
รายงานสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมประมงได้รับงบประมาณ 4,085,550,300 บาท เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยการขับเคลื่อน
โครงการตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจของกรมประมง โดยมุ่งให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับที่ท าการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้ าเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้น และต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เฉลี่ยต่อไร่ลดลง เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการประมงของประเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมประมงมีการด าเนินการ 8 แผนงาน ประกอบด้วย 
1 ผลผลิต และ 19 โครงการ และได้ก าหนดกรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ได้แก่ 
การประเมินผลผลิต (output) ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 21 ตัวชี้วัด และการประเมินผลลัพธ์ (outcome) 
ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 21 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมินดังแสดงตามตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 ดังนี้ 

 

สรุปผลการประเมิน 
ด้านผลผลิต 
 

ตารางท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

ผลผลติ :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
      ตัวช้ีวัด 1 :  จ านวนสัตว์น้ าพันธุ์หลัก  
พันธุ์ขยาย  

 
ตัว 

 
300,000 

 
318,670 

 
106.22 

โครงการ :  พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
     ตัวช้ีวัด 2 :  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
ด้านประมงในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 

 
แห่ง 

 
39 

 
39 

 
100 

โครงการ :  ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน
ท ากินของเกษตรกร 
    ตัวช้ีวัด 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 
 

ราย 

 
 

2,400 

 
 

2,577 

 
 

107.38 

โครงการ :  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
    ตัวช้ีวัด 4 :  จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงผ่านโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 
 

ราย 

 
 

8,050 

 
 

8,053 

 
 

100.04 

โครงการ :  ส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
     ตัวช้ีวัด 5 :  จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการประมง 

 
 

ราย 

 
 

3,500 

 
 

3,500 

 
 

100 
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ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

โครงการ :  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ด้านการประมง 
    ตัวช้ีวัด 6 :  บูรณาการตรวจรว่มเรือประมงและแรงงาน
ในภาคประมง 

 
 

ครั้ง 

 
 

144 

 
 

148 

 
 

102.78 

    ตัวช้ีวัด 7 :  แรงงานประมงไดร้ับการคุม้ครองผ่านระบบ
การออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับคนต่างด้าว 

คน 50,000 57,504 115.01 

โครงการ :  ยกระดับคณุภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
    ตัวช้ีวัด 8 :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

 
แห่ง 

 
32,000 

 
32,766 

 
102.39 

โครงการ :  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
    ตัวช้ีวัด 9 :  ควบคุม และตรวจสอบการเขา้ออก
เรือประมง 

 
ครั้ง 

 
250,000 

 
276,672 

 
110.67 

โครงการ :  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  
(Smart Farmer) 
     ตัวช้ีวัด 10 :  พัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการแปรรูป 

 
 

ราย 

 
 

15,000 

 
 

15,000 

 
 

100 

โครงการ :  ธนาคารสินค้าเกษตร 
    ตัวช้ีวัด 11 :  จ านวนชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการ
ด้านผลผลิตสินค้าประมง 

 
แห่ง 

 
60 

 
60 

 
100 

โครงการ :  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร 
    ตัวช้ีวัด 12 :  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตรได้รับการส่งเสรมิด้านประมง 

 
 

ศูนย์ 

 
 

882 
 

 
 

882 

 
 

100 

โครงการ :  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
    ตัวช้ีวัด 13 :  จ านวนแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
แปลง 

 
77 

 
100 

 
129.87 

โครงการ :  บริหารจัดการการผลติสินค้าเกษตรตามแผนท่ี
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรกุ (Agri-Map) 
    ตัวช้ีวัด 14 :  จ านวนพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกพืช
ปรับเปลีย่นไปสู่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
 

ไร ่
 
 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 

100 

โครงการ :  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
    ตัวช้ีวัด 15 : สนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน  

 
ไร ่
 
 

 
37,750 

 

 
37,560.83 

 
99.50 

โครงการ :  เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    ตัวช้ีวัด 16 :  จ านวนโครงสร้างพื้นฐานด่านสินค้าประมง
ชายแดนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 

 
 

รายการ 
 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

100 
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ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

โครงการ :  ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
    ตัวช้ีวัด 17 :  จ านวนฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  
และโรงเพาะฟักได้รับการส ารวจขอ้มูล 

 
ฟาร์ม 

 
520,000 

 
561,251 

 
107.93 

โครงการ :  วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 
    ตัวช้ีวัด 18 :  จ านวนงานวิจัยที่ด าเนินการ 

 
โครงการ 

 
18 

 
18 

 
100 

โครงการ :  วิจัยและนวัตกรรมสรา้งความเข้มแข็ง 
ด้านการประมง 
    ตัวช้ีวัด 19 :  จ านวนงานวิจัยที่ด าเนินการ 

 
 

โครงการ 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

100 

โครงการ :  วิจัยและพัฒนาการประมง 
     ตัวช้ีวัด 20 :  จ านวนงานวิจัยท่ีด าเนินการ 

 
โครงการ 

 
80 

 
80 

 
100 

โครงการ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการประมง 
    ตัวช้ีวัด 21 :  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

