
สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

............... 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กรมประมงได้รับงบประมาณ จ านวน 4,167,878,800 บาท  
โดยงบประมาณที่ ได้รับจ าแนกเป็นงบบุคลากร จ านวน 2,116,655,700 บาท งบด าเนินงาน จ านวน 
1,486,423,164 บาท งบลงทุน จ านวน 393,943,600 บาท งบเงินอุดหนุน จ านวน 117,894,904 บาท และ    
งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 52,961,436 บาท  ผลการด าเนินการตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
กรมประมงมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 105.04 ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 3,790,239,693 บาท      
คิดเป็น ร้อยละ 90.94 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
ผลการด าเนนิงาน 

(ตค.59 – กย.60) 
ผลเบิกจ่าย  

(ตค.59 – กย.60) 
   
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 96.37 96.37 
แผนงานพื้นฐาน   
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 193.99 77.90 
ผลผลติที่ 1 :  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 101.64 93.04 
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

 
 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 
ผลผลติที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลติสัตวน์้ าในแหลง่น้ าธรรมชาติ 108.89 90.11 
แผนงานยุทธศาสตร์   
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน และเสริมสร้าง 

 
 

ความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
 

 
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้า 
                  เกษตรที่ส าคัญ (Zoning) 100.03 94.85 
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 108.14 98.12 
โครงการที่ 3 : โครงการตลาดเกษตรกร 98.00 85.12 
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 100.00 93.95 
โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 100.00 99.17 
โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 100.00 85.14 
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหนว่ยงานภาครัฐ 100.00 63.12 
โครงการที่ 8 : โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 100.00 84.55 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่า 

 
 

สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 127.74 88.27 
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย 139.72 59.46 
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ผลการด าเนนิงาน 

(ตค.59 – สค.60) 
ผลเบิกจ่าย  

(ตค.59 –สค. 60) 
แผนงานบูรณาการ   
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 100.00 96.98 
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

 
 

โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
                  ด้านการประมง 104.86 89.36 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสนิค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการ 
                  เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 100.00 99.89 
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
 

โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรงุข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 96.27 98.61 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

 
 

โครงการที่ 1 : วิจัยและพฒันาการประมง 100.00 87.11 
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

 
 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ 
                  คุณภาพสินคา้หนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ประแภทอาหารและ 
                  เครื่องดื่ม 

100.00 
 

99.60 

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท ากิน   
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 
                  ของเกษตรกร 

98.20 49.59 

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 

100.00 41.63 

รวม 105.16 90.94 
 

 
แผนงานพื้นฐาน 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
      กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
      กรมประมงพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window) สามารถให้บริการประชาชนหรือผู้รับบริการ ได้แก่ การออก
ใบอนุญาตน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าตาม พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2558  พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และออก
หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) 379,773 ฉบับ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ในปัจจุบัน การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมยังไม่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากใบเสร็จรับเงินของกรม
ประมงอยู่ระหว่างการท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

 1. เร่งรัดด าเนินการให้สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ประสานกระทรวงการคลังให้กรมประมงสามารถออกใบเสร็จรับเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
1. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

          กรมประมงด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่และส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าให้แก่ราษฎรในเขตพ้ืนที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โดยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน้ าในพ้ืนที่ 316,494,800 ตัว  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 5,192 ราย ฝึกอบรม 8,067 ราย ส่งเสริมประมงโรงเรียน 747 แห่ง จัดตั้ง       
จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 45 แห่ง และติดตามให้แนะน าเกษตรกร 804 ครั้ง 

2. กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
กรมประมงโดยส านักงานประมงจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านการประมงในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   
บดินทรเทพยวรางกูร 133 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมมี
จ านวนเกษตรกรที่เข้ารับบริการ 9,798 ราย 

3. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 
          กรมประมงด าเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกร 15,000 ราย 
และอบรมประมงอาสา 2,310 ราย 
          บริหารระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือจัดระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี 8 แห่ง ในจังหวัดสงขลา  
1 แห่ง นครศรีธรรมราช 5 แห่ง สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง และจันทบุรี 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์รวม 17,415 ไร่  โดย
ด าเนินการตรวจวิเคราะห์น้ าและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 553 ครั้ง 2,684
ตัวอย่าง ให้บริการทางวิชาการ อาทิ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและสุขภาพกุ้ง ตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสตัวแดง
ดวงขาวแก่เกษตรกร 5,351 ราย เก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ 6,527 ตัวอย่าง พัฒนากลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม   
471 ราย และให้บริการสูบน้ าแก่เกษตรกร 5,946 ชั่วโมง 28,254,673 ลูกบาศก์เมตร 

4. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง 
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 8 แห่ง สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรระหว่างประเทศ  

2 ครั้ง โดยเดินทางไปเจรจาในการแก้ไขปัญหาการควบคุมตรวจสอบสภาพสินค้าประมงกับประเทศคู่ค้าสหภาพยุโรป 
ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และประเทศคู่ค้าเอเชีย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
กรมประมงด าเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีศักยภาพเข้าสู่การเป็น Smart Farmer สามารถน า 

ความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพการประมง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
โดยอบรมเกษตรกร 15,000 ราย และถอดองค์ความรู้เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 250 ราย 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การส่งเสริมประมงในโรงเรียนจะไม่มีผู้ดูแลในช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียน 
 2. เกษตรกรบางส่วนมีอายุมาก ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเทคโนโลยีด้านประมงได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
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 3. การเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ าธรรมชาติไม่สามารถประเมินผลผลิตของสัตว์น้ าได้ 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. ปรับปรุงช่วงเวลาการส่งเสริมประมงในโรงเรียนให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์น้ าที่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิต
ได้ตามช่วงการเปิดภาคเรียน 
 2. ก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเกษตรกร 
 3. ด าเนินการประเมินผลผลิตสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เพื่อหาความคุ้มค่าของ
การผลิต 

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

1. กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม 
     กรมประมงด าเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ 1 แห่ง ที่จังหวัดจันทบุรี เพ่ือฟ้ืนฟูระบบ

นิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล  เพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าชายฝั่ง เกิดเป็นระบบนิเวศใหม่ ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นตามห่วงโซ่อาหาร 
ในพ้ืนที ่ 
 

2. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
กรมประมงฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพันธุ์ 

สัตว์น้ าให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า โดยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
จ านวนทั้งสิ ้น 1,536.22 ล้านตัว จ าแนกเป็นพันธุ์สัตว์น้ าจืด 1,095.04 ล้านตัว (ปลาดุกอุย ปลาสร้อยขาว  
ปลานิล ปลานวลจันทร์เทศ ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลากระโห้ ปลากราย กุ้งก้ามกราม 
กบนา เต่า เป็นต้น) พันธุ์สัตว์น้ าจืด (ปรับปรุงพันธุ์) 46.72 ล้านตัว (ปลาตะเพียนขาว สพก. ปลานิลจิตรลดา 3 
สพก. ปลานิลแดง ปลายี่สกเทศ สพก. ปลาหมอชุมพร 1 กุ้งก้ามกราม เป็นต้น) และพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง  394.46
ล้านตัว (ปลากะพงขาว กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาด า หมึกทะเล หอย ปู เป็นต้น)  

ปรับปรุงแหล่งน้ าให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าขนาดใหญ่  3 แห่ง คือ  
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา และหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยการขุดลอก
หนองน้ า และปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติด้วยเครื่องจักรกล/เรือขุด 1,275,901 ลูกบาศก์เมตร ก าจัดวัชพืช 
300,800 ตัน 

 

3. กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการท าประมง 
กรมประมงควบคุมการท าประมงและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงให้เป็นไปอย่าง 

มีระเบียบ และอยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการควบคู่ไปกับการใช้มาตรการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่แหล่งน้ าที่ได้รับการจัดการและฟ้ืนฟู 9 ล้านไร่ โดย
การตรวจติดตามและควบคุมการท าประมง จ านวน 1,939 ครั้ง จับกุมผู้กระท าผิดพระราชบัญญัติการประมง     
2,379 คด ี1,905 ราย และบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกระดับในการ
บริหารจัดการ รวมทั้งได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรประมง 45 ชุมชน จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน       
365 ครั้ง อบรมยุวชนประมง 648 ราย อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังการท าประมง 357 ราย อบรมภาคีเครือข่ายเฝ้า
ระวังการท าประมง 216 ครั้ง อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมการท าประมง 80 ราย ควบคุม
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ตรวจสอบติดตามการออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอ่ืน          
ที่เกี่ยวข้อง 5 ครั้ง ออกใบอนุญาตท าการประมง 36,839 ฉบับ ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายกับผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 747 ครั้ง จัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 500 เล่ม เฝ้าระวัง ติดตาม และแจ้งเตือนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติให้กับเรือประมงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 11,879 ครั้ง จัดประชุมนโยบายประมงแห่งชาติ 1 ครั้ง 
 

4. กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 
           กรมประมงฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยการพัฒนาฟาร์มสัตว์น้ าชุมชน 21 เขต ปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ า 64.76 ล้านตัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 394  ราย เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
5.99 ล้านตัว ควบคุมการท าประมงที่ใช้ยาเบื่อ ช๊อตไฟฟ้า ในพ้ืนที่ทะเลน้อย พรุควนเคร็ง 41ครั้ง และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ค่ายเยาวชน) 100 ราย รวมทั้งจัดท าจดหมายข่าว 4 ฉบับ   
 

5. กิจกรรมพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย 
          พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย โดยพัฒนาองค์กร/ชาวประมงเพ่ือการจัดการประมง
ทะเล ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้ว 1,665 ราย ในหลักสูตรการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ าชุมชน หลักสูตรการบริหารจัดการ
ประมงโดยชุมชน และหลักสูตรการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียมระดับจังหวัด ส่วนการจัดสร้างปะการังเทียม
เพ่ือการประมง ขนาดเล็ก 10 แห่ง ที่จังหวัดระยอง ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดละ 2 แห่ง นครศรีธรรมราช 
สงขลา กระบี่ และพังงา จังหวัดละ 1 แห่ง  
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การประเมินผลผลิตสัตว์น้ าใช้ค่า CPUE ซึ่งเป็นการก าหนดพ้ืนที่ตัวอย่างเป็นตัวแทน ซึ่งอาจจะได้ค่าที่
ไม่สะท้อนกับสภาพความสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในปัจจุบัน 
 2. ชนิดสัตว์น้ าที่ปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติยังไม่หลากหลาย 
 3. ชุมชนยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าที่เพียงพอ 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. เสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ชาวประมงให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า โดยเพิ่มจ านวนชุมชน
ประมงเข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึน 
 2. ประเมินผลการจับสัตว์น้ าโดยค่า MSY (Maximum Sustainable Yield) โดยให้ท าการประมงได้ไม่
เกินค่า MSY 
 3. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ควรเพิ่มความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ า และเพ่ิมขนาด
สัตว์น้ าที่ปล่อย 
 4. การเพ่ิมผลผลิตในแต่ละแหล่งน้ า ควรค านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
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แผนงานยุทธศาสตร์ 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
 

1. กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ  
กรมประมงจัดท าข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ โดยส ารวจตรวจสอบพื้นท่ี 

จริงและจัดเก็บข้อมูลพิกัด GPS ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านการประมง 77 จังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และจัดท าแผนที่ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจด้านการประมงส าหรับสินค้ากุ้ง และปลานิลใน  
77 จังหวัด และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ 
320 ราย 
 

2.  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ าให้กับเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม       
      กรมประมงบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าประมง จ านวน 2 ชนิด คือ กุ้งและปลานิล โดยมี 

