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มี ไมม่ี เสนอขอ ใช้จริง
1 กรมประมง กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธกุรรมพืช

 (พันธุ์พืช,พันธุ์สตัวน้์ าตา่งๆ)

1.1 โครงการส ารวจและรวบรวมพนัธุ์ปู
แมฟ่า้หลวงส ารวจและรวบรวมพนัธุกรรม
ปสูายพนัธุ์ปแูมฟ่า้หลวง 
(Dromothelphusa sangwan 
Naiyanetr, 1997)

P 46,200 46,200 กรมประมง เปา้หมาย : ส ารวจและ
รวบรวมปแูมฟ่า้หลวง จ านวน
 1 ชนดิ
วัตถปุระสงค์ 
1. ส ารวจและรวบรวมปแูม่
ฟา้หลวงเพื่ออนรัุกษพ์นัธุ์ปู
แมฟ่า้หลวงไมใ่หสู้ญพนัธุ์
2. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรม
พชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

ด าเนนิการส ารวจและ
รวบรวมปแูมฟ่า้หลวงใน
พื้นที่พื้นที่ดอยตุง อ าเภอแม่
ฟา้หลวง จงัหวัดเชยีงราย 4 
คร้ัง จ านวน 1 ชนดิ    
(Dromothelphusa 
sangwan Naiyanetr, 
1997) ซ่ึงได้ผลตรงตาม
เปา้หมาย

ศูนยว์ิจยัและพฒันาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 

2 (เชยีงราย)

1.2 โครงการส ารวจและรวบรวมพนัธุ์ปลา
กดัปา่เพื่ออนรัุกษ ์(โครงการอนรัุกษป์ลา
กดัปา่เพื่อเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีเนื่องใน
โอกาสทรงพระเจริญพระชนมายคุรบรอบ 
60 พรรษา)

P 46,200 46,200 กรมประมง เปา้หมาย :  ส ารวจและ
รวบรวมพนัธุ์ปลากดัปา่
จ านวน 5 ชนดิ
วัตถปุระสงค์ 
1. เพื่ออนรัุกษพ์นัธุ์ปลากดัปา่
2. เพื่อส่งเสริมและพฒันา
อาชพีการเพาะเล้ียงปลากดั
ปา่แกเ่กษตรกร
3. เพื่อเผยแพรความรู้เร่ือง
สายพนัธุ์ปลากดัปา่แกผู้่สนใจ

กลุ่มวิจยัสัตว์น้ าสวยงาม
และพรรณไมน้้ า 

กองวิจยัและพฒันาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื

ชื่อโครงการหน่วยงานล าดบั
แหลง่ทีม่า

ของ
งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน
แมบ่ท/วัตถุประสงค์

ด าเนนิการส ารวจและ
รวบรวมปลากดัปา่ในแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 4 ภาคของ
ประเทศไทย จ านวน 4 ชนดิ 
ได้แก ่ปลากดัปา่ภาคกลาง 
ปลากดัปา่ภาคใต้ ปลากดัปา่
มหาชยั และปลากนัปา่
ตะวันออก เพื่ออนรัุกษพ์นัธุ์
ปลากดัปา่และเผยแพร่ความรู้
เร่ืองสายพนัธุ์ปลากดัปา่แก่
ผู้สนใจ ได้ตามเปา้หมายที่วาง
ไว้ซ่ึงได้ผลตรงตามเปา้หมาย

ผลการด าเนินงาน
บคุคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

การด าเนินงาน
ตามแผนแมบ่ท

งบประมาณ (บาท)



แบบฟอร์มตารางสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 2

มี ไมม่ี เสนอขอ ใช้จริง
ชื่อโครงการหน่วยงานล าดบั

แหลง่ทีม่า
ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน
แมบ่ท/วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
บคุคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

การด าเนินงาน
ตามแผนแมบ่ท

งบประมาณ (บาท)

