 40,000 21,300.00

ปลายี่สกเทศ 3-5 ซ.ม. 0.25 330,000 119,400 82,500 29,850.00

ปลายี่สกเทศ 5-7 ซ.ม. 0.50 - 8,200 - 4,100.00

ปลาสวาย 2-3 ซ.ม. 0.20 50,000 - 10,000 -
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ชนิดพันธุสัตวน้ํา ขนาด
ราคา

(บาท)

จํานวนสัตวน้ํา (ตัว) จํานวนเงิน (บาท)

แผน ผล แผน ผล

ปลาสวาย 3-5 ซม. 0.40 5,000 - 2,000 -

ปลาสวาย 5-7 ซ.ม. 1.00 - 100 - 100.00

ปลาหมอชุมพรสายพันธุ 1 2-3 ซ.ม. 0.40 570,000 114,850 228,000 45,940.00

ปลาหมอชุมพรสายพันธุ 1 3-5 ซ.ม. 0.55 22,000 8,700 12,100 4,785.00

ปลาชอน 2-3 ซ.ม. 0.80 7,000 - 5,600 -

ปลาชอน 3-5 ซ.ม. 1.00 80,000 - 80,000 -

ปลากราย 3-5 ซ.ม. 3.00 - 200 - 600.00

ปลาชะโอน 2-3 ซ.ม. 0.60 24,000 - 14,400 -

ปลาชะโอน 3-5 ซ.ม. 1.00 75,000 1,200 75,000 1,200.00

ปลาสลิด 2-3 ซ.ม. 0.25 50,000 5,000 12,500 1,250.00

ปลาสลิด 3-5 ซ.ม. 0.50 6,000 - 3,000 -

รวมท้ังส้ิน 6,452,599 4,461,358 1,999,500 1,233,426
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยฯ

กิจกรรมทฤษฎีใหม
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กิจกรรมเพิ่มผลผลิตพันธุสัตวน้ํา
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กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ



38

กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรม Smart farmer
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กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมง

กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน
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กิจกรรมสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
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ภาคผนวก



ตารางท่ี 1 รายช่ือฟารมเกษตรกรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด ปงบประมาณ 2563

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ท่ีต้ังฟารม

เลขทะเบียน

ฟารม

ประเภท

ฟารม ชนิดสัตวน้ํา
มาตรฐาน

บานเลขที่ หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด เพาะ เล้ียง

1 นายวิศรุต  อวมกลัด 31/2 8 ยี่ลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501018951 1 ปลาดุกบิ๊กอุย GAP

2 นายกิตติวัฒน   เลิศฤทธ์ิชัยกิจ 14 1 โคกพุทรา โพธ์ิทอง อางทอง 1501012977 1 ปลาดุกบิ๊กอุย GAP

3 นางรวีวรรณ  ล้ิมเจริญธัญญะผล 51/3 5 หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501018953 1 ปลาชอน GAP

4 นายพรปวีณ   แสงฉาย 128 3 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501010911 1 ปลาสวาย GAP

5 นายกิตติวัฒน   เลิศฤทธ์ิชัยกิจ 14 1 โคกพุทรา โพธ์ิทอง อางทอง 1501012977 1 ปลาสวาย GAP

6 นายไพโรจน   พวงศิริ 9/8 6 นรสิงห ปาโมก อางทอง 1501008012 1 ปลาสวาย GAP

7 นายประเสริฐ โปรงปลอด 25/2 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501013459 1 ปลาทับทิม GAP

8 นางมะปราง พูลสวัสดิ์ 19 1 ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501010533 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

9 นางช่ืน คงมัน 33/1 1 ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019433 1 ปลานิล SL

10 นางสาวยอดขวัญ สุขวงษ 87 2 ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501012791 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

11 นายวิชัย เล็กโสภี 10 1 ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019662 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

12 นางเรณู ศรีสวัสดิ์ 67/3 1 ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019661 1 ปลานิล,ปลาสวาย SL

