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1. งานปกปกัพันธุ์กรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์น้้าตา่งๆ)
รวมจ านวน -  โครงการ

2. กิจกรรมส้ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์น้้าตา่งๆ)
F1A2

1.โครงการส ารวจและรวบรวมพันธุป์ู
แม่ฟ้าหลวงส ารวจและรวบรวม
พันธกุรรมปูสายพันธุป์ูแม่ฟ้าหลวง
(Dromothelphusasangwan
Naiyanetr, 1997)

พืน้ทีด่อยตุง อ าเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวดั
เชียงราย(ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืด
เชียงราย)

400,000 1 ชนิด 400,000 1 ชนิด 400,000 1 ชนิด 400,000 1 ชนิด 400,000 1 ชนิด

F1A3 2. โครงการส ารวจและรวบรวมพันธุ์
ปลากัดป่าเพือ่อนุรักษ์ (โครงการ
อนุรักษ์ปลากัดป่าเพือ่เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
เนือ่งในโอกาสทรงพระเจริญ
พระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา)

แหล่งน้ าธรรมชาติ 4 
ภาค

  1,100,000 5 ชนิด  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวมจ านวน 2 โครงการ

3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์น้้าตา่งๆ)
F1A3 1.โครงการธนาคารเชื้อพันธุสั์ตวน์้ า

และพรรณไม้น้ า โดยสถาบัน
พันธกุรรมสัตวน์้ า ก าหนดชนิดพันธุ ์
เช่น ปลาหมอไทย (Anabas 
testudineus) สายพันธุช์ุมพร 1 
และต้นไม้พายเขาใหญ ่
(Cryptocoryne balansae)

สถาบันพัฒนา
พันธกุรรมสัตวน์้ า จ.
ปทุมธานี

- - - - 100,000 2 ชนิด 100,000 2 ชนิด 100,000 2 ชนิด

กรอบแผนแมบ่ท ระยะ 5 ปทีีห่ก (1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) กลุ่ม G 3 กลุ่มส่วนราชการทีเ่ก่ียวกับทรัพยากร
ชือ่หน่วยงาน          กรมประมง

กิจกรร
ม
ที่

ชือ่โครงการ พ้ืนทีด่า้เนินการ
การดา้เนินงานตามแผนแมบ่ทระยะ 5 ปทีีห่ก (1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)

2560 2561 2562 2563 2564
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กิจกรร
ม
ที่

ชือ่โครงการ พ้ืนทีด่า้เนินการ
การดา้เนินงานตามแผนแมบ่ทระยะ 5 ปทีีห่ก (1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)

2560 2561 2562 2563 2564

F1A3 2.โครงการการเพาะพันธุป์ูแม่ฟ้า
หลวง(Dromothelphusa 
sangwan Naiyanetr, 1997)  
เพือ่ปล่อยพันธุป์ูคืนสูธรรมชาติ ในปี 
2558-2559

พืน้ทีด่อยตุง อ าเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวดั
เชียงราย(ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืด
เชียงราย)

400,000 1 ชนิด 400,000 1 ชนิด 400,000 1 ชนิด 400,000 1 ชนิด 400,000 1 ชนิด

F1A3 3. โครงการเพาะพันธุป์ลากัดป่าเพือ่
การอนุรักษ์ (โครงการอนุรักษ์ปลากัด
ป่าเพือ่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนือ่งในโอกาสทรงพระเจริญ
พระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา)

ศูนย์ส่งออกปลา
สวยงามฯ
 คลอง 1
 อ าเภอคลองหลวง 
จังหวดัปทุมธานี

344,000 5 ชนิด - - - - - - - -

ศูนย์วจิัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังตราด
กองวจิัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ัง

430,000 1,000 ตัว 430,000 1,000 ตัว 430,000 1,000 ตัว 430,000 1,000 ตัว 430,000 1,000 ตัว

ศูนย์วจิัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังระยอง 
กองวจิัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ัง

430,000 2,000 ตัว 430,000 2,000 ตัว 430,000 2,000 ตัว 430,000 2,000 ตัว 430,000 2,000 ตัว

F1A3 5.โครงการเพาะพันธุเ์ต่ากระอานและ
เต่าลายตีนเป็ด เพือ่คืนสู่ธรรมชาติ
คลองละงู จังหวดัสตูล

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืดสตูล
 กองวจิัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด

- - - - 300,000 1,000 ตัว 300,000 1,000 ตัว 300,000 1,000 ตัว

รวมจ านวน 5  โครงการ

4. กิจกรรมอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์พันธุกรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์น้้าตา่งๆ)
รวมจ านวน 0 โครงการ

F1A3 4.โครงการผลิตสัตวน์้ าชายฝ่ังหายาก
เพือ่ปล่อยในแนวปะการัง เพือ่น าลูก
พันธุล์งปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง
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กิจกรร
ม
ที่

ชือ่โครงการ พ้ืนทีด่า้เนินการ
การดา้เนินงานตามแผนแมบ่ทระยะ 5 ปทีีห่ก (1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)

2560 2561 2562 2563 2564

5. กิจกรรมศูนยข์อ้มลูพันธุกรรมพืชของกรมประมง
F2A5 การจัดท าฐานข้อมูลพันธกุรรมพืช

และสัตวท์ีไ่ด้ด าเนินการในกิจกรรมที่
 1-4

กองโครงการอันเนือ่ง 
มาจากพระราชด าริ

20,000 1 ระบบ 20,000 1 ระบบ 20,000 1 ระบบ 20,000 1 ระบบ 20,000 1 ระบบ

รวมจ านวน 1  โครงการ

6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์กรรมพืช
รวมจ านวน -  โครงการ