 
 

โครงการ 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า มีผลผลิต/โครงการที่มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 
1 ผลผลิต 19 โครงการ 21 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
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ด้านผลลัพธ์ 
 

ตารางท่ี 2 ผลลัพธ์การปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ผล ผลการประเมิน 

ผลผลติ :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
    ตัวช้ีวัด 1 :  ปริมาณสัตว์น้ าตอ่หน่วยลงแรงประมง 
(CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
      1. พื้นที่น้ าจืด แบ่งเป็น 
         - แหล่งน้ าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ า 
        
         - แม่น้ า 
 
      2. พื้นที่ทะเล 
 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ 12.90 

ลดลง 
ร้อยละ 50.70 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.45 

 
 
 
 

ไม่ผา่น 
 

ไม่ผา่น 
 

ผ่าน 

โครงการ :  พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
    ตัวช้ีวัด 2 :  ผลผลิตสตัว์น้ าเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น  

 
ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 93.25 

 
ผ่าน 

โครงการ :  ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท า
กินของเกษตรกร 
    ตัวช้ีวัด 3 :  เกษตรกรที่ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
มีความรูเ้พิ่มขึ้น  

 
 

ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 95.75 

 
 

ผ่าน 

โครงการ :  ส่งเสรมิการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
    ตัวช้ีวัด 4 :  ผลผลิตสตัว์น้ าเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น  

 
ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 8.60 

 
ผ่าน 

 
โครงการ :  ส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
     ตัวช้ีวัด 5 :  รายได้จากการท าประมงเพิ่มขึ้น 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 3 

 
 

ร้อยละ 18.04 
 

 
 

ผ่าน 
 

โครงการ :  จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ด้านการประมง 
    ตัวช้ีวัด 6 :  การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

ผ่าน 
 
 โครงการ :  ยกระดับคณุภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

    ตัวช้ีวัด 7 :  มูลค่าสินค้าประมงเพิ่มขึ้น  
 

ร้อยละ 3 
 

ลดลง 
ร้อยละ 1.70 

 

 
ไม่ผา่น 

โครงการ :  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
    ตัวช้ีวัด 8 :  ร้อยละของปริมาณสตัว์น้ าท่ีท าการประมง
น้อยกว่าปริมาณสตัว์น้ าสูงสดุที่ก าหนด 
     - พื้นทีท่ะเล 
 
    - พื้นที่น้ าจืด 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1 

 
 
 

 
 
 

ร้อยละ 7.18 
 

ร้อยละ 9.17 

 
 
 

ผ่าน 
 

ผ่าน 
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ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ผล ผลการประเมิน 

โครงการ :  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  
(Smart Farmer) 
     ตัวช้ีวัด 9 :  ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามี
ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  

 
 

ร้อยละ 60 

 
 

ร้อยละ 99.66 
 

 
 

ผ่าน 

โครงการ :  ธนาคารสินค้าเกษตร 
    ตัวช้ีวัด 10 :  ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินการ
บริหารจดัการไดส้ าเร็จ  

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 97.19 

 
 

 
ผ่าน 

 

โครงการ :  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร 
    ตัวช้ีวัด 11 :  ร้อยละเกษตรกรที่มาเยีย่มชมแปลงเรียนรู้
สามารถน าความรู้ไปปรับปรุงการผลิตสินค้าประมง  

 
 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

 
 

ร้อยละ 87.36 

 
 

ผ่าน 

โครงการ :  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
    ตัวช้ีวัด 12 :  ต้นทุนการผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการลดลง 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

 
ร้อยละ 22.56 

 
 

 
ผ่าน 

โครงการ :  บริหารจัดการการผลติสินค้าเกษตรตามแผนท่ี
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรกุ (Agri-Map) 
    ตัวช้ีวัด 13 :  เกษตรกรทีเ่ข้ารว่มโครงการมีผลผลิตสัตว์น้ า
ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ไร่/ปี  

 
 

ร้อยละ 80 

 
 

N/A 
 

 
 

N/A 
 

โครงการ :  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
1. กิจกรรม :  พัฒนาเกษตรอินทรีย ์
     ตัวช้ีวัด 14 : เกษตรกรทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์  

 
 

ร้อยละ 85 

 
 

ร้อยละ 99.60 

 
 

ผ่าน 

2. กิจกรรม :  สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ดา้นการ
ประมง 
     ตัวช้ีวัด 15 : เกษตรกรทีไ่ดร้บัการสนับสนุนเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  

 
 

ร้อยละ 85 

 
 

ร้อยละ 98.94 

 
 

ผ่าน 

โครงการ :  เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    ตัวช้ีวัด 16 :  เกษตรกรหรือผูป้ระกอบการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนวิธีการน าเข้าส่งออกเพิ่มขึ้น  

 
 

ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 83.33 

 
 

ผ่าน 

โครงการ :  ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
    ตัวช้ีวัด 17 :  ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการส ารวจ/
ปรับปรุง สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานอื่นได ้

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 
ผ่าน 

 