13 นางวาสนา นาคทับที 63 1 ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019660 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว,ปลาสลิด SL

14 นางวงเดือน ย่ีสุนวงษ 4/1 1 ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501010436 1 ปลานิล SL

15 นางลําดวน  ยกยอง 96/4 3 โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อางทอง 1501012844 1 ปลานิล,ปลาดุกบ๊ิกอุย SL

16 นายสอน  เขียวยศ 100/1 2 โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อางทอง 1501012862 1 ปลานิล,ปลาสวาย SL

17 นายวินัย  ศักด์ิเจริญ 11/1 1 โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อางทอง 1501009339 1 ปลานิล,ปลาดุกบ๊ิกอุย SL 42
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18 นางสาวพิมพณิศา  เครือสุขมนัส 36 3 โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อางทอง 1501013424 1 ปลานิล,ปลาดุกบ๊ิกอุย SL

19 นางจําปา  จงเจริญ 28 1 โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อางทอง 1501009341 1 ปลาดุกบิ๊กอุย,ปลาสวาย SL

20 นางสํารวย  บุญแพ 74 1 โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อางทอง 1501009338 1 ปลานิล,ปลาย่ีสกเทศ SL

21 นายถวิล  รุงแจง 21 1 โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อางทอง 1501009846 1 ปลานิล,ปลาสลิด SL

22 นางประทีป  จันทโชติ 135 3 โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อางทอง 1501019664 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

23 นางศันสนีย  ฉัตรเท่ียง 92/1 8 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009840 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

24 นางราตร ี มาปวน 63/1 8 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501019296 1 ปลานิล,ปลาหมอไทย SL

25 นางทุเรียน  จันทรงาม 107 8 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009818 1 ปลานิล,ตะเพียนขาว SL

26 นางสาวอรุณ ี ฉัตรเที่ยง 39 8 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009847 1 ปลานิล SL

27 น.อ.สนทิ  โพธ์ิเจริญ 129 8 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009837 1 ปลานิล,สวาย SL

28 นางสาวบัวหลัน  ทองชันลุก 122 8 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009842 1 ปลานิล,ดุกบ๊ิกอุย SL

29 นางสมบัต ิ วรรณมุข 96/1 8 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009843 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

30 นายอําไพ  พัดภู 9 11 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009827 1 ปลานิล,ตะเพียนขาว SL

31 นางคํานึง  กอนนาค 28/1 11 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009806 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

32 นางสาวสอาด  ชมแพ 29 11 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009822 1 ปลานิล,ปลาสวาย SL

33 นางทองสุข  มูลปลา 31 11 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009826 1 ปลานิล,ตะเพียนขาว SL

34 นายสุพจน  สีดํา 45/3 11 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009817 1 ปลานิล,ตะเพียนขาว SL 43
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35 นายสมชาย  ทองสุข 68 11 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009810 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

36 นางแปงจ่ี  เหมือนนรุธ 50/1 11 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009809 1 ปลานิล,ตะเพียนขาว SL

37 นางบุญลือ  เหมือนนรุธ 18 11 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009811 1 ปลานิล,ปลาสวาย,ปลา

ตะเพียนขาว

SL

38 นายสุธน  เกิดผล 44 11 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009829 1 ปลานิล,ตะเพียนขาว SL

39 นางบุญปลูก  วิศิษศาสตร 8 11 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009804 1 ปลานิล,ตะเพียนขาว SL

40 นางลําพวน  โพธ์ิทองคํา 80/1 11 ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง 1501009808 1 ปลานิล,ตะเพียนขาว SL

41 นายประเสริฐ  ชาดิษฐ 82/2 1 หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501012564 1

ปลานิล,ปลาตะเพียน,ปลา

ยี่สกเทศ,ปลาสวาย SL

42 นายสุภัทรพงษ  ชาดิษฐ - 1 หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019618 1

ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว

,ปลาสวาย SL

43 นายสําราญ  เดนดวง

66 3 บางระกํา โพธ์ิทอง อางทอง 1501008124 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว

,ปลาสวาย

SL

44 นางสุวิมล  ย่ิงยง

- 7 บางระกํา โพธ์ิทอง อางทอง 1501013748 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว

,ปลาดุก

SL

45 นายอุดม  สูงทรง 17 3 บางระกํา โพธ์ิทอง อางทอง 1501008104 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว

,ปลาดุก

SL

46 ฟารมตัวอยางในสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ(บาน

หนองระหารจีน)

- 1 บานอิฐ เมือง อางทอง 1501019684 1 กบ GAP

44
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47 นายสมชาย  โปรงปลอด 1/1 6 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501018964 1 กบ GAP

48 นางสาวสมจิตร  โปรงปลอด 6 6 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501010852 1 กบ GAP

49 นายวรวุฒิ  ภูจิ๋ว 33/1 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501013507 1 กบ GAP

50 นายสมจติร  ทองระยา 6/1 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501010866 1 กบ GAP

51
ฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

(บานยางกลาง)

- 3 สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 1501013353 1 ปลาสลิด GAP

52 นายยุทธนา  เมฆหมอก - 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501018785 1 ปลาทับทิม GAP

53 นางสาวบังอร  กุลศิริ 2 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501013460 1 ปลาทับทิม GAP

54 นางสาวพรกมล  เดือนแรม - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501018834 1 ปลาทับทิม GAP

55 นางสมพิศ เจริญทรัพย - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501009584 1 ปลาทับทิม GAP

56 นายอภิวัฒน  แกวมรกต - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501018833 1 ปลาทับทิม GAP

57 นางพเยาว  ธนีบุญ - 2 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501009634 1 ปลาทับทิม GAP

58 นางสาวทองดี  กลิ่นขจร - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501018823 1 ปลาทับทิม GAP

59 นายธีระพล ธนีบุญ - 2 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501009637 1 ปลาทับทิม GAP

60 นางสมบัต ิ ดิษฐชวย 2/2 6 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501013463 1 ปลาทับทิม GAP
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61 นางสาวภัสสร  แกลววิทยกิจ - 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501018819 1 ปลาทับทิม GAP

62 นางสาวเพ็ญภิชฐชา  ไพโรจน - 6 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501018807 1 ปลาทับทิม GAP

63 นายปราโมทย  ไพโรจน 6/3 6 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501013462 1 ปลาทับทิม GAP

64 นางสาวสําราญ กล่ินกระจาย - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501009582 1 ปลาทับทิม GAP

65 นางสวาท เลิศรัศมีสุวรรณ - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501009611 1 ปลาทับทิม GAP

66 นางสวงค  ชูจันทร - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501018844 1 ปลาทับทิม GAP

67 นายโอด  แสงทอง - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501018840 1 ปลาทับทิม GAP

68 นายดํารงค  แกวมรกต - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501018827 1 ปลาทับทิม GAP

69 นายพิพัฒน  สุขหอม - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501018826 1 ปลาทับทิม GAP

70 นายธีรยุทธ ธนีบุญ - 2 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501009638 1 ปลาทับทิม GAP

71 นางประนอม  สุขเจริญ - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501018825 1 ปลาทับทิม GAP

72 นายสมศักด์ิ  ผองวาสนา 31 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501018812 1 ปลาทับทิม GAP

73 นายบุญยัง  ขาวสามรวง 14 / 2 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501018809 1 ปลาทับทิม GAP

74 นางสาวเนาวรัตน  แสงออน 5 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501018810 1 ปลาทับทิม GAP

75 นางสาวยุพิน  ผองวาสนา 54/1 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501013445 1 ปลาทับทิม GAP

76 นายไพบูลย อรุณรัตน 2 6 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501013465 1 ปลาทับทิม GAP

77 นายขจร การสมเหมาะ - 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501018816 1 ปลาทับทิม GAP 46
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78 นางนอย แสงทอง - 1 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501009587 1 ปลาทับทิม GAP

79 นายศิริชัช  ธนีบุญ - 2 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 1501009636 1 ปลาทับทิม GAP