7. กิจกรรมสร้างจิตส้านักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์น้้าตา่งๆ)
F3A7 1. งานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวท์ะเล
- รวบรวมพันธุสั์ตวท์ะเลมีชีวติใน
ธรรมชาติมาจัดแสดงพันธุสั์ตวน์้ าที่
หายากในพิพิธภัณฑ์สัตวท์ะเล ที่
จังหวดัระยอง

ศูนย์วจิัยและพัฒนา
ประมงอ่าวไทยฝ่ัง
ตะวนัออก (ระยอง)

40,000 2 คร้ังต่อปี 40,000 2 คร้ังต่อปี 40,000 2 คร้ังต่อปี 40,000 2 คร้ังต่อปี 40,000 2 คร้ังต่อปี

2.งานศูนย์การเรียนรู้เพือ่สร้าง
จิตส านึกและการอนุรักษ์เต่าน้ าจืด
ของไทย

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืดสตูล

- - - - 110,000 6000 รายต่อปี 110,000 6000 รายต่อปี 110,000 6000 รายต่อปี

รวมจ านวน 1  โครงการ

8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์น้้าตา่งๆ)
F3A8 1.โครงการการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า การ
ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการเล้ียงสัตว์
น้ าและให้ค าแนะน าเกษตรกรอย่าง
ต่อเนือ่ง

ส านักงานประมงจังหวดั
กาญจนบุรี

  37,000.00 30 ราย 37,000 30 ราย 37,000 30 ราย 37,000 30 ราย 37,000 30 ราย

F3A8 2.โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน
เพือ่สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตวท์ะเล

ศูนย์วจิัยและพัฒนา
ประมงอ่าวไทยฝ่ัง
ตะวนัออก (ระยอง)

25,000 12 คร้ังต่อปี 25,000 12 คร้ังต่อปี 25,000 12 คร้ังต่อปี 25,000 12 คร้ังต่อปี 25,000 12 คร้ังต่อปี
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กิจกรร
ม
ที่

ชือ่โครงการ พ้ืนทีด่า้เนินการ
การดา้เนินงานตามแผนแมบ่ทระยะ 5 ปทีีห่ก (1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)

2560 2561 2562 2563 2564

F3A8 3.โครงการจัดท าหนังส่ือ 60 ชนิด
พรรณไม้น้ าประดับของไทย

กลุ่มงานวจิัยพรรณไม้น้ า
 สถาบันวจิัยสัตวน์้ า
สวยงามและพรรณไม้น้ า
กองวจิัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืด

300,000 2,000 เล่ม - - - - - - - - ขออนุญาตใช้
ตราสัญลักษณ์
 อพ.สธ.

F3A8 4. โครงการจัดท าหนังสือการอนุรักษ์
ปลากัดป่าเพือ่เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

สถาบันวจิัยสัตวน์้ า
สวยงามและพรรณไม้น้ า
 กองวจิัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืด

     300,000 2,000 เล่ม      300,000 2,000 เล่ม ขออนุญาตใช้
ตราสัญลักษณ์
 อพ.สธ.

F3A8 5. โครงการจัดท าหนังสือการอนุรักษ์
ปลากระเบนเจ้าพระยา เพือ่
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันวจิัยสัตวน์้ า
สวยงามและพรรณไม้น้ า
 กองวจิัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืด

     250,000 2,000 เล่ม      250,000 2,000 เล่ม ขออนุญาตใช้
ตราสัญลักษณ์
 อพ.สธ.

F3A8 6. โครงการจัดท าหนังสือพรรณไม้
พืน้เมืองของไทย "300 สายพันธุ.์..
พรรณไม้น้ าพืน้เมืองของไทย" เพือ่
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันวจิัยสัตวน์้ า
สวยงามและพรรณไม้น้ า
 กองวจิัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืด

     550,000 3,000 เล่ม      550,000 3,000 เล่ม

F3A8 7.การจัดท าเวบ็ไซต์ อพ.สธ. กรม
ประมง เพือ่ประชาสัมพันธก์าร
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของ
กรมประมง

กองโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริ

- 1 คร้ัง - 1 คร้ัง - 1 คร้ัง - 1 คร้ัง - 1 คร้ัง

F3A8 8.การจัดนิทรรศการเพือ่เผยแพร่
ความรู้ทางวชิาการด้านทรัพยากร
ประมงและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของ
โครงการ ทางกรมประมงได้จัดท า
เอกสารเผยแพร่และจัดแสดงในงาน
วชิาการต่าง ๆ

กองโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริ

     200,000 1 คร้ัง      200,000 1 คร้ัง      200,000 1 คร้ัง
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กิจกรร
ม
ที่

ชือ่โครงการ พ้ืนทีด่า้เนินการ
การดา้เนินงานตามแผนแมบ่ทระยะ 5 ปทีีห่ก (1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)

2560 2561 2562 2563 2564

F3A8 9.การเข้าร่วมจัดงานประชุมวชิาการ
และนิทรรศการ ทุก 1 ปี

พืน้ทีท่ี ่อพ.สธ. ก าหนด 150,000 งานประชุม
วชิาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย:
ศักยภาพมากล้นมี
ให้เห็น ศูนย์
เครือข่ายการ
เรียนรู้เพือ่ภูมิภาค
 จุฬาลงกรณ์ฯ
จังหวดัสระบุรี

150,000 งานประชุม
วชิาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย: 
ณ.....................

150,000 งานประชุม
วชิาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย: 
ณ.....................

เพือ่การจัด
นิทรรศการ 
อพ.สธ.ทุกๆ 2
 ปี ในฐานะ
หน่วยงานที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ

รวมจ านวน 9 โครงการ
  4,576,000                  -      1,345,000                 -     2,795,000                  -    1,345,000                  -    1,695,000รวมงบประมาณ