การประชุมชี้แจงแผน/ผลรายละเอียดโครงการ 2 ครั้ง ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร 
7,201,000 ตัว ให้ค าแนะน าการเพ่ิมผลผลิตปลานิลแก่เกษตรกรก่อนเลี้ยงและระหว่างเลี้ยง 1,200 ราย จัดท า
คู่มือเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล 1,200 เล่ม ผลิตพ่อแม่พันธุ์ปลานิล 104,000 ตัว ผลิต
และควบคุมระบบผลิตลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเล 23,000 ตัว เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเชื่อมโยงห่วงโซ่ อุปทานผ่านการรวมผลิต รวมกันขายกระตุ้นการบริโภคใน
ประเทศ 4 ครั้ง ด ารงพันธุ์กุ้งทะเล 3 พันธุ์ ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งกุลาด า และกุ้งแชบ๊วย ส่งเสริมระบบ Application 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล 4 ครั้ง และเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ 4 ครั้ง  
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากจัดเก็บเฉพาะจุดพิกัดที่ตั้งฟาร์ม ไม่ทราบข้อมูล
ขอบเขตพ้ืนที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ถูกต้อง 
 2. ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมีข้อมูลจัดเก็บจ านวนมาก และมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อน 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. จัดท าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีขอบเขตพ้ืนที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Polygon) 
 2. จัดท าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอให้เป็นปัจจุบัน 
 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
     กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
          กรมประมงส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประมงให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง 35 แห่ง โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าให้เกษตรกรในโครงการฯ 1,952,000 ตัว 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. พ้ืนที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ทุรกันดาร 
 2. การเข้าไปส่งเสริมเทคโนโลยีการประมงและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไม่สามารถเข้าไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. สนับสนุนยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริมและติดตามได้อย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการที่ 3 โครงการตลาดเกษตรกร 
      กิจกรรมสนับสนุนเกษตรกรน าผลผลิตมาจ าหน่ายท่ีตลาดเกษตรกร 
          กรมประมงบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัดจัดตลาดเกษตรกร โดยสนับสนุนเกษตรกรน าสินค้า
ประมงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจ าหน่ายให้กับประชาชน ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดจนเป็นการช่วย
ยกระดับสินค้าด้านการประมง ทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่มีความคุ้มค่า 49 จงัหวัด  

 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. เกษตรกรไม่สามารถผลิตสินค้ามาจ าหน่ายในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง 

 2. เกษตรกรไม่มีเวลามาจ าหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร เนื่องจากตลาดเกษตรกรตั้งอยู่ห่างไกลฟาร์ม 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

 1. ควรจัดตั้งตลาดในพื้นที่ชุมชนและใกล้กับฟาร์มของเกษตรกร 

 2. ควรสนับสนุนให้เกษตรกรวางแผนการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดและความต้องการของผู้บริโภค 
 

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
      กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
         กรมประมงด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 2 พ้ืนที่คือ 1. พ้ืนที่ทั่วไป 10 จังหวัด 11 แห่ง และ 
2. ยโสธรโมเดล รวม 27 แปลง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 250 ราย สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตประมงอินทรีย์ 250 ราย ตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรเพ่ือให้การรับรองแล้ว 42 ราย จัดตั้งจุดสาธิต
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 18 แห่ง พัฒนาและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสัตว์น้ าอินทรีย์ โดยการรักษา
ระบบงานคุณภาพหน่วยรับรอง 1 ระบบ ตรวจประเมินเพ่ือให้และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ฯ ตาม
มาตรฐาน มกษ. อินทรีย์ และระบบ ISO/IEC 17065 จ านวน 59 ราย พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบการตรวจประเมิน
มาตรฐานอินทรีย์ 3 ครั้ง อบรมการถ่ายทอดความรู้ด้านหลังการจับสัตว์น้ าและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ 
43 ราย 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ยังไม่มีอาหารส าเร็จรูปที่เป็นวัตถุดิบจากระบบอินทรีย์ 
 2. สินค้าอินทรีย์ยังมีราคาไม่แตกต่างจากสินค้าในระบบปกติ 
 3. มาตรฐานอินทรีย์ มีเงื่อนไขต้องปรับเปลี่ยนในระยะ 1 ปี ซึ่งใช้ระยะเวลานาน 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

 1. สนับสนุนให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ีที่เป็นอินทรีย์ เช่น ในนาข้าวอินทรีย์ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงประโยชน์ของสินค้าอินทรีย์ เพ่ือให้ราคาของสินค้าอินทรีย์มีความ
แตกต่างกับสินค้าทั่วไป 
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 3. สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน เพ่ือผลิตสินค้าอินทรีย์ได้ในปริมาณท่ีเหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 
 

โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
     กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 
         กรมประมงส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ าในชุมชนให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง โดยส่งเสริมกลไกความร่วมมือโดยแต่งตั้งกรรมการและคณะท างานโครงการ ประชุมคณะท างานและ
เจ้าหน้าที่เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 3 ครั้ง จัดตั้งธนาคารผลผลิต
เกษตรด้านการประมงในพื้นที ่แหล่งน้ าเป้าหมาย 20 แห่ง มีสมาชิกธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
1,590 ราย สมาชิกธนาคารมีการแลกเปลี่ยน ยืมคืนปัจจัยการผลิต 8 แห่ง ติดตามการด าเนินการจัดตั้งธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมงในแหล่งน้ าเป้าหมาย 168 ครั้ง 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. พ้ืนที่ด าเนินการได้ประสบปัญหาอุทกภัย 

 2. การด าเนินการในปีแรก ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตและประเมินผลโครงการ 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

 1. ส่งเสริมให้คณะกรรมการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ หลีกเลี่ยงปัญหาอุทกภัย เช่น 
จับก่อนฤดูฝน 

 2. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลโครงการฯ เพ่ือให้โครงการมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) 
      กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 

กรมประมงสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882 ศูนย์)  
โดยขณะนี้จัดท าฐานเรียนรู้ด้านการประมง 882 แห่ง พัฒนาหลักสูตรด้านการประมง 882 แห่ง จัดท าแปลงเรียนรู้
เครือข่าย 2,646 แห่ง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 882 แห่ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 196,386 ราย และ
สนับสนุนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล 882 ครั้ง 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ศูนย์เรียนรู้ฯหลัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรด้านการเพาะปลูกพืช ซึ่งไม่ได้ด าเนินกิจกรรมประมง 
 2. หลายหน่วยงานลงพ้ืนที่ไม่พร้อมกัน ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีเวลาท าการเกษตร 
 3. ศูนย์เรียนรู้ฯบางแห่ง มีสถานที่ตั้งห่างไกลจากเกษตรกรอ่ืน เนื่องจากมีอ าเภอละ 1 แห่ง 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. จัดท าจุดเรียนรู้ด้านการประมงในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ฯหลัก เพ่ือให้เกษตรกรที่มาเยี่ยมชมศูนย์ฯได้เรียนรู้
ด้านการประมง 
 2. จัดท าจุดเรียนรู้เครือข่ายด้านประมงเพ่ิมเติมในอ าเภอ เพ่ือให้เกษตรกรเข้าไปเรียนรู้ด้านการประมง 
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โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
     กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
        กรมประมงส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในงานด้านการประมงให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใน
หน่วยงานกรมประมง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 3 แห่ง ที่จังหวัด
กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี ส่วนการปรับปรุงพ้ืนด้วยบล๊อคยางจ านวน 1 แห่ง  ที่จังหวัดเพชรบุรี อยู่
ระหว่างด าเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. มีผู้ประกอบการที่สามารถผลิตบล็อกท่ีท าจากยางน้อยราย เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่ 
 2. ราคาวัสดุบล็อคยางยังมีราคาสูง 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

 1. ในการที่จะใช้บล็อกยางพารา ควรใช้เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนลดปริมาณยางพาราในท้องตลาด 
 

โครงการที่ 8 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
          กรมประมงด าเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน   
2 ชนิด คือ กลุ่มสัตว์น้ าชายฝั่ง และกลุ่มสัตว์น้ าจืด ดังนี้ 

1. กลุ่มสัตว์น้ าชายฝั่ง ให้บริการตรวจคัดกรองโรคในกุ้งทะเลให้แก่เกษตรกร 1,148 ตัวอย่าง ผลิตและแจก 
หัวเชื้อ จุลินทรีย์สูตรผง 106,006 ซอง สูตรน้ า 34,439 ขวด ให้บริการตรวจสารตกค้างในกุ้งทะเล 56 ตัวอย่าง อบรม         
เชิงปฏิบัติการเรื่องการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรในสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง 4 สหกรณ์ รวม 136 ราย อบรมพัฒนาศักยภาพ
การผลิตกุ้งทะเลให้แก่เกษตรกรในสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง 4 สหกรณ์ รวม 150 ราย ประชุมหารือสร้างช่องทางการตลาด
ระหว่างสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ 3 ครั้ง เตรียมความพร้อมและชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐาน มกษ. ให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 7 ครั้ง ประเมินความพร้อมฟาร์มในการยกระดับมาตรฐาน มกษ. 542 ราย จัดพิธี    
ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเกษตรกรจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าท่าทอง จ ากัด  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กับ บมจ. การบินไทย เพ่ือซื้อขายกุ้งทะเล ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการซื้อขายปลากะพงขาว ระหว่าง
สมาคม   ผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยกับ บมจ.การบินไทย และลงนามความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการผลิตและแปรรูป 
ปลากะพงขาว ระหว่างสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยกับ บ.ไทยยูเนียนกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2. กลุ่มสัตว์น้ าจืด ส่ งเสริมเกษตรกรให้ เลี้ ยงปลานิลและสัตว์น้ าจืดอ่ืน ๆ เพ่ือลดต้นทุนในพ้ืนที่ เดิม  
4 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี เชียงราย กาฬสินธุ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ใหม่ 8 จังหวัด คือ จังหวัด
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พะเยา สุรินทร์ ขอนแก่น นครนายก ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว โดยการอบรมด้านการ
เพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด ให้แก่เกษตรกรแล้ว 1,112 ราย ผลิตปลาน้ าจืดพันธุ์ดี 1,300,000 ตัว จัดท าและแจกคู่มือ
การลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้แก่เกษตรกรแล้ว 1,480 เล่ม รับใบค าขอการรับรองมาตรฐาน GAP และ
ส่งใบค าขอเข้าระบบของ กมป. แล้ว 631 ฟาร์ม เข้าตรวจร่วมประเมินฟาร์มเพ่ือยกระดับมาตรฐานฟาร์มแล้ว  
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697 ฟาร์ม ฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปปลาน้ าจืด 680 ราย และอบรมหลักสูตรการรวมกลุ่มและการจัดตั้ง
สหกรณ ์982 ราย  
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯบางส่วน ยังไม่สามารถพัฒนาแปลงให้ได้รับมาตรฐาน GAP 
 2. ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการตลาดให้แก่แปลงใหญ่ด้านประมงได้ครบทุกแปลง 
 3. การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ยังไม่สามารถด าเนินการได้เป้าหมายร้อยละ 20 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. ผลักดันให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้พัฒนาฟาร์มเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน GAP 
 2. สนับสนุนให้เกษตรกรได้จัดการเชื่อมโยงตลาด เช่น การจัดท าผู้ผลิตพบผู้บริโภค การเชื่อมโยงกับตลาด 
Modern Trade 
 3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตด้านประมง เพ่ือให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม สร้างความคุ้มค่าใน
การลงทุน 
 

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
          กรมประมงสนับสนุนผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานโดยการเข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
32,444 ฟาร์ม ตรวจประเมินโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 316 โรง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าประมง 71,634 ตัวอย่าง ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ าระหว่าง
ประเทศ 51,161 ครั้ง  ตรวจป้องกันการลักลอบน าเข้าและส่งออก 79,524 ครั้ง สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้า        
17,776 ตัวอย่าง และควบคุมการน าเข้า ผลิต ส่งออกวัตถุอันตราย 976 ฉบับ 

2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า 
กรมประมงด าเนินการควบคุมและป้องกันโรคท่ีมีผลก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อการเพาะเลี้ยง    

สัตว์น้ า เฝ้าระวังโรค เพ่ือลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคสัตว์น้ า โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหอยสองฝาและ
น้ าทะเล 7,363 ตัวอย่าง เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก 12,805 ตัวอย่าง และเฝ้าระวังโรคเชิงรับ โดยการ
ตรวจวิเคราะห์โรคในสัตว์น้ าป่วย และสัตว์น้ าน าเข้า 36,756 ตัวอย่าง อบรมด้านโรคสัตว์น้ า 2 ครั้ง เฝ้าระวัง   
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 448 ตัวอย่าง พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล โดยการรักษาขอบข่ายเดิม 2 ขอบข่าย 
ตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้าที่ต้องอายัดกักกัน 196 ครั้ง ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ า  ณ สถานกักกัน 
154 ครั้ง และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคจากสัตว์น้ าน าเข้า 2,926 ครั้ง  

3. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 
กรมประมงเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและผู้แปรรูปสินค้าประมงให้ได้รับการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยการจัดท าและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบธุรกิจด้านวัตถุดิบ และ
ได้รับการรับรอง GMP มีความก้าวหน้าการด าเนินงานร้อยละ 60 ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการ
แปรรูปสัตว์น้ า 67 ราย อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร 90 ราย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
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เลี้ยงปลาพลวงชมพู 54 ราย ผลิตสัตว์น้ าพันธุ์ขยาย 90,000 ตัว ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบน าเข้าส่งออก
สินค้าสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 440 ครั้ง 

4. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง 
กรมประมงด าเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้งด้วยการตรวจคัดกรอง ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคกุ้ง 

ตลอดสายการผลิตโดยการตรวจคัดกรองในโรงพ่อแม่พันธุ์และโรงเพาะฟักกุ้งทะเล 4,064 ตัวอย่าง ตรวจคัดกรอง
ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 100,418 ตัวอย่าง เฝ้าระวังเพ่ือการรับรองฟาร์มกุ้งกุลาด าส่งออกจีน 11,808 ตัวอย่าง เฝ้า
ระวังเพ่ือการรับรองโรงเพาะกุ้งกุลาด าส่งออกจีน 870 ตัวอย่าง ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรผง 109,484 ซอง 
สูตรน้ าและโปรไบโอติก 251,789 ขวด และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านโรคระบาดในกุ้งทะเล 1 ครั้ง 50 ราย 

5. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมประมงมีการพัฒนา ปรับปรุง และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย สามารถใช้ 

งานได้อย่างต่อเนื่อง 560,430 ครั้ง 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. เกษตรกรบางรายยังไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน 
 2. ราคาผลผลิตจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองและฟาร์มทั่วไป ไม่มีความแตกต่างกัน ท าให้เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการท ามาตรฐาน 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. สนับสนุนและผลักดันให้ราคาสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป 
 2. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงประโยชน์ของสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 

แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
      กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
          กรมประมงด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเพ่ือยืนยันว่าสินค้าประมงที่ส่งออกมิได้มาจาก
การท าประมงที่ผิดกฎหมาย โดยออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า 8,657 ฉบับ ตรวจสอบด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) โรงงานแปรรูปสินค้าสัตว์น้ า 180 โรง บันทึกข้อมูลเรือประมงไทยที่ออกไปท าการประมงทั้งในและ
นอกน่านน้ าได้ผ่านการแจ้งเข้า-ออกท่าภายใต้การควบคุมของศูนย์ PIPO 356,189 ครั้ง ตรวจเฝ้าระวังการท าประมง
ในทะเล 586 ครั้ง ส ารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการท าประมง เพ่ือใช้ประกอบการประเมิน
ศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง 3,012 ล า 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ระบบตรวจสอบย้อนกลับยังขาดประสิทธิภาพ ขาดเอกสารแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบสัตว์น้ าที่ใช้ใน
การแปรรูปทั้งวัตถุดิบน าเข้าและจากเรือประมงของไทย 

 2. ขาดการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 3. ประเทศคู่ค้าเพ่ิมความเข้มงวดในการน าเข้าสินค้า 
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 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

 1. สนับสนุนให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ 

 2. ประสานการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 3. จัดท าระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพ่ือการสืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการ
เชื่อมโยงข้อมูล ตลอดสายการผลิตสินค้าประมง 
 

แผนงานบูรณาการ 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

1.  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 
      กรมประมงพัฒนาพ้ืนที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทาง

เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 3,000 
ราย ด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2,275 ราย ให้ความรู้เรื่องเครื่องมือประมง และการแปรรูป
สัตว์น้ า 250 ราย เสริมสร้างทางเลือกอาชีพด้วยการมอบปัจจัยการผลิตแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากซ้ัง ผู้เลี้ยงปลาดุกทะเล 
และผู้เลี้ยงปลาแขยงนวล 85 ราย ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด า 2,000,000 ตัว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตกุ้งกุลาด าในอ่าวปัตตานีและ
ชายฝั่งใกล้เคียง ประชาชนได้รับผลประโยชน์ 390 ราย รวมทั้งอบรมหลักสูตรประมงโรงเรียนในโรงเรียนทั่วไปและ
โรงเรียนปอเนาะ 63 แห่ง 
 

2. กิจกรรมจัดท าแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
กรมประมงด าเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 3 แห่ง โดยหล่อแท่งคอนกรีตเพ่ือสร้าง

ปะการังเทียม 1,686 แท่ง และจัดวางปะการังเทียม 3 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี สงขลา และจังหวัดนราธิวาส จัดสร้าง
ซ้ัง 3 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี 1 แห่ง และจังหวัดนราธิวาส 2 แห่ง 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ชาวประมงพ้ืนบ้านและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่จดบันทึกข้อมูล 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. จัดท าเอกสารและผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูล 
 2. ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดเก็บข้อมูล 
 

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 
      กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 
          กรมประมงบูรณาการร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง โดยร่วมตรวจ
เรือประมงและแรงงานในภาคประมงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 151 ครั้ง 
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 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในภาคประมง เป็นเรื่องใหม่ท่ีต้องด าเนินตาม พรก.ประมง 2558 ท า
ให้ผู้ประกอบการเรือประมงยังมีการรับรู้ในระดับต่ า 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. จัดท าการประชาสัมพันธ์ 
 2. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดท า Seabook ให้กับผู้ประกอบอาชีพ
ประมง 
 

แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กรมประมงด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
พัสดุ ในการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน จ านวน 11 แห่ง ดังนี้  การจัดซื้อครุภัณฑ์ด าเนินการเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดจ้างสิ่งก่อสร้างด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย มีความก้าวหน้า
การด าเนินงานร้อยละ 98.48 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. สินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้านไม่น าผ่านด่านตรวจอย่างถูกต้อง บางส่วนน าเข้าทางช่องทางธรรมชาติ ไม่
สามารถตรวจสอบได้ 
 2. สินค้าสัตว์น้ าบางส่วนลักลอบน าเข้าทางทะเล 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. ต้องมีการควบคุมตรวจสอบ และด าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท าความผิดอย่างเด็ดขาด 
 2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และอ านวยความสะดวกในการขออนุญาต เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
     กิจกรรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
           กรมประมงส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
539,110 ฟาร์ม 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1.ข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีจ านวนมาก ท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นปัจจุบัน 
 2. การจัดเก็บในรูปพิกัดพ้ืนที่ มีความละเอียดน้อย ไม่สามารถก าหนดขอบเขตของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ 
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 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. จัดท าข้อมูลให้มีความต่อเนื่อง และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างสม่ าเสมอ 
 2. จัดท าข้อมูลบ่อเพาะเลี้ยงเกษตรกร ในลักษณะมีขอบเขต (Polygon) 
 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
โครงการที่ 1  :  วิจัยและพัฒนาการประมง 
     กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 
         กรมประมงด าเนินการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าชายฝั่ง เพ่ือให้ได้     
สัตว์น้ าสายพันธุ์ดี สุขภาพแข็งแรง และต้านทานโรคเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าให้พอเพียง รวมถึงได้ศึกษาวิจัยการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงให้ถูกสุขลักษณะ สามารถเพ่ิมมูลค่าสัตว์น้ าได้ และท าการศึกษา 
วิจัยโดยการออกส ารวจแหล่งการประมงทั้งในและนอกน่านน้ าของประเทศไทย รวม 111 เรื่อง จ าแนกเป็นงานวิจัย
พ้ืนฐาน 39 เรื่อง งานวิจัยประยุกต์ 65 เรื่อง และงานวิจัยและพัฒนา 7 เรื่อง  
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. งานวิจัยด้านการประมงส่วนใหญ่ ยังไม่น าไปปรับใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. ส่งเสริมให้มีการท างานวิจัยด้านการประมงท่ีสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประมงท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ได้ทันที 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 
     กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

กรมประมงด าเนินการแนะน าปรับปรุงสุขลักษณะการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตการบรรจุให้         
ถูกสุขลักษณะ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ขณะนี้เข้าตรวจสุขลักษณะสถานที่ผลิตและกระบวนการเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ผลิต การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ 
พร้อมสุ่มตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ และน้ าใช้ของกลุ่มผู้แปรรูป และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงฯ เรียบร้อย
แล้ว  จ านวน 12 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรกร  แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าบ้านบุโบย จังหวัดสตูล  2) กลุ่มน้ าพริก   
แม่สมควร จังหวัดชัยนาท 3) กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ าบ้านดงขวาง จังหวัดอุทัยธานี 4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี 5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  วัดโพธิ์ลังกา จังหวัดสิงห์บุรี 6) กลุ่มแม่บ้านพัฒนาบ้านแม่ลา 
จงัหวัดสิงห์บุรี 7) กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ าบ้านส าพะเนียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8) กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านก าแพงดิน 
จังหวัดพิจิตร 9) กลุ่มสตรีบ้านทุ่งรวงทองแปรรูปปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง  10) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบูชรอ 
จังหวัดพัทลุง 11) วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมกลุ่มน้ าพริกหอยทะเลบ้านบางติบ จังหวัดพังงา  12) วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มปลาส้มบ้านโนนกาหลง จังหวัดอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ 
30 ราย และเข้าตรวจติดตามสุขลักษณะสถานที่ผลิตเพ่ือประเมินให้การรับรอง GMP 12 กลุ่ม ผลักดันผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 1 กลุ่ม 
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 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวนน้อย 
 2. กลุ่มเกษตรกรยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะยกระดับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งด้านการแปรรูปสัตว์น้ าให้มีจ านวนมากขึ้น 
 

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
      กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง 
         กรมประมงสนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรรายใหม่ภายใต้การจัดสรรที่ดินให้กับผู้ยากไร้ โดย
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในครัวเรือน โดยได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินซึ่งได้เข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนเรียบร้อยแล้วใน 14 จังหวัด รวม 2,946 
ราย ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี 332 ราย จังหวัดเชียงใหม่ 196 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ 90 ราย จังหวัดกาญจนบุรี 6 
ราย จังหวัดชัยนาท 92 ราย พะเยา 29 ราย บุรีรัมย์ 88 ราย นครราชสีมา 379 ราย อุดรธานี 126 ราย พัทลุง  
80 ราย มุกดาหาร 1,200 ราย บึงกาฬ 54 ราย ชลบุรี 89 ราย และน่าน 185 ราย และได้มีการจัดตั้งจุดสาธิต
ด้านการประมงใน  14 จังหวัด รวม 19 แห่ง ได้แก่จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี  1 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง  จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง จังหวัดชัยนาท  1 แห่ง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 2 
แห่ง จังหวัดนครราชสีมา 2 แห่ง จังหวัดอุดรธานี   1 แห่ง จังหวัดพัทลุง 2 แห่ง  จังหวัดมุกดาหาร 2 แห่ง จังหวัด
บึงกาฬ 1 แห่ง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 แห่ง 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ได้รับมอบพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการตามโครงการฯล่าช้า 
 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

 1. ควรก าหนดเวลาให้ชัดเจนในการส่งมอบพื้นที่ให้กรมประมง เพ่ือด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด 
 

โครงการพิเศษตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
         กรมประมงด าเนินการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว โดย
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ขณะนี้ได้รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมปรับเปลี่ยนพ้ืนที่แล้ว 2,117.23 ไร่ 
ส่งเสริมแนะน าให้ความรู้ด้านการประมง 1,065 ครั้ง สนับสนุนปัจจัยการผลิต 2,070 ไร่ และติดตามผล 284 ครั้ง 
 

2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
         กรมประมงสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจรรมทางการเกษตรในพื้นที่
ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดินขึ้น สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าอาหารธรรมชาติให้แก่
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เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และน าเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกร 6,358 ราย 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 64,715 ราย และติดตามความก้าวหน้า 33,013 ราย 
 