80 นางฉวี  เมฆยอย - 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501013455 1 ปลาทับทิม GAP

81 นางประนอม  ภูจิ๋ว 33/1 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501013457 1 ปลาทับทิม GAP

82 นางสาวอารี  เมฆยอย 19 5 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501013454 1 ปลาทับทิม GAP

83 นางมณเฑียร  ศรีวงศราช 31 7 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501011388 1 ปลานิล GAP

84 นายราเมศร  หิรัญโญภาส 399/ก 5 บางปลากด ปาโมก อางทอง 1501019027 1

ปลานิล,ปลาตะเพียน,ปลา

สวาย,ปลาชอน SL

85 นางฉลวย  พบพร - 3 สายทอง ปาโมก อางทอง 1501018972 1

ปลานิล,ปลาตะเพียน,ปลา

สวาย SL

86 นายสมชาต ิ ยิ้มละมาย - 4 สายทอง ปาโมก อางทอง 1501018979 1 ปลานิล,ปลาสลิด,ปลาสวาย SL

87 นางวิลาวัณย  พานทอง 7 1 เอกราช ปาโมก อางทอง 1501019002 1

ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว

,ปลาสวาย SL

88 นายพเยาว  พวงเกตุ - 1 เอกราช ปาโมก อางทอง 1501018978 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

89 นางสาวชยาภรณ  พวงเกตุ - 1 เอกราช ปาโมก อางทอง 1501018977 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

90 นางสาวกรกฎ  พวงเกตุ - 1 เอกราช ปาโมก อางทอง 1501018976 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

91 นายธนทัศน  ทองจันทร - 7 คําหยาด โพธ์ิทอง อางทอง 1501018980 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว,ปลาย่ีสก

เทศ,ปลาสวาย,ปลากราย,ปลาบู

,ปลาชะโอน,ปลาชอน,ปลาสลิด

SL
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92 นายศิลธลา  ชูชาติ 93 6 หนองแมไก โพธ์ิทอง อางทอง 1501018882 1 ปลานิล,ทับทิม,ปลายี่สกเทศ SL

93 นายบุญยิ่ง  จันทมาลา 37 1 องครักษ โพธ์ิทอง อางทอง 1501019013 1 ปลาดุกบิ๊กอุย SL

94 นางยุพิน  ขาวผอง 103 5 องครักษ โพธ์ิทอง อางทอง 1501019044 1 ปลาตะเพียน,ปลายี่สกเทศ,ปลาสวาย SL

95 นางวรรณา  เตาทอง 170 6 องครักษ โพธ์ิทอง อางทอง 1501019042 1 ปลาสวาย,ปลาตะพียน,ปลาย่ีสก SL

96 นางสาวอําไพ  มัชฉิม 216 8 องครักษ โพธ์ิทอง อางทอง 1501019065 1 ปลานิล,ปลาตะเพียน,ปลายี่สกเทศ,กบ SL

97 นายพงษศักด์ิ  ครรภาฉาย 117/1 6 องครักษ โพธ์ิทอง อางทอง 1501019043 1 ปลานิล SL

98 นางสาวสําเนียง  รูระเบียบ 172/2 8 องครักษ โพธ์ิทอง อางทอง 1501019046 1 ปลานิล,ปลาตะเพียน,ปลาสวาย SL

99 นายประเสริฐ  มวงยอย 178/1 8 องครักษ โพธ์ิทอง อางทอง 1501019045 1 ปลานิล,ปลาตะเพียน,ปลาสาวย SL

100 นางสีนวน  เสระกิจ 21 1 อินทประมูล โพธ์ิทอง อางทอง 1501019012 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

101 นางปรารถนา  นิลมงคล 41/2 1 อินทประมูล โพธ์ิทอง อางทอง 1501019011 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

102 นายธีระพล  ผุดผอง 105 2 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501011335 1 ปลานิล,ปลาตะเพียน,ปลาสวาย SL