2 กรมประมง กิจกรรมปลกูรักษาพันธกุรรมพืช    
(พันธุ์พืช,พันธุ์สตัวน้์ าตา่งๆ)
2.1 โครงการการเพาะพนัธุ์ปแูมฟ่า้หลวง
(Dromothelphusa sangwan 
Naiyanetr, 1997)  เพื่อปล่อยพนัธุ์ปู
คืนสูธรรมชาติ

P 46,200 46,200 กรมประมง เปา้หมาย
ผลิตลูกปแูมฟ่า้หลวงเพื่อ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
วัตถปุระสงค์
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
2. เพื่ออนรัุกษพ์นัธุ์ปแูมฟ่า้
หลวงไมใ่หสู้ญพนัธุ์
๓. ผลิตลูกปแูมฟ่า้หลวงเพื่อ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ
ปรับปรุงและสร้างแหล่ง
อาศัยของปแูมฟ่า้หลวงให้
เหมาะสมกบัการด ารงชวีิต
เพื่อเตรียมการเพาะพนัธุ์

ศูนยว์ิจยัและพฒันาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 

2 (เชยีงราย)

2.2  โครงการเพาะพนัธุ์ปลากดัปา่เพื่อ
การอนรัุกษ ์(โครงการอนรัุกษป์ลากดัปา่
เพื่อเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เนื่อง
ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ
ครบรอบ 60 พรรษา)

P กรมประมง เปา้หมาย : เพาะพนัธุ์ปลากดั
ปา่ จ านวน 4 ชนดิ
วัตถปุระสงค์ 
1. เพื่ออนรัุกษพ์นัธุ์ปลากดัปา่
2. เพื่อส่งเสริมและพฒันา
อาชพีการเพาะเล้ียงปลากดั
ปา่แกเ่กษตรกร
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ือง
สายพนัธุ์ปลากดัปา่แกผู้่สนใจ

ด าเนนิการเพาะพนัธุ์ปลากดั
ปา่ จ านวน 4 ชนดิ ได้แก ่
ปลากดัปา่ภาคกลาง ปลากดั
ปา่ภาคใต้ ปลากดัปา่มหาชยั 
และปลากนัปา่ตะวันออก 
เพื่ออนรัุกษพ์นัธุ์ปลากดัปา่
และเผยแพร่ความรู้เร่ืองสาย
พนัธุ์ปลากดัปา่แกผู้่สนใจ ได้
ตามเปา้หมายที่วางไว้

กลุ่มวิจยัสัตว์น้ าสวยงาม
และพรรณไมน้้ า
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มี ไมม่ี เสนอขอ ใช้จริง
ชื่อโครงการหน่วยงานล าดบั

แหลง่ทีม่า
ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน
แมบ่ท/วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
บคุคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

การด าเนินงาน
ตามแผนแมบ่ท

งบประมาณ (บาท)

2.3 โครงการผลิตสัตว์น้ าชายฝ่ังหายาก
เพื่อปล่อยในแนวปะการัง เพื่อน าลูกพนัธุ์
ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง

P 117,000 117,000 กรมประมง เปา้หมาย : ปล่อยลูกพนัธุ์
สัตว์น้ าที่เพาะพนัธุ์ได้ทั้งหมด
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติ
จดุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตปลาทะเล
ที่ใกล้สูญพนัธุ์กลับคืนสู่
ธรรมชาติ
2. เพื่อเปน็การอนรัุกษป์ลา
ทะเลไมใ่หสู้ญพนัธุ์ไปจาก
ธรรมชาติ

ด าเนนิผลผลิตสัตว์น้ าชายฝ่ัง
หายากบริเวณแนวปะการัง 
โดยผลิตปลาเกา๋ปะการัง 
จ านวน 1,000 ตัว และ
ปล่อยลงในแหล่งน้ า
ธรรมชาติบริเวณ
บา้นอา่วใหญ ่ต าบลเกาะกดู 
อ าเภอเกาะกดู จงัหวัดตราด

