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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาเป็นเวลา  
ช้านาน จากการแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล หัวหิน ในปี พ.ศ. 2503 เมื่อเสด็จผ่านอำเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรสองข้างทางเห็นต้นยางนาขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมาก ทรงมี
พระราชดำริที่จะสงวนป่ายางนานี้ไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
มีราษฎรเข้าไปทำไร่ทำสวนในบริเวณดังกล่าวมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหม่ จึงไม่สามารถ
จัดถวายได้ตามพระราชประสงค์ เมื่อไม่สามารถปกป้องต้นยางนาที่อำเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูก  
ต้นยางนาเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากต้นยางนาในเขตอำเภอท่ายาง ในกระถางบนพระตำหนักเปี่ยมสุข 
วังไกลกังวล และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองสาธิตใกล้พระตำหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา 
 ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่อ
งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงมีรับสั่งกับนายแก้วขวัญ  วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการ 
ส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และดำเนินการจัดสร้างธนาคาร
พืชพรรณขึ้น โดยมอบให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดาฯ ฝ่ายวิชาการดำเนินงาน สำหรับการ
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 
มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนองพระราชดำริเพ่ิมมากขึ้น ทำให้พ้ืนที่และกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ
กระจายออกไปในภูมิภาคต่าง ๆ และมีการดำเนินงานที่หลากหลาย นอกจากนี้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2544 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปความว่า “...ขอให้สำนักงาน กปร. และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยไม่ควรขยาย
พื้นที่ดำเนินงานออกไปมาก...”  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองพระราชดำริให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันกรมประมง  
จึงร่วมกำหนดแผนแม่บทโครงการฯ และนำแผนรายละเอียดแม่บทดังกล่าวมากำหนดแผนงานและบรรจุ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไว้ในแผนการดำเนินงานของกรมประมง โดยได้ดำเนินกิจกรรมการเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง 
กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง และกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงและฟ้ืนฟูรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ในแนวปะการัง และ 
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในแนวปะการังให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เกิดความรักและ  
หวงแหนที่จะช่วยกันดูแลรักษาให้ทรัพยากรคงอยู่สืบไป 

2. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 2.  เพ่ืออนุรักษพั์นธุ์สัตว์น้ำพื้นถ่ินไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ 
 3.  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงและฟ้ืนฟูรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ในแนวปะการัง 
 4.  สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในแนวปะการังให้แก่เด็กและเยาวชน 
 5.  เพ่ือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ 
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3. เป้าหมาย 
 1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทะเลหายากในแนวปะการังและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000 ตัว ได้แก่ 
  - ปลากะรังหงส์ จำนวน 500 ตัว 
  - ปลาเก๋ากะรัง จำนวน 500 ตัว 
  - ปลากะรังและการ์ตูน จำนวน 2,000 ตัว 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 48 ราย 
 3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง 
  - สำรวจและรวบรวมสายพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงเพ่ือการเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
  - รวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิตในธรรมชาติ มาจัดแสดงในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 
  - อบรมเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล 
 4. ติดตามและแนะนำเกษตรกร จำนวน 10 ครั้ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 จังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเชียงราย  

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1. กิจกรรมสำรวจและรวบรวมสายพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงเพื่อเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
  1.1 ดำเนินการสำรวจและรวบรวมสายพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวง ในพ้ืนที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย  
  1.2 ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโครงการพัฒนาประมงดอยตุง เพ่ือใช้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปู
แม่ฟ้าหลวง 
  1.3 สร้างจุดเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงเพ่ือสร้างความสำนึกรักและหวงแหน
ทรพัยากรในพ้ืนที ่
  1.4 ปรับปรุงบ่อเพาะพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงบริเวณพ้ืนที่บริเวณโครงการพัฒนาประมงดอยตุง
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 จังหวัดเชียงราย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เพาะพันธุ์ 
  1.5 ดำเนินการเพาะพันธุ์และผลิตลูกปูแม่ฟ้าหลวง และนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

 2. กิจกรรมการผลิตและเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝ่ัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ 
  2.1 รวบรวมและเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทะเลหายาก ได้แก่ 
ปลากะรังหงส์ ปลากะรังจุดฟ้า และปลาการ์ตูน โดยรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาจากธรรมชาติด้วยการจัดซื้อ
จากชาวประมง 
  2.2 เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์โดยการให้อาหารสดจำพวกปลาเป็ดผสมวิตามิน C และ E หรือ 
อาหารสำเร็จสำหรับพ่อแม่พันธุ์ และจะให้อาหารเสริมพิเศษ เช่น หมึก หรือกุ้งเป็นอาหาร เพ่ือขุนก่อนที่จะ
นำไปเพาะพันธุ์ และกระตุ้นให้ปลาวางไข่และผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ  
  2.3 นำไข่ปลาที่ได้มาเพาะฟักและอนุบาลในบ่อซีเมนต์ เพ่ือให้ได้ลูกปลาขนาด 1 - 2 นิ้ว 
  2.4 สำรวจเกาะที่มีแนวปะการังในพื้นที่จังหวัดตราดและระยอง  
  2.5 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่อนุบาลไว้ เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการในแนวปะการังท่ีสำรวจไว้ 
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 3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำ 
  3.1 คัดเลือกเกษตรกร (ควรคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ และควรมีการหมุนเวียนการ
ส่งเสริมให้ทั่วถึง) ที่มีความสนใจการเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีสภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออำนวยแต่สนใจเลี้ยงในบ่อ
พลาสติก จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ 
  3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ อาหาร วัสดุปรับปรุงบ่อ และ/หรือแผ่น 
พลาสติกสำหรับปูบ่อ 
  3.3 เจ้าหน้าที่ติดตามผลและให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา 
  3.4 จับปลาบริโภคในครัวเรือน และจดบันทึกข้อมูลผลผลิต 