103 นายไพบูลย  เพ็งโสภา 37/1 3 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019844 1 ปลานิล,ปลสวาย,ปลายี่สกเทศ SL

104 นายอนุสิทธ์ิ  ขยายศรี 26/8 7 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019004 1 ปลานิล,ปลาสวาย,ปลาตะเพียนขาว SL

105 นายวันชัย  อินใย 22 9 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019006 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

106 นายนัฐพงษ  เกิดผล 22/1 9 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501020046 1 ปลานิล,ปลาสวาย SL

107 นางนพาภร  นุชนงค 36 2 ราษฎรพัฒนา สามโก อางทอง 1501018968 1 ปลานิล SL

108 นายสมคิด  สุขใสสาคร 94 4 ราษฎรพัฒนา สามโก อางทอง 1501009880 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

109 นายสมหวัง  สุทนต 68 2 อบทบ สามโก อางทอง 1501018969 1 ปลานิล,ปลาสวาย SL
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ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล
ท่ีต้ังฟารม เลขทะเบียน

ฟารม
ประเภทฟารม
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หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด

เพาะ เล้ียง

110 นายสนิท  บัวอาจ 48 3 จําลอง แสวงหา อางทอง 1501011192 1 ปลานิล,ปลาตะเพียน,ปลาสวาย SL

111 นางกริณา  อุมแสง 1/1 4 จําลอง แสวงหา อางทอง 1501019010 1 ปลานิล,ปลาตะเพียนขาว SL

112 นายโสภิต  มีวารา 52 4 จําลอง แสวงหา อางทอง 1501019008 1 ปลานิล,ปลาสวาย,ปลายี่สกเทศ SL

113 นางศิริวรรณ  มีสงา 11/2 5 โพธ์ิมวงพันธ สามโก อางทอง 1501018946 1 ปลาชอน GAP

114 นางจินตนา  พิณเสนาะ 32 5 หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501018990 1 ปลาชอน GAP

115 นางสุรัสสา  พิณเสนาะ 115/1 5 หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501018991 1 ปลาชอน GAP

116 นางสุรีรัตน  แสงเขียว 115/8 5 หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501018996 1 ปลาชอน GAP

117 นางเสาวลักษณ  จอยนุแสง 161/1 5 หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501018949 1 ปลาชอน GAP

118 นายเซี้ยง  ล้ิมเจริญธัญญะผล 51/1 5 หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501018984 1 ปลาชอน GAP

119 นายเฉลิม  กีรติวิทยากร 37/4 1 ทาชาง วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019956 1 ตะพาบไตหวัน GAP

120 นายสัญชัย  กีรติวิทยากร 8/2 7 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019955 1 ตะพาบไตหวัน GAP

121 นายอดิเทพ อําไพภู 103/4 1 หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019106 1 ปลาชอน GAP

122 นางทัศนีย ล้ิมเจริญธัญญะผล 51/1 5 หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019076 1 ปลาชอน GAP

123 นายมานะ กองกูล 77 11 สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 1501019088 1 ปลาชอน GAP

124 นายศักด์ิชาย  ตั้งตรงเจต 49/5 5 ยี่ลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501020062 1 ปลาชอน GAP

125 นางพรทิพย  มหาวงศ 7/2 5 ยี่ลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1501019039 1 ปลาชอน GAP

126 นายบุญเสริม  ทวีทรัพย - 5 หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 1502005038 1 ลูกกบ GAP
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127 ฟารมตัวอยางในสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ

(บานยางกลาง)

- 3 สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 1501013353 1 ปลานิล GAP

128 นายดนัย  สุขโขเจริญ - 6 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501018786 1 ปลาทับทิม GAP

129 นายอเนก  สุขโขเจริญ - 6 โผงเผง ปาโมก อางทอง 1501018789 1 ปลาทับทิม GAP
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ตารางท่ี 2 รายงานผลการปลอยพันธุสัตวนํ้า ปงบประมาณ 2563
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1 5-ต.ค.-62
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 50.00 50.000