สถานวีิจยัและพฒันา
ประมงทะเลจงัหวัดตราด

P 216,200 216,200 กรมประมง เปา้หมาย : ปล่อยลูกพนัธุ์
สัตว์น้ าที่เพาะพนัธุ์ได้ทั้งหมด
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติ
จดุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตปลาทะเล
ที่ใกล้สูญพนัธุ์กลับคืนสู่
ธรรมชาติ
2. เพื่อเปน็การอนรัุกษป์ลา
ทะเลไมใ่หสู้ญพนัธุ์ไปจาก
ธรรมชาติ

ด าเนนิการผลผลิตสัตว์น้ า
ชายฝ่ังหายากบริเวณแนว
ปะการัง โดยผลิตปลาการ์ตูน
อานมา้ จ านวน 1,000 ตัว 
และปลากะรัง จ านวน 
1000 ตัว เพื่อปล่อยลงใน
แหล่งน้ าธรรมชาติบริเวณ
เกาะกฎุ ีจงัหวัดระยอง

ศูนยว์ิจยัและพฒันาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง

ระยอง



แบบฟอร์มตารางสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 4

มี ไมม่ี เสนอขอ ใช้จริง
ชื่อโครงการหน่วยงานล าดบั

แหลง่ทีม่า
ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน
แมบ่ท/วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
บคุคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

การด าเนินงาน
ตามแผนแมบ่ท

งบประมาณ (บาท)

3 กรมประมง
กิจกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สตัวน้์ า
ตา่งๆ)
3.1 งานพพิธิภณัฑ์สร้างจติส านกึในการ
อนรัุกษท์รัพยากรสัตว์ทะเล (รวบรวมพนัธุ์
สัตว์ทะเลมชีวีิตในธรรมชาติมาจดัแสดง
พนัธุ์สัตว์น้ าที่หายากในพพิธิภณัฑ์สัตว์
ทะเล ที่จงัหวัดระยอง)

P 75,000 75,000 กรมประมง เปา้หมาย : 
1. น าพนัธุ์สัตว์ทะเลมาจดั
แสดงหมนุเวียนตลอดทั้งป ี
จ านวน 2,400 ตัว
2. จดัแสดงนทิรรศการใน
สถานแสดงพนัธุ์สัตว์น้ า 
จ านวน 2 คร้ังต่อปี
วัตถปุระสงค์
1. เพื่อจดัแสดงสายพนัธุ์พชื
และสัตว์น้ าใหป้ระชาชนได้
ศึกษาเรียนรู้
2. เพื่อปลูกฝังการส านกึรัก
และหวงแหนทรัพยากร

ผลการด าเนนิงานรวบรวม
พนัธุ์สัตว์ทะเลมชีวีิตใน
ธรรมชาติได้ทั้งหมดจ านวน 
2,689 ตัว และน ามาจดั
แสดงพนัธุ์สัตว์น้ าที่หายากใน
พพิธิภณัฑ์สัตว์ทะเลที่จงัหวัด
ระยอง รวมทั้งด าเนนิการจดั
แสดงนทิรรศการเร่ือง
ประการรังเทยีมและเร่ือง
มา้น้ า ภายในสถานแสดง
พนัธุ์สัตว์น้ า จ านวน 2 คร้ัง
ต่อปี

ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ประมงอา่วไทยฝ่ัง

ตะวันออก (ระยอง)
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มี ไมม่ี เสนอขอ ใช้จริง
ชื่อโครงการหน่วยงานล าดบั

แหลง่ทีม่า
ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน
แมบ่ท/วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
บคุคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

การด าเนินงาน
ตามแผนแมบ่ท

งบประมาณ (บาท)

4 กรมประมง

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สตัวน้์ า
ตา่งๆ)

4.1 โครงการการส่งเสริมและพฒันา
อาชพีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การฝึกอบรม
ใหค้วามรู้เร่ืองการเล้ียงสัตว์น้ าและให้
ค าแนะน าเกษตรกรอยา่งต่อเนื่อง