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
        กรมประมงได้ด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า และเพ่ิมปริมาณชนิดทรัพยากรสัตว์น้ าเศรษฐกิจใน
บริเวณแนวชายฝั่งทะเลและน้ าจืดธรรมชาติ ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด โดยได้จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) 
ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง ปล่อยปลากินพืช ปูทะเล 3,200,000 ตัว และส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบ
กึ่งธรรมชาติ 50 ราย ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีได้ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า   ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ อาทิเช่น 
กุ้งก้ามกราม ปลาสวาย ปลาแรด ปลาบึก 3,611,000 ตัว และได้จัดสัมมนาบริหารจัดการทรัพยากรประมง 2 ครั้ง 
 

งานสนับสนุน 
ด้านตรวจสอบและควบคุมภายใน  
 ตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลางที่มีสถานที่ตั้งในภูมิภาค 28 หน่วยงาน ตรวจสอบหน่วยงานกรมประมง  
41 ครั้ง รายงานผลการตรวจสอบ 56 ฉบับ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 234 ครั้ง 
ด้านพัฒนาระบบบริหาร  
 ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 29 ครั้ง จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน (IPA) 19 ครั้ง จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับผู้บริหาร (PM) 5 ครั้ง  
จัดสรรเงินรางวัลและสิ่งจูงใจ 4 ครั้ง การด าเนินงานควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง 9 ครั้ง การทบทวน
บทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33 (การถ่ายโอนภารกิจ) 17 ครั้ง การเสนอขอรับรางวัลการบริการ
ภาครัฐ 7 ครั้ง การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 17 ครั้ง และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 20 ครั้ง 
 

ด้านบริหารงานประมง 
 บริหารงานกรมประมง 35,466 ครั้ง งานบริการด้านดูแลระบบ E - สารบรรณ และสารสนเทศอ่ืนๆ  
4 ครั้ง งานด าเนินการด้านงานสารบรรณ 308,646 ครั้ง งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ 77,0191 ครั้ง  
งานควบคุม ดูแล ซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภคและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ พร้อมสนับสนุนยานพาหนะในกิจกรรมของกรมประมง และหน่วยงานภายในกรมประมง 8,204 ครั้ง  
งานบริการห้องสมุด 12,003 ครั้ง จัดท าบทความ ข่าวสาร หรือบทวีดีทัศน์  และการออกแบบและสื่อดิจิทัล  
เพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ในด้านการประมง 47 เรื่อง ออกแบบและผลิตสื่อ
นิทรรศการและสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ในด้านการประมง 98 ชิ้นงาน สนับสนุนการจัด
นิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ในด้านการประมง ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้  
ในด้านการเพาะเลี้ยงและการประมง เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือ สมุด สติกเกอร์ คู่มือ ฯลฯ 70,000 เล่ม/แผ่น 
ผลิตข่าวภารกิจและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของกรมประมง เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล สื่อทีวีวงจรปิด และสนับสนุน
การผลิตภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือจัดท าภาพประกอบงานวิชาการด้านการประมง ภาพกิจกรรมและภารกิจ 
ด้านต่าง ๆ ของกรมประมง) 194 ครั้ง ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบแปลน สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งควบคุมและตรวจการ
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จ้างสิ่งก่อสร้าง จ านวน 58 รายการ 309 ครั้ง จัดอบรม/สัมมนา 1 ครั้ง วิเคราะห์ วางแผนข้อมูลในการผลิตข่าว
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อทุกประเภท (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ผ่านสื่อทุกประเภท IT 
และเว็บไวต์ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเป้าหมาย 1,135 เรื่อง จัดแถลงข่าวและประสานสื่อสัมภาษณ์ 22 ครั้ง ให้บริการน า
ชมหอประวัติ 4,872 ราย ผลิตบทความข่าวสารด้านการประมง 432 เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้านการประมง ด้านการเกษตร พยากรณ์อากาศและบริการสังคม 96,941ครั้ง ประสาน ส ารวจและ
ติดตามผลการด าเนินงานของสถานีวิทยุฯ ของกรมประมงในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ร้อยเอ็ด และเชียงราย รวมทั้ง
ส ารวจและติดตามสถานการณ์ด้านการประมง 27 ครัง้ 
 

ด้านกฎหมาย  
 บริหารงานด้านกฎหมายและระเบียบ 214 ครั้ง งานคดีทั่วไป 202 ครั้ง งานคดีปกครอง 204 ครั้ง 
งานนิติกรรมและสัญญา 150 ครั้ง งานกฎหมายระหว่างประเทศ 123 ครั้ง 
 

ด้านการเจ้าหน้าที่ 
 สรรหา และบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 319 ราย แต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างประจ า 135 ราย สรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ 4,002 ราย ปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 80 
ราย ประเมินบุคคลและผลงาน 97 ราย เสริมสร้างและพัฒนาระบบคุณธรรม 144 ราย จัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ 7,792 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 309 ครั้ง จัดท า ดูแล ระบบทะเบียนประวัติ จัดท าบัตรเจ้าหน้าที่
ข อ งรั ฐ แ ล ะขอ เค รื่ อ งร าช อิ ส ริ ย าภ รณ์  1 ,6 76  ราย  บั น ทึ ก จ่ าย ต รง เงิน เดื อน แล ะค่ าจ้ า งป ระจ า  
8,868 ราย เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 8,719 ราย ฝึกอบรมและพัฒนา
เกษตรกรด้ านทั กษะเฉพาะทาง 4 หลักสู ตร 1 ,585  ราย ติ ดตามประเมินผล (output & outcome)  
19 ครั้ง  
 

ด้านการคลัง  
 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานคลังโดยการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลการเงิน 1 ระบบ ร้อยละ 100 
จัดสรร/โอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 8,170 รายการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ  
23,564 รายการ รับและน าส่งเงินในระบบ GFMIS 5,994 รายการ จัดท ารายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน 
108 ฉบับ 211,401 รายการ จัดซื้อจัดจ้างและท าสัญญา/ใบสั่ง/ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 89 ครั้ง บันทึก ตรวจ PO 
และ Up Load PO 5,516 รายการ จัดท าสัญญา/ออกใบสั่ง 56 ฉบับ จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ 516 
ครั้ง อบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค 96 ราย อบรมเจ้าหน้าที่ส านัก/กอง 1 หลักสูตร  
354 ราย ให้ค าปรึกษาด้านการเงินการคลัง 9,042 ครั้ง 
 