2 2-พ.ย.-62
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 2.00 2.000

3 3-พ.ย.-62 แมนํ้านอยบริเวณหนาวัดโพธ์ิเกรียบ สามงาม โพธิ์ทอง อางทอง 20.00 20.00 40.000

4 11-พ.ย.-62
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 10.00 10.00 20.000

5 27-พ.ย.-62 แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหาดเจาพระยา 1 ราชสถิตย ไชโย อางทอง 30.00 30.000

6 5-ธ.ค.-62 คลองบางแกว ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง 80.00 60.00 140.000

7 13-ธ.ค.-62
บอนํ้าในกรมทหารราบท่ี ๓๑ รักษา

พระองค
2 ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 10.00 10.000

8 24-ธ.ค.-62 บอนํ้าในโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 1 วิเศษชัยชาญ อางทอง 6.00 6.000

9 25-ธ.ค.-62 คลองย่ีลน 500 ยี่ลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 30.00 30.000

10 25-ธ.ค.-62 แมนํ้าเจาพระยา สวนพริก เมือง พระนครศรีอยุธยา 50.00 50.000

11 27-ธ.ค.-62 แมนํ้านอยบริเวณหนาวัดนางชํา
ศาลเจาโรง

ทอง
วิเศษชัยชาญ อางทอง 5.00 5.000

12 1-ม.ค.-63 คลองสีบัวทองบริเวณหนาวัดเรไร สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 26.00 26.000

13 4-ม.ค.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 50.00 19.00 69.000

14 31-ม.ค.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 250.00 250.000

15 1-ก.พ.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 50.00 50.00 100.000
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16 2-ก.พ.-63 คลองสีบัวทองบริเวณหนาวัดวังนํ้าเย็น วังนํ้าเย็น แสวงหา อางทอง 100.00 100.000

17 7-มี.ค.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 18.00 18.000

18 12-มี.ค.-63
บอนํ้าธรรมชาติในโรงเรียนกีฬาจังหวัด

อางทอง
12.5 ไชโย อางทอง 25.00 25.000

19 4-เม.ย.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 100.00 50.00 150.000

20 24-เม.ย.-63
บอนํ้าในกรมทหารราบท่ี ๓๑ รักษา

พระองค
เมืองลพบุรี ลพบุรี 3.00 3.000

21 2-พ.ค.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 100.00 100.000

22 2-มิ.ย.-63
บอนํ้าโครงการฟารมตัวอยางตาม

พระราชดําริ (หนองลาด)
2 3 วิหารขาว ทาชาง สิงหบุรี 20.00 20.000

23 3-มิ.ย.-63
บอนํ้าโครงการฟารมตัวอยางตามแนว

พระราชดําริบานยางกลาง
3 สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 10.00 10.00 10.00 2.00 1.00 0.012 8.00 41.012

24 3-มิ.ย.-63 แมนํ้านอยบริเวณหนาวัดเกาะ บางพลับ โพธิ์ทอง อางทอง 80.00 80.000

25 3-มิ.ย.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณปากครองบาง

แกว
ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง 50.00 48.00 240.00 2.00 340.000

26 3-มิ.ย.-63 คลองเสาธง 5 ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง 80.00 80.000

27 4-มิ.ย.-63 บึงออ 10 4 บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง 109.00 109.000

28 4-มิ.ย.-63
บอนํ้าโครงการฟารมตัวอยางตามแนว

พระราชดําริบานยางกลาง
3 สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 15.00 15.000

29 6-มิ.ย.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 10.00 5.00 0.20 0.009 15.209

30 9-มิ.ย.-63 บอนํ้าโรงเรียนเทศบาลโพสะ โพสะ เมืองอางทอง อางทอง 0.10 0.100

52



ลําดับท่ี วัน เดือน ป ช่ือแหลงนํ้า พ้ืนท่ี(ไร)

ท่ีอยู ชนิดและพันธุสัตวนํ้าท่ีปลอย (หนวย : พันตัว)