 4. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล 
  4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เข้าใจ
ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวในทะเลไทย เพ่ือสร้างและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ทะเล 
  4.2 รวมรวมพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต 
  4.3 จัดแสดงนิทรรศการภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 

 5. กิจกรรมติดตามและแนะนำเกษตรกร 
  5.1 เจ้าหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่เข้าร่วม
โครงการ 

 6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
  ปีงบประมาณ  2562 

 7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)  
  - สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด  
  - สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) 
  - กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนินงานปี  2562 

งาน/โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  ตัว 3,000 

    1.1 ผลติพันธ์ุสัตว์นำ้ทะเลหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง (สพป.ตราด) ตัว 1,000 

          - ปลาเก๋ากะรัง ตัว 600 

          - ปลากะรังหงส์ ตัว 400 

    1.2 ผลติพันธ์ุสัตว์นำ้ทะเลหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง  (ศพช.ระยอง) ตัว 2,000 

          - ปลากะรังหงส์ ตัว 1,000 

          - ปลาการ์ตูน ตัว 1,000 

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปจ.กาญจนบุรี) ราย 48 

    2.1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบอ่ดิน ราย 48 

3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศพจ.เชียงราย/ศพท.ระยอง) แห่ง 2 

    3.1 ศึกษาและสำรวจรวบรวมพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงและสัตว์น้ำประจำถิ่น (ศพจ.เชียงราย) 
          - รวบรวมปูแม่ฟ้าหลวงและสตัว์น้ำประจำถิ่น 
          - เพาะพันธ์ุปแูม่ฟ้าหลวงเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาต ิ

แห่ง 
 
 

1 
 
 

    3.2 ศึกษาและสร้างจติสำนึกในการอนุรักษ์ปลาทะเลหายากในแนวปะการัง (ศพท.ระยอง) 
          - รวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิตหายากมาจัดแสดงในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 
          - จัดอบรมการอนุรักษ์ทรพัยากรสตัว์น้ำแก่นักเรยีนและบคุคลทั่วไป 12 ครั้ง/ป ี

แห่ง 
 
 

1 
 
 

4. ติดตามและแนะนำเกษตรกร (ปจ.กาญจนบุรี) คร้ัง 10 
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งบประมาณปี 2562 
แผนงบประมาณ : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ 

หมวดค่า 
สาธารณูป 

โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน
พิเศษ 

ค่าจ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝ่ังระยอง 

216,100 - - - - 216,100 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยฝ่ังตะวันออก 

(ระยอง) 
46,100 - - - - 46,100 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลจังหวัดตราด 

150,000 - - - - 150,000 

สำนักงานประมงจังหวัด
กาญจนบุรี 

46,200 - - - - 46,200 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 

(เชียงราย) 
46,100 - - - - 46,100 

รวม 504,500 - - - - 504,500 
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ผลการดำเนินงาน 
 

1. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 
 1.1 โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงสำรวจและรวบรวมพันธุกรรมปูสายพันธุ์ปู  
แม่ฟ้าหลวง (Dromothelphusa sangwan Naiyanetr, 1997) ดำเนินการในพ้ืนที่ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย  
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย) ดำเนินการสำรวจและ
รวบรวมปูแม่ฟ้าหลวงในพ้ืนที่พ้ืนที่ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 4 ครั้ง จำนวน 1 ชนิด    
(Dromothelphusa sangwan Naiyanetr, 1997) ซึ่งได้ผลตรงตามเป้าหมาย 
 
2. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ) มีจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 
 2.1 โครงการการเพาะพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวง(Dromothelphusa sangwan Naiyanetr, 1997)  
เพ่ือปล่อยพันธุ์ปูคืนสูธรรมชาติ ดำเนินการในพ้ืนที่ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย)  อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการปรับปรุงและสร้างแหล่งอาศัยของปูแม่ฟ้าหลวงให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเพ่ือเตรียมการ
เพาะพันธุ์ต่อไป 
 2.2 โครงการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายากเพ่ือปล่อยในแนวปะการัง เพ่ือนำลูกพันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเล
ในแนวปะการัง มีพ้ืนที่ดำเนินงาน 2 จังหวัด คือ 
  - สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด ดำเนินผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายาก
บริเวณแนวปะการัง โดยผลิตปลาเก๋าปะการังและปลากะรังหงส์ จำนวน 1,000 ตัว โดยปล่อยลงในแหล่ง
น้ำธรรมชาติบริเวณบ้านอ่าวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน 500 ตัว
และบริเวณเกาะพร้าวนอก ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน 500 ตัว ซึ่งได้ผลตรง
ตามเป้าหมาย 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง ดำเนินการผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายาก
บริเวณแนวปะการัง โดยผลิตปลาการ์ตูนอานม้าและปลากะรังเสือ จำนวน 2,000 ตัว เพ่ือปล่อยลงใน
แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณเกาะจันทร์ และบริเวณกองหินขาว เกาะเสม็ด ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ซึ่งได้ผลตรงตามเป้าหมาย 
 
3. กิจกรรมสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ) 
 3.1 งานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล (รวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต
ในธรรมชาติมาจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ที่จังหวัดระยอง) 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) การดำเนินงานรวบรวมพันธุ์
สัตว์ทะเลมีชีวิตในธรรมชาติ และนำมาจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลที่จังหวัดระยอง 
รวมทั้งดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับทรัพยากรประมงและสัตว์ทะเล ภายในสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งได้ผลตรงตามเป้าหมาย 
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4. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (พันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ) 
 4.1 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
เลี้ยงสัตว์น้ำและให้คำแนะนำเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
  - สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำ และให้คำแนะนำเกษตรกร จำนวน 48 ราย ซึ่งได้ผล
ตรงตามเป้าหมาย 

 4.2 โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล  
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สร้าง
จิตสำนึก ด้วยการจัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ จำนวน 12 
ครั้ง/ปี ซึ่งได้ผลรงตามเป้าหมาย 
 4.3 การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ. - กรมประมง เพ่ือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ 
ของกรมประมง 
  - กรมประมง โดยกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ดำเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลและอัพเดทกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรมประมง
เรียบร้อยแล้ว 
 4.4 การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านทรัพยากรประมงและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการ 
  - กรมประมง โดยกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดทำเอกสารเพ่ือเผยแพร่และจัดแสดงในงานนิทรรศการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนอง
ระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 4.5 การเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทุก 2 ปี 
  - กรมประมง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการเพ่ือเข้าร่วมจัดงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริประจ าปี 2562   (กรมประมง) 1

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
1 กรมประมง กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

 (พันธ์ุพืช,พันธ์ุสัตว์น  ำต่ำงๆ)

1.1 โครงการส ารวจและรวบรวมพันธ์ุปู
แม่ฟ้าหลวงส ารวจและรวบรวม
พันธุกรรมปูสายพันธ์ุปูแม่ฟ้าหลวง 
(Dromothelphusa sangwan 
Naiyanetr, 1997)

P 46,100 46,100 กรมประมง เป้าหมาย : ส ารวจและ
รวบรวมปูแม่ฟ้าหลวง 
จ านวน 1 ชนิด
วัตถุประสงค์                
1.ส ารวจและรวบรวมปูแม่
ฟ้าหลวงเพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุปู
แม่ฟ้าหลวงไม่ให้สูญพันธ์ุ
2.เพ่ือสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

ด าเนินการส ารวจและ
รวบรวมปูแม่ฟ้าหลวงใน
พ้ืนท่ีพ้ืนท่ีดอยตุง อ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 4 คร้ัง จ านวน 1
 ชนิด    
(Dromothelphusa 
sangwan Naiyanetr, 
1997) ซ่ึงได้ผลตรงตาม
เป้าหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย)

2 กรมประมง กิจกรรมปลูกรักษำพันธุกรรมพืช    
(พันธ์ุพืช,พันธ์ุสัตว์น  ำต่ำงๆ)
2.1 โครงการการเพาะพันธ์ุปูแม่ฟ้า
หลวง(Dromothelphusa sangwan 
Naiyanetr, 1997)  เพ่ือปล่อยพันธ์ุ
ปูคืนสูธรรมชาติ

P - - กรมประมง เป้าหมาย ผลิตลูกปูแม่ฟ้า
หลวงเพ่ือปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ
2. เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุปูแม่ฟ้า
หลวงไม่ให้สูญพันธ์ุ
๓. ผลิตลูกปูแม่ฟ้าหลวง
เพ่ือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ด าเนินการปรับปรุงและ
สร้างแหล่งอาศัยของปูแม่
ฟ้าหลวงให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตเพ่ือ
เตรียมการเพาะพันธ์ุ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด
เขต 2 (เชียงราย)

ผลกำรด ำเนินงำน
บุคคล/หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท

งบประมำณ (บำท)
ช่ือโครงกำรหน่วยงำนล ำดับ

แหล่งท่ีมำของ
งบประมำณ

เป้ำหมำยตำมแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
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ผลกำรด ำเนินงำน
บุคคล/หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท

งบประมำณ (บำท)
ช่ือโครงกำรหน่วยงำนล ำดับ

แหล่งท่ีมำของ
งบประมำณ

เป้ำหมำยตำมแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

2.2 โครงการผลิตสัตว์น้ าชายฝ่ังหายาก
เพ่ือปล่อยในแนวปะการัง เพ่ือน าลูก
พันธ์ุลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง

P 150,000 150,000 กรมประมง เป้าหมาย : ปล่อยลูกพันธ์ุ
สัตว์น้ าท่ีเพาะพันธ์ุได้
ท้ังหมดสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลา
ทะเลท่ีใกล้สูญพันธ์ุกลับคืน
สู่ธรรมชาติ
2. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ปลาทะเลไม่ให้สูญพันธ์ุไป
จากธรรมชาติ

ด าเนินการผลิตปลาเก๋า
ปะการังและปลากะรังหงส์ 
จ านวน 1,000 ตัว 
ปล่อยลงในแหล่งน้ า
ธรรมชาติบริเวณบ้านอ่าว
ใหญ่และบริเวณเกาะพร้า
วนอก  จังหวัดตราด

สถานีวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลจังหวัดตราด

P 216,100 216,100 กรมประมง เป้าหมาย : ปล่อยลูกพันธ์ุ
สัตว์น้ าท่ีเพาะพันธ์ุได้
ท้ังหมดสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลา
ทะเลท่ีใกล้สูญพันธ์ุกลับคืน
สู่ธรรมชาติ
2. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ปลาทะเลไม่ให้สูญพันธ์ุไป
จากธรรมชาติ

ด าเนินการผลผลิตสัตว์น้ า
ชายฝ่ังหายากบริเวณแนว
ปะการัง จ านวน 2,000 
ตัว ประกอบด้วยปลา
การ์ตูนอานม้า จ านวน 
1,000 ตัว และปลากะรัง
เสือ จ านวน 1,000 ตัว 
เพ่ือปล่อยลงในบริเวณกอง
หินขาว เกาะเสม็ด และ 
เกาะจันทร์ จ.ระยอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง

ระยอง
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ผลกำรด ำเนินงำน
บุคคล/หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท

งบประมำณ (บำท)
ช่ือโครงกำรหน่วยงำนล ำดับ

แหล่งท่ีมำของ
งบประมำณ

เป้ำหมำยตำมแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

3 กรมประมง
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรของกรม
ประมง

3.1 การจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
และสัตว์น้ าท่ีได้ด าเนินมนกิจกรรม 1 - 4

P - - กรมประมง เป้าหมาย : 1 ฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ
2. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลให้เป็น
ระบบ สามารถสืบค้นได้ง่าย

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2563

กองโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ

4 กรมประมง
กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (พันธ์ุพืช,พันธ์ุสัตว์น  ำ
ต่ำงๆ)
4.1 งานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล 
(รวบรวมพันธ์ุสัตว์ทะเลมีชีวิตใน
ธรรมชาติมาจัดแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าท่ีหา
ยากในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ท่ีจังหวัด
ระยอง)

P 46,100 46,100 กรมประมง เป้าหมาย : น าพันธ์ุสัตว์
ทะเลมาจัดแสดงหมุนเวียน
 จ านวน 1,000 ตัว
2. จัดแสดงนิทรรศการใน
สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า 
จ านวน 2 คร้ังต่อปี
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือจัดแสดงสายพันธ์ุ
พืชและสัตว์น้ าให้ประชาชน
ได้ศึกษาเรียนรู้
2. เพ่ือปลูกฝังการส านึกรัก
และหวงแหนทรัพยากร

ผลการด าเนินงานรวบรวม
พันธ์ุสัตว์ทะเลมีชีวิตใน
ธรรมชาติได้ท้ังหมดจ านวน
 1,185 ตัว และน ามาจัด
แสดงพันธ์ุสัตว์น้ าท่ีหายาก
ในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลท่ี
จังหวัดระยอง รวมท้ัง
ด าเนินการจัดแสดง
นิทรรศการสัตว์ทะเลหา
ยากภายในสถานแสดง
พันธ์ุสัตว์น้ าด้วย

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงอ่าวไทยฝ่ัง

ตะวันออก (ระยอง)
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ผลกำรด ำเนินงำน
บุคคล/หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท

งบประมำณ (บำท)
ช่ือโครงกำรหน่วยงำนล ำดับ

แหล่งท่ีมำของ
งบประมำณ

เป้ำหมำยตำมแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

5 กรมประมง

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (พันธ์ุพืช,พันธ์ุสัตว์น  ำ
ต่ำงๆ)

5.1 โครงการการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การ
ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการเล้ียงสัตว์น้ า
และให้ค าแนะน าเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง

P 46,200 46,200 กรมประมง เป้าหมาย : ส่งเสริม
เกษตรกร 48 ราย  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
มีความรู้ในการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า
2. เพ่ือสร้างความรู้สึกรัก
และหวงแหนทรัพยากร

ผลการด าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า การ
ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการ
เล้ียงสัตว์น้ าและให้
ค าแนะน าเกษตรกร จ านวน
 48 ราย ซ่ึงได้ผงตรงตาม
เป้าหมาย

ส านักงานประมงจังหวัด
กาญจนบุรี

5.2 โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน
เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ทะเล

P - - กรมประมง เป้าหมาย : อบรมเยาวชน 
ปีละไม่น้อยกว่า 12 คร้ัง  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรุ่น
หลังมีความรู้มี เกิดความรัก
และหวงแหนเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล

ผลการด าเนินงาน
พิพิธภัณฑ์สร้างจิตส านึก 
จัดอบรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนต่างๆ เก่ียวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
การด าเนินงาน จ านวน 12
 คร้ัง ซ่ึงได้ผลรงตาม
เป้าหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงอ่าวไทยฝ่ัง

ตะวันออก (ระยอง)
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ผลกำรด ำเนินงำน
บุคคล/หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท

งบประมำณ (บำท)
ช่ือโครงกำรหน่วยงำนล ำดับ

แหล่งท่ีมำของ
งบประมำณ

เป้ำหมำยตำมแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

5.3 จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.- กรมประมง
 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
สนองพระราชด าริของกรมประมง

P - - กรมประมง เป้าหมาย : 1 เว็บไซต์  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ
เพ่ือประชาสัมพัน์การ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริของกรมประมง

ด าเนินการปรับปรุงและ
แก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลและ
อัพเดทกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของกรมประมง
เรียบร้อยแล้ว

กองโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ

5.4 การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการด้านทรัพยากร
ประมงและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของโครงการ

P 200,000 150,000 กรมประมง เป้าหมาย 1 คร้ัง/2ปี
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้
วิชาการด้านพันธ์ุพืชและ
พันธ์ุสัตว์น้ าทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากร

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
เอกสารเพ่ือเผยแพร่และจัด
แสดงในงานนิทรรศการ 
การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ คร้ังท่ี ๑๐ 
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้าน
ไทยได้ประโยชน์ ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ศูนย์หนอง
ระเวียง ในระหว่างวันท่ี ๒๙
 พฤศจิกายน ถึง
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กองโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ
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ผลกำรด ำเนินงำน
บุคคล/หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท

งบประมำณ (บำท)
ช่ือโครงกำรหน่วยงำนล ำดับ

แหล่งท่ีมำของ
งบประมำณ

เป้ำหมำยตำมแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

5.5 การเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ ทุก 2 ปี

P 150,000 200,000 กรมประมง เป้าหมาย 1 คร้ัง/2ปี
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช
2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลาย การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