โครงการ :  วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 
    ตัวช้ีวัด 18 :  ร้อยละของโครงการวิจัยที่ด าเนินการ 
ตามแผนที่ก าหนด  

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 97.54 

 

 
ไม่ผา่น 
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ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ผล ผลการประเมิน 

โครงการ :  วิจัยและนวัตกรรมสรา้งความเข้มแข็ง 
ด้านการประมง 
    ตัวช้ีวัด 19 :  ร้อยละของโครงการวิจัยที่ด าเนินการ 
ตามแผนที่ก าหนด  

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
 

 
 

ผ่าน 
 

โครงการ :  วิจัยและพัฒนาการประมง 
     ตัวช้ีวัด 20 :  ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์  

 
8 เรื่อง 

 
14 เรื่อง 

 
ผ่าน 

โครงการ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการประมง 
    ตัวช้ีวัด 21 :  ร้อยละในการด าเนินการจดัหาอุปกรณ์
พื้นฐานในการวิจัยแล้วเสรจ็ตามแผนท่ีก าหนด  

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

ผ่าน 
 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า มีผลผลิต/โครงการที่มีผลลัพธ์การปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 
16 โครงการ 17 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีโครงการที่มีผลลัพธ์การปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 
ผลผลิต 2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการที่ยังไม่สามารถจัดเก็บ/ประมวลผลข้อมูลได้ (N/A) 1 
โครงการ 1 ตัวชี้วัดคุณภาพ โดยมีรายละเอียดประกอบผลการประเมิน ดังนี้ 

1. ผลผลิตที่มีผลการประเมินด้านผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ 
1.1 ผลผลิ ต พัฒนาศั กยภาพด้ านการประมง มี เ กณฑ์การประ เมินตามตั วชี้ วั ด 

เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ซึ่งผลปริมาณ
สัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมงของพ้ืนที่น้ าจืด คือ แหล่งน้ าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ า ลดลงร้อยละ 12.90 
และแม่น้ า ลดลงร้อยละ 50.70 เนื่องจากประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ฝนทิ้งช่วง  
และภัยแล้งในหลายพ้ืนที่  

2. โครงการที่มีผลการประเมินด้านผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ 
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร มีเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าประมงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ผล ลดลงร้อยละ 1.70 เนื่องจากอุปทานสินค้ากุ้งใน
ตลาดโลกมีปริมาณมาก และมีการแข่งขันด้านราคาในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งค่าเงินบาทไทยแข็งค่ามากขึ้น 
ในปี 2562 ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคากุ้งในตลาดโลก จึงท าให้การส่งออกสินค้ากุ้งของ
ไทยลดลง ส าหรับผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด แม้ว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากนโยบายการส่งเสริมการท า
เกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ส่วนใหญ่เป็นการบริโภคภายในประเทศจึงไม่ได้ช่วยกระตุ้นการส่งออก 

2.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง มีเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 100 ผล ร้อยละ 97.54 เนื่องจาก 
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยไม่เพียงพอและมีงบประมาณที่จ ากัด ประกอบกับมีปัญหาในด้านวัตถุดิบที่ใช้ ในการ
ทดลอง  

3. โครงการที่ยังไม่สามารถจัดเก็บ/ประมวลผลข้อมูลได้ (N/A) คือ 
  3.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ 
เชิงรุก (Agri-Map) มีเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตสัตว์น้ า
ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ไร่/ปี ยังไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เนื่องจากระยะเวลาการเลี้ยงสัตว์น้ า  
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อยู่ระหว่าง 8 – 12 เดือน โดยจะสามารถเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ าได้ในปีงบประมาณ 2563 และจะได้
น าเสนอข้อมูลในรายงานประจ าปีถัดไป 
 4. โครงการที่มีผลลัพธ์การปฏิบัติงานสูงกว่าเกณฑ์การประเมินมาก คือ 
  4.1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง มีเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผลผลิตสัตว์น้ าเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ผล ร้อยละ 93.25 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามาก่อน จึงท าให้ค่าเฉลี่ยผลผลิต
สัตว์น้ าหลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการสูงกว่าเกณฑ์การประเมินมาก 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อแสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในบางพ้ืนที่ 
2. มีการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย จับปลาในฤดูปลาวางไข่ เป็นต้น 
3. การเสื่อมโทรมของครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่จ าเป็นต่อการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ 
4. เจ้าหน้าที่ด้านการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าไม่ได้รับการพัฒนาความรู้เท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. จัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม เช่น การขุดเจาะน้ าบาดาล รวมถึงก าหนดแผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าให้

เหมาะสมกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป 
2. ขอความร่วมมือผู้น าท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท า

ประมง 
3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม และจัดตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการปรับปรุง และจัดหา

ครุภัณฑ์ โดยให้จัดล าดับความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณ 
4. จัดท าแผนฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

 

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
ปัญหาอุปสรรค 

1. การเดินทางเข้าพ้ืนที่ค่อนข้างยากล าบาก เนื่องจากสภาพเส้นทางเป็นปุาเขาและทุรกันดาร 
2. ด้านการใช