รวม

  (หนวย : พันตัว)
หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด

กุง
กา

มก
รา

ม

ตะ
เพี

ยน
ขา

ว

ตะ
เพี

ยน
ทอ

ง

กร
ะแ

ห

ปล
าก

าดํ
า

ปล
าช

ะโ
อน

ปล
าส

ลิด

ยี่ส
กเ

ทศ

ปล
าช

อน

ปล
าส

วา
ย

ปล
าบ

ึก

ปล
าก

รา
ย

ปล
านิ

ล

31 10-มิ.ย.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชย

สงคราม
บานแห เมืองอางทอง อางทอง 6.00 6.000

32 18-มิ.ย.-63
บอนํ้าโครงการฟารมตัวอยางตามแนว

พระราชดําริบานยางกลาง
สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 10.00 10.000

33 3-ก.ค.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณปากครองบาง

แกว
ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง 20.00 20.000

34 4-ก.ค.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 20.00 30.00 50.000

35 6-ก.ค.-63 บึงสีบัวทอง-โพธิ์เอน วังนํ้าเย็น แสวงหา อางทอง 30.00 30.000

36 9-ก.ค.-63 คลองลําทาแดง ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง 5.00 5.00 10.000

37 10-ก.ค.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 100.00 100.000

38 28-ก.ค.-63 บึงสีบัวทอง-โพธิ์เอน วังนํ้าเย็น แสวงหา อางทอง 30.00 30.000

39 28-ก.ค.-63 บึงสีบัวทอง สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 30.00 30.000

40 28-ก.ค.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาศาลากลาง

จังหวัดอางทอง
บางแกว เมือง อางทอง 100.00 100.00 330.00 15.00 3.00 548.000

41 1-ส.ค.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 0.30 4.00 4.300

42 12-ส.ค.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาศาลากลาง

จังหวัดอางทอง
บางแกว เมือง อางทอง 10.00 100.00 230.00 340.000

43 12-ส.ค.-63 คลองรํามะสัก-ศรีบัวทอง 350 บานพราน แสวงหา อางทอง 20.00 20.000

44 12-ส.ค.-63 คลองคูทง 45 7 หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง 30.00 30.000

45 12-ส.ค.-63 หนองอายทอก 22 2 บานแห เมือง อางทอง 20.00 20.000
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46 12-ส.ค.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 120.00 50.00 170.000

47 12-ส.ค.-63 คลองรํามะสัก-ศรีบัวทอง 350 วังนํ้าเย็น แสวงหา อางทอง 30.00 30.000

48 12-ส.ค.-63 หนองบางโว 22 2 ตานิม บางประหัน พระนครศรีอยุธยา 2.00 2.000

49 15-ส.ค.-63
บอนํ้าโครงการฟารมตัวอยางตามแนว

พระราชดําริบานยางกลาง
3 สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 0.20 0.40 0.10 0.700

50 19-ส.ค.-63 หนองไขเนา 16 7 หัวสะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง 10.00 10.000

51 5-ก.ย.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 5.00 5.000

52 9-ก.ย.-63 โคกหนองนาโมเดล รํามะสัก โพธิ์ทอง อางทอง 1.00 0.50 1.500

53 19-ก.ย.-63 คลองรํามะสัก 350 รํามะสัก โพธิ์ทอง อางทอง 200.00 200.000

54 21-ก.ย.-63 บึงลาดมะไฟ 46 1 ไผดํา วิเศษชัยชาญ อางทอง 25.00 25.000

55 21-ก.ย.-63
แมนํ้าเจาพระยาบริเวณหนาวัดไชโย

วรวิหาร
3 ไชโย ไชโย อางทอง 25.00 25.000

56 25-ก.ย.-63 คลองรํามะสัก 350 4 สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 250.00 250.000

รวมผลการปลอยพันธุสัตวนํ้า 1,019.50 527.40 2,223.60 - - 15.00 2.00 75.00 5.00 1.20 0.02 5.00 18.10 3,891.821
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