อยู่ระหว่างการเตรียม
ความพร้อมในการจัด
นิทรรศการเพ่ือเข้าร่วมจัด
งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ คร้ังท่ี ๑๐ 
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้าน
ไทยได้ประโยชน์ ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ศูนย์หนอง
ระเวียง ในระหว่างวันท่ี ๒๙
 พฤศจิกายน ถึง
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กองโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ
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โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงสำรวจและรวบรวมพันธุกรรมป ู
สายพันธุป์ูแม่ฟ้าหลวง (Dromothelphusa sangwan Naiyanetr, 1997)  

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย) 
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โครงการผลิตสตัว์น้ำชายฝั่งหายากเพ่ือปล่อยในแนวปะการัง เพื่อนำลูกพันธุ์ 
ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง  

ดำเนินการโดย สถานีวจิัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด 
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โครงการผลิตสตัว์น้ำชายฝั่งหายากเพ่ือปล่อยในแนวปะการัง เพื่อนำลูกพันธุ์ 
ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง  

ดำเนินการโดย ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง 
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โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล
ดำเนินการโดย ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
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งานพิพิธภัณฑ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรพัยากรสัตว์ทะเล  
ดำเนินการโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
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โครงการการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ  
การฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำและให้คำแนะนำเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินการโดย สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
 

 
 

User
Typewriter
๓๒



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

User
Typewriter
๓๓



 
 
 

 

User
Typewriter
๓๔



 

 
 

ภาคผนวก 
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

รวมจ ำนวน 0 โครงกำร

F1A2 1. โครงกำรส ำรวจและรวบรวมพันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวง เป้ำหมำย : 1 ชนิด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ รักษำพันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวงให้มีอยู่ในพ้ืนท่ี กรมประมง

ส ำรวจและรวบรวมพันธุกรรมปูสำยพันธ์ุปูแม่ฟ้ำ วัตถุประสงค์ ธรรมชำติ ให้มีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน และไม่

หลวง (Dromothelphusa sangwan Naiyanetr, 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สูญพันธ์ุไปจำกธรรมชำติ

 1997) อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวงไม่ให้สูญพันธ์ุ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตปูแม่ฟ้ำหลวง

รวมจ ำนวน 1 กิจกรรม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

F1A3 1. โครงกำรธนำคำรเช้ือพันธ์ุสัตว์น้ ำและพรรณไม้น้ ำ เป้ำหมำย 100,000.00
โดยสถำบันพันธุกรรมสัตว์น้ ำ ก ำหนดชนิดพันธ์ุ เช่น เช้ือพันธ์ุสัตว์น้ ำ 1 ชนิด เช้ือพรรณไม้น้ ำ 1 ชนิด เก็บรักษำเช้ือพันธ์ุสัตว์น้ ำและพรรณไม้น้ ำไว้

ใช้ประโยชน์
กรมประมง

ปลำหมอไทย (Anabas testudineus)  สำยพันธ์ุ วัตถุประสงค์ ได้เป็นระยะยำวนำนย่ิงข้ึน

ชุมพร 1 และต้นไม้พำยเขำใหญ่ (Cryptocoryne 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

balansae) อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

2. สร้ำงวิธีมำตรฐำนกำรเก็บรักษำเช้ือพันธ์ุสัตว์น้ ำและ

พรรณไม้น้ ำเป้ำหมำยโดยวิธีแช่แข็ง

3. เก็บรักษำเช้ือพันธ์ุสัตว์น้ ำและพรรณไม้น้ ำเป้ำหมำย

F1A3 2.โครงกำรกำรเพำะพันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวง เป้ำหมำย ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ รักษำพันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวงให้มีอยู่ในพ้ืนท่ี กรมประมง
(Dromothelphusa sangwan Naiyanetr,1997) ผลิตลูกปูแม่ฟ้ำหลวงเพ่ือปล่อยคืนสู่ธรรมชำติ ธรรมชำติให้มีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน และไม่
เพ่ือปล่อยพันธ์ุปูคืนสูธรรมชำติ วัตถุประสงค์ สูญพันธ์ุไปจำกธรรมชำติ

1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

2. เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวงไม่ให้สูญพันธ์ุ

๓. ผลิตลูกปูแม่ฟ้ำหลวงเพ่ือปล่อยคืนสู่ธรรมชำติ

3. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (พันธ์ุพืช, พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการด้าเนินงานสนองพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.-กปม.) งบประมาณประจ้าปี ๒๕63

กลุ่ม ......G 3............ กลุ่ม .....................ส่วนราชการท่ีเก่ียวกับทรัพยากร.................หน่วยงานสนองพระราชด้าริ ...............กรมประมง..................

1. งานปกปักทรัพยากร (พันธ์ุพืช, พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)

2. กิจกรรมส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (พันธ์ุพืช,พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ
F1A3 3. โครงกำรผลิตสัตว์น้ ำชำยฝ่ังหำยำกเพ่ือปล่อยใน เป้ำหมำย ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ รักษำพันธ์ุปลำทะเลหำยำกให้มีอยู่ในพ้ืนท่ี กรมประมง

แนวปะกำรัง เพ่ือน ำลูกพันธ์ุลงปล่อยสู่ทะเลใน ปล่อยลูกพันธ์ุท่ีเพำะพันธ์ุได้ท้ังหมดสู่แหล่งน้ ำ ธรรมชำติให้มีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน และไม่
แนวปะกำรัง ธรรมชำติ สูญพันธ์ุไปจำกธรรมชำติ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลำทะเลท่ีใกล้สูญพันธ์ุกลับคืนสู่
ธรรมชำติ
3. เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์ปลำทะเลไม่ให้สูญพันธ์ุไปจำก
ธรรมชำติ