ด้านแผนงาน และงบประมาณ 
 วิเคราะห์และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  53 ครั้ง จัดท าแผนงานปฏิบัติงานและงบประมาณ  
12 ฉบับ วิเคราะห์การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 100 ครั้ง รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่าย
งบประมาณ 31 ฉบับ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารระดับสูงกรมประมง 12 ครั้ง ติดตามและ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 240 ครั้ง จัดท ารายงานประจ าปีกรมประมง 2560 1 เรื่อง การประชุมวิชาการประมง 
2560 1 ครั้ง ด าเนินการด้านฐานข้อมูลงานวิจัย 1 ครั้ง การติดตามงานวิจัย 3 ครั้ง การประชุมด้าน พ.ร.บ. 
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ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 8 ครั้ง ติดตามก ากับดูแลโครงวิจัยที่มีการด าเนินการต่อสัตว์ฯ 4 ครั้ง 
อบรมใบอนุญาตใช้สัตว์ 2 ครั้ง 
 

ด้านการประมงต่างประเทศ  
 อนุมัติตัวบุคคลข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 166 ราย ตรวจสอบ/แก้ไขหนังสือราชการ
ภาษาอังกฤษ 33 ครั้ง จัดท าเอกสารเผยแพร่แนะน ากรมประมงเป็นภาษาอังกฤษ 1,000 เล่ม จัดพิมพ์สมุดบันทึกท า
การประมงนอกน่านน้ าไทย 1 ครั้ง จัดพิมพ์คู่มือการท าประมงนอกน้ าไทย 2 ครั้ง จัดประชุมหารือความร่วมมือต่าง 
ๆ 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมหารือ ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ภายในประเทศ) 17 ฉบับ เจรจาในการแก้ไขปัญหาการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงกับประเทศคู่ค้า - 
สหภาพยุโรป 2 ครั้ง เจรจาในการแก้ไขปัญหาการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงกับประเทศคู่ค้า - เอเชีย 4 
ครั้ง ประชุมคณะท างานด้านปลาทูน่าเขตร้อน (Tropical Tuna) (WPTT18) 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์ของ IOTC (SC19) 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมาธิการแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันตก 
(WCPFC13) 1 ครั้ง เจรจาแสวงหาแหล่งการประมงนอกน่านน้ ามหาสมุทรอินเดีย 2 ครั้ง ประชุมด้านการประมง
ภายใต้กรอบ BIMSTEC 1 ครั้ง อ านวยความสะดวกการจัดประชุมระหว่างประเทศ (งานด้านพิธีการต่างประเทศ 
งานต้อนรับคณะฯ) 17 ครั้ง จัดประชุมหารือ ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ป ระ เท ศ  ณ  ก รมป ระม ง 4  ค รั้ ง  เดิ น ท างไป ราชการ/ป ระชุ มห ารื อ ค วาม ร่ วมมื อกั บ ต่ า งป ระ เท ศ  
(จัดภายในประเทศ) 34 ครั้ง ค่าบ ารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดบริการแนะแนวด้าน
เทคนิคของสินค้าแห่งเอเชียและแปซิฟิค (INFOFISH) 1 ครั้ง ค่าบ ารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศในฐานประเทศ 
ที่ไม่เป็นสมาชิกแต่ให้ความร่วมมือขององค์กร WCPFC 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมาธิการ Codex committee  
ที่เกี่ยวข้องในด้าน Residues of Veteinary Drus in Food, Food Hygiene, Contaminants in Food, Import 
and Export Inspection and Certification System 4 ครั้ง ประชุมประจ าปีภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
ประมงของ FAO, OIE ข้อตกลงอนุสัญญาภาคีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้านประมง เช่น CITES RAMZA, IGC, 
Biodiversity หรืออ่ืน ๆ 3 ครั้ง ประชุมระดับนโยบายประมงกับองค์กรระหว่างประเทศด้านประมงและกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ 3 ครั้ง เจรจาหารือเพ่ือขยายความร่วมมือทวิภาคีด้านประมงกับประเทศที่มีศักยภาพ 
6 ครั้ง ประชุมคณะท างาน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรและประมง 6
ครั้ง จัดท าเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ การแปลข่าว บทความ จัดท าค ากล่าว ท าหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
จัดท าบทพูดพิธีกร ฯลฯ 17 ครั้ง รับรองแขกต่างประเทศที่มาเยือนกรมประมงถึงผู้แทนจากสหภาพยุโรป 16 ครั้ง 
ติดต่อประสานงานกับองค์กรด้านการประมงระหว่างประเทศ 5 ครั้ง ประชุมคณะท างานเกี่ยวกับการประมงนอก
น่านน้ า 3 ครั้ง สัมมนาการจัดท าความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 ครั้ง ด าเนินงานรายงาน MOU ความร่วมมือทวิภาคี 
45 ครั้ง ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท านโยบายส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาประมงนอกน่านน้ าไทย 1 ครั้ง 
ด าเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 1,093 ครั้ง เป็น
เจ้าภาพจัดประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคี/องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 ครั้ง เผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประมงในกรอบพหุภาคีและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 ครั้ง ประชุม the SEAFDEC 
Program Committee แ ล ะ ป ร ะ ชุ ม  Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 
Partnership (ASSP) 1 ครั้ง การประชุม The 49th Meeting of the SEAFDEC Council 1 ครั้ง ประชุมที่เกี่ยวข้อง
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กับกรอบ CITES ของอาเซียน ได้ แก่  ASEAN-Wildlife Enforcement Network (ASEAN WEN) ประชุม CITES 
ASEAN Expert Group on CITES Meeting ประชุม CITES Animal Committee และประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  2 ครั้ง 
ประชุม ASEAN Seaweeds Industry Club (ASIC) 1 ครั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน 3 ครั้ง 
 

-------------------------------- 