P 67,300 67,300 กรมประมง เปา้หมาย : ส่งเสริมเกษตรกร
 30 ราย  
วัตถปุระสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรมี
ความรู้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
2. เพื่อสร้างความรู้สึกรัก
และหวงแหนทรัพยากร

ผลการด าเนนิการส่งเสริม
และพฒันาอาชพีการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า การ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการ
เล้ียงสัตว์น้ าและใหค้ าแนะน า
เกษตรกร จ านวน 30 ราย 
ซ่ึงได้ผงตรงตามเปา้หมาย

ส านกังานประมงจงัหวัด
กาญจนบรีุ

4.2 โครงการจดัอบรมเด็กและเยาวชน
เพื่อสร้างจติส านกึในการอนรัุกษท์รัพยากร
สัตว์ทะเล

P กรมประมง เปา้หมาย : อบรมเยาวชน ปี
ละไมน่อ้ยกว่า 10 คร้ัง  
วัตถปุระสงค์ 
เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนรุ่น
หลังมคีวามรู้ม ีเกดิความรัก
และหวงแหนเพื่อการอนรัุกษ์
ทรัพยากรสัตว์ทะเล

ผลการด าเนนิงานพพิธิภณัฑ์
สร้างจติส านกึ จดัอบรมใหแ้ก่
เด็กและเยาวชนต่างๆ 
เกี่ยวกบัการอนรัุกษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า การ
ด าเนนิงาน จ านวน 12 คร้ัง 
ซ่ึงได้ผลรงตามเปา้หมาย

ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ประมงอา่วไทยฝ่ัง

ตะวันออก (ระยอง)
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มี ไมม่ี เสนอขอ ใช้จริง
ชื่อโครงการหน่วยงานล าดบั

แหลง่ทีม่า
ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน
แมบ่ท/วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
บคุคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

การด าเนินงาน
ตามแผนแมบ่ท

งบประมาณ (บาท)

4.3 การจดันทิรรศการเพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการด้านทรัพยากรประมง
และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การ
ด าเนนิงานของโครงการ ทางกรมประมง
ได้จดัท าเอกสารเผยแพร่และจดัแสดงใน
งานวิชาการต่าง ๆ

P กรมประมง เปา้หมาย  : 1 คร้ังต่อปี
วัตถปุระสงค์ เพื่อเผยแพร่
ความรู้และแนวทางการ
อนรัุกษส์ายพนัธุ์พชืและสาย
พนัธุ์สัตว์น้ า

อยู่ระหว่างการจดัท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้และแนว
ทางการอนรัุกษท์รัพยากร
สัตว์น้ า จ านวน 1,000 ฉบบั
 ในงานประชมุวิชาการและ
นทิรรศการ "ทรัพยากรของ
ไทย : มากล้นมใีหเ้หน็"      
 ณ ศูนยเ์ครือขา่ยการเรียนรู้
เพื่อภมูภิาค จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อ าเภอแกง่
คอยจงัหวัดสระบรีุระหว่าง
วันที่ 28 พฤศจกิายน - 4 
ธันวาคม 2560

กองโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ

และกจิกรรมพเิศษ

4.4 การเขา้ร่วมจดังานประชมุวิชาการ
และนทิรรศการ ทกุ 2 ปี

P กรมประมง เปา้หมาย : 1 คร้ัง/ป ี
วัตถปุระสงค์ : เพื่อเพิ่มพนู
ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลาย

อยู่ระหว่างการเตรียมงาน
ประชมุวิชาการและ
นทิรรศการทรัพยากรไทย : 
มากล้นมใีหเ้หน็ ณ ศูนย์
เครือขา่ยการเรียนรู้เพื่อ
ภมูภิาค จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อ าเภอแกง่คอย
 จงัหวัดสระบรีุ ระหว่างวันที่
 28 พฤศจกิายน- 4 
ธันวาคม 2560

กองโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ

และกจิกรรมพเิศษ