F1A3 4. โครงกำรเพำะพันธ์ุเต่ำกระอำนและเต่ำลำย เป้ำหมำย ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ อนุรักษ์พันธ์เต่ำกระอำน และเต่ำลำย กรมประมง
ตีนเป็ด เพ่ือคืนสู่ธรรมชำติคลองละงู จังหวัดสตูล เพำะพันธ์ุเต่ำกระอำน และเต่ำลำยตีนเป็ด เพ่ือปล่อย ตีนเป็ด ซ่ึงเป็นเต่ำหำยำกใกล้สูญพันธ์ุ

คืนสู่ธรรมชำติ ให้มีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน และไม่สูญพันธ์ุ
วัตถุประสงค์ ไปจำกธรรมชำติ
1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ือเพำะพันธ์ุเต่ำกระอำนและเต่ำลำยตีนเป็ดเพ่ือ
ปล่อยสู่แหล่งน้ ำ
3.เพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรเต่ำกระอำนและเต่ำลำย
ตีนเป็ด

รวมจ ำนวน 4 โครงกำร ๘๖๐,๐๐๐.๐๐

รวมจ ำนวน 0  โครงกำร

4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (พันธ์ุพืช, พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F2A5 1. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืชและสัตว์ท่ีได้ เป้ำหมำย : 1 ระบบฐำนข้อมูล - ได้ฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืชและสัตว์ท่ีเป็น กรมประมง

ด ำเนินกำรในกิจกรรมท่ี 1 - 4 วัตถุประสงค์ ของกรมประมง

1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

2. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ สำมำรถสืบค้นได้ง่ำย
รวมจ ำนวน 1  โครงกำร -

รวมจ ำนวน 0  โครงกำร

F3A7 1. งำนพิพิธภัณฑ์สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ เป้ำหมำย : น ำพันธ์ุสัตว์ทะเลมำจัดแสดงหมุนเวียน ๔๐,๐๐๐.๐๐ เยำวชนรู้สึกหวงแหนทรัพยำกรสัตว์น้ ำและมี กรมประมง
ทรัพยำกรสัตว์ทะเล ตลอดท้ังปี ควำมรู้สึกร่วมเพ่ืออนุรักษ์
 - รวบรวมพันธ์ุสัตว์ทะเลมีชีวิตในธรรมชำติมำจัด วัตถุประสงค์
แสดงพันธ์ุสัตว์น้ ำท่ีหำยำกในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท่ีจังหวัดระยอง อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

2. เพ่ือจัดแสดงสำยพันธ์ุพืชและสัตว์ให้ประชำชนได้

3. เพ่ือปลูกฝังกำรรักและหวงแหนทรัพยำกร
2. งำนศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและกำร เป้ำหมำย : เป็นจุดเรียนรู้ เพ่ือประชำสัมพันธ์และ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 2.สร้ำงจิตส ำนึก เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ และ กรมประมง
อนุรักษ์เต่ำน้ ำจืดของไทย สร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนได้ร่วมกันอนุรักษ์เต่ำ ประชำสัมพันธ์ ในกำรอนุรักษ์เต่ำกระอำน

น้ ำจืดของไทย และเต่ำลำยตีนเป็ดให้ประชำชนท่ัวไปได้
วัตถุประสงค์ เห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญ
1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ือจัดแสดงสำยพันธ์ุเต่ำน้ ำจืดของไทยให้ประชำชน
ได้ศึกษำและเรียนรู้
6. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรเต่ำ
กระอำนและเต่ำลำยตีนเป็ดของไทย

รวมจ ำนวน 2  โครงกำร ๑๔๐,๐๐๐.๐๐

5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรของกรมประมง

6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

7. กิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (พันธ์ุพืช, พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)

ศึกษำ เรียนรู้
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 1. โครงกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำร เป้ำหมำย : ส่งเสริมเกษตรกร 30 รำย ๓๗,๐๐๐.๐๐ เกษตรกรมีควำมรู้ในกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ กรมประมง
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำร วัตถุประสงค์
เล้ียงสัตว์น้ ำและให้ค ำแนะน ำเกษตรกรอย่ำง 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ต่อเน่ือง อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

2. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีควำมรู้ในกำรเพำะเล้ียง
สัตว์น้ ำ
3. เพ่ือสร้ำงควำมรู้สึกรักทรัพยำกร

F3A8 2. โครงกำรจัดอบรมเด็กและเยำวชนเพ่ือสร้ำง เป้ำหมำย : อบรมเยำวชนปีละไม่น้อยกว่ำ 10 คร้ัง ๒๕,๐๐๐.๐๐ เด็กและเยำวชนมีควำมรู้เพ่ิมข้ึนและมี กรมประมง

จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์ทะเล วัตถุประสงค์ ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ
1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ือให้เด็กและเยำวชนรุ่นหลังมีควำมรู้ มีควำมรัก
และหวงแหนเพ่ือกำรอนุรักษ์ทรพยำกรสัตว์ทะเล

F3A8 3. กำรจัดท ำเว็บไซต์ อพ.สธ. กรมประมง เพ่ือ เป้ำหมำย : 1 เว็บเพจ - ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำร กรมประมง
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ วัตถุประสงค์ ด ำเนินกำรของโครงกำรฯ
ของกรมประมง 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนสนอง
พระรำชด ำริของกรมประมง

รวมจ ำนวน 3  โครงกำร ๖๒,๐๐๐.๐๐
รวมทั งสิ น ....5.......กิจกรรม.....11...โครงการ งบประมาณรวมทั งสิ น......1,162,000..... (บาท)

8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (พันธ์ุพืช,พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

รวมจ ำนวน 0 โครงกำร

F1A2 1. โครงกำรส ำรวจและรวบรวมพันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวง เป้ำหมำย : 1 ชนิด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ รักษำพันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวงให้มีอยู่ในพ้ืนท่ี กรมประมง

ส ำรวจและรวบรวมพันธุกรรมปูสำยพันธ์ุปูแม่ฟ้ำ วัตถุประสงค์ ธรรมชำติ ให้มีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน และไม่

หลวง (Dromothelphusa sangwan Naiyanetr, 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สูญพันธ์ุไปจำกธรรมชำติ

 1997) อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวงไม่ให้สูญพันธ์ุ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตปูแม่ฟ้ำหลวง

รวมจ ำนวน 1 กิจกรรม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

F1A3 1. โครงกำรธนำคำรเช้ือพันธ์ุสัตว์น้ ำและพรรณไม้น้ ำ เป้ำหมำย 100,000.00
โดยสถำบันพันธุกรรมสัตว์น้ ำ ก ำหนดชนิดพันธ์ุ เช่น เช้ือพันธ์ุสัตว์น้ ำ 1 ชนิด เช้ือพรรณไม้น้ ำ 1 ชนิด เก็บรักษำเช้ือพันธ์ุสัตว์น้ ำและพรรณไม้น้ ำไว้

ใช้ประโยชน์
กรมประมง

ปลำหมอไทย (Anabas testudineus)  สำยพันธ์ุ วัตถุประสงค์ ได้เป็นระยะยำวนำนย่ิงข้ึน

ชุมพร 1 และต้นไม้พำยเขำใหญ่ (Cryptocoryne 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

balansae) อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

2. สร้ำงวิธีมำตรฐำนกำรเก็บรักษำเช้ือพันธ์ุสัตว์น้ ำและ

พรรณไม้น้ ำเป้ำหมำยโดยวิธีแช่แข็ง

3. เก็บรักษำเช้ือพันธ์ุสัตว์น้ ำและพรรณไม้น้ ำเป้ำหมำย

F1A3 2.โครงกำรกำรเพำะพันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวง เป้ำหมำย ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ รักษำพันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวงให้มีอยู่ในพ้ืนท่ี กรมประมง
(Dromothelphusa sangwan Naiyanetr,1997) ผลิตลูกปูแม่ฟ้ำหลวงเพ่ือปล่อยคืนสู่ธรรมชำติ ธรรมชำติให้มีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน และไม่
เพ่ือปล่อยพันธ์ุปูคืนสูธรรมชำติ วัตถุประสงค์ สูญพันธ์ุไปจำกธรรมชำติ

1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

2. เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุปูแม่ฟ้ำหลวงไม่ให้สูญพันธ์ุ

๓. ผลิตลูกปูแม่ฟ้ำหลวงเพ่ือปล่อยคืนสู่ธรรมชำติ

3. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (พันธ์ุพืช, พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการด้าเนินงานสนองพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.-กปม.) งบประมาณประจ้าปี ๒๕64

กลุ่ม ......G 3............ กลุ่ม .....................ส่วนราชการท่ีเก่ียวกับทรัพยากร.................หน่วยงานสนองพระราชด้าริ ...............กรมประมง..................

1. งานปกปักทรัพยากร (พันธ์ุพืช, พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)

2. กิจกรรมส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (พันธ์ุพืช,พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ
F1A3 3. โครงกำรผลิตสัตว์น้ ำชำยฝ่ังหำยำกเพ่ือปล่อยใน เป้ำหมำย ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ รักษำพันธ์ุปลำทะเลหำยำกให้มีอยู่ในพ้ืนท่ี กรมประมง

แนวปะกำรัง เพ่ือน ำลูกพันธ์ุลงปล่อยสู่ทะเลใน ปล่อยลูกพันธ์ุท่ีเพำะพันธ์ุได้ท้ังหมดสู่แหล่งน้ ำ ธรรมชำติให้มีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน และไม่
แนวปะกำรัง ธรรมชำติ สูญพันธ์ุไปจำกธรรมชำติ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลำทะเลท่ีใกล้สูญพันธ์ุกลับคืนสู่
ธรรมชำติ
3. เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์ปลำทะเลไม่ให้สูญพันธ์ุไปจำก
ธรรมชำติ

F1A3 4. โครงกำรเพำะพันธ์ุเต่ำกระอำนและเต่ำลำย เป้ำหมำย ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ อนุรักษ์พันธ์เต่ำกระอำน และเต่ำลำย กรมประมง
ตีนเป็ด เพ่ือคืนสู่ธรรมชำติคลองละงู จังหวัดสตูล เพำะพันธ์ุเต่ำกระอำน และเต่ำลำยตีนเป็ด เพ่ือปล่อย ตีนเป็ด ซ่ึงเป็นเต่ำหำยำกใกล้สูญพันธ์ุ

คืนสู่ธรรมชำติ ให้มีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน และไม่สูญพันธ์ุ
วัตถุประสงค์ ไปจำกธรรมชำติ
1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ือเพำะพันธ์ุเต่ำกระอำนและเต่ำลำยตีนเป็ดเพ่ือ
ปล่อยสู่แหล่งน้ ำ
3.เพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรเต่ำกระอำนและเต่ำลำย
ตีนเป็ด

รวมจ ำนวน 4 โครงกำร ๘๖๐,๐๐๐.๐๐

รวมจ ำนวน 0  โครงกำร

4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (พันธ์ุพืช, พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F2A5 1. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืชและสัตว์ท่ีได้ เป้ำหมำย : 1 ระบบฐำนข้อมูล ไม่ใช้งบประมำณ ได้ฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืชและสัตว์ท่ีเป็น กรมประมง

ด ำเนินกำรในกิจกรรมท่ี 1 - 4 วัตถุประสงค์ ของกรมประมง

1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

2. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ สำมำรถสืบค้นได้ง่ำย
รวมจ ำนวน 1  โครงกำร -

รวมจ ำนวน 0  โครงกำร

F3A7 1. งำนพิพิธภัณฑ์สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ เป้ำหมำย : น ำพันธ์ุสัตว์ทะเลมำจัดแสดงหมุนเวียน ๔๐,๐๐๐.๐๐ เยำวชนรู้สึกหวงแหนทรัพยำกรสัตว์น้ ำและมี กรมประมง
ทรัพยำกรสัตว์ทะเล ตลอดท้ังปี ควำมรู้สึกร่วมเพ่ืออนุรักษ์
 - รวบรวมพันธ์ุสัตว์ทะเลมีชีวิตในธรรมชำติมำจัด วัตถุประสงค์
แสดงพันธ์ุสัตว์น้ ำท่ีหำยำกในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท่ีจังหวัดระยอง อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

2. เพ่ือจัดแสดงสำยพันธ์ุพืชและสัตว์ให้ประชำชนได้

3. เพ่ือปลูกฝังกำรรักและหวงแหนทรัพยำกร
2. งำนศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและกำร เป้ำหมำย : เป็นจุดเรียนรู้ เพ่ือประชำสัมพันธ์และ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 2.สร้ำงจิตส ำนึก เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ และ กรมประมง
อนุรักษ์เต่ำน้ ำจืดของไทย สร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนได้ร่วมกันอนุรักษ์เต่ำ ประชำสัมพันธ์ ในกำรอนุรักษ์เต่ำกระอำน

น้ ำจืดของไทย และเต่ำลำยตีนเป็ดให้ประชำชนท่ัวไปได้
วัตถุประสงค์ เห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญ
1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ือจัดแสดงสำยพันธ์ุเต่ำน้ ำจืดของไทยให้ประชำชน
ได้ศึกษำและเรียนรู้
6. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรเต่ำ
กระอำนและเต่ำลำยตีนเป็ดของไทย

รวมจ ำนวน 2  โครงกำร ๑๔๐,๐๐๐.๐๐

5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรของกรมประมง

6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

7. กิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (พันธ์ุพืช, พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)

ศึกษำ เรียนรู้
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 1. โครงกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำร เป้ำหมำย : ส่งเสริมเกษตรกร 30 รำย ๓๗,๐๐๐.๐๐ เกษตรกรมีควำมรู้ในกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ กรมประมง
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำร วัตถุประสงค์
เล้ียงสัตว์น้ ำและให้ค ำแนะน ำเกษตรกรอย่ำง 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ต่อเน่ือง อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

2. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีควำมรู้ในกำรเพำะเล้ียง
สัตว์น้ ำ
3. เพ่ือสร้ำงควำมรู้สึกรักทรัพยำกร

F3A8 2. โครงกำรจัดอบรมเด็กและเยำวชนเพ่ือสร้ำง เป้ำหมำย : อบรมเยำวชนปีละไม่น้อยกว่ำ 10 คร้ัง ๒๕,๐๐๐.๐๐ เด็กและเยำวชนมีควำมรู้เพ่ิมข้ึนและมี กรมประมง

จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์ทะเล วัตถุประสงค์ ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ
1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ือให้เด็กและเยำวชนรุ่นหลังมีควำมรู้ มีควำมรัก
และหวงแหนเพ่ือกำรอนุรักษ์ทรพยำกรสัตว์ทะเล

F3A8 3. กำรจัดท ำเว็บไซต์ อพ.สธ. กรมประมง เพ่ือ เป้ำหมำย : 1 เว็บเพจ ไม่ใช้งบประมำณ ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำร กรมประมง
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ วัตถุประสงค์ ด ำเนินกำรของโครงกำรฯ
ของกรมประมง 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนสนอง
พระรำชด ำริของกรมประมง

F3A8 4. กำรจัดนิทรรศกำรเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำ เป้ำหมำย : จัดท ำวำรสำร/แผ่นพับ 5000 ฉบับ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ประชำชนได้รับควำมรู้ด้ำนวิชำกำร กรมประมง
กำรด้ำนทรัพยำกรประมงและกำรเผยแพร่ประชำ วัตถุประสงค์ เก่ียวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
สัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของโครงกำร โดยกำรจัดท ำ 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน
เอกสำรเผยแพร่และจัดแสดงในงำนวิชำกำรต่ำง ๆ อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

2. เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสำยพันธ์ุพืชและสัตว์ แนว
ทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

F3A8 5. กำรเข้ำร่วมจัดงำนประชุมวิชำกำรและ เป้ำหมำย : 1 คร้ัง/ 2 ปี ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ประชำชนได้รับควำมรู้ด้ำนวิชำกำร กรมประมง
นิทรรศกำร ทุก 2 ปี วัตถุประสงค์ เก่ียวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
 - ทรัพยำกรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหำชน 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
2. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ควำมหลำกหลำย

รวมจ ำนวน 5  โครงกำร ๔๑๒,๐๐๐.๐๐

8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (พันธ์ุพืช,พันธ์ุสัตว์น ้าต่างๆ)
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ
รวมทั งสิ น ....5.......กิจกรรม.....13...โครงการ งบประมาณรวมทั งสิ น......1,512,000..... (บาท)                        1,512,000.00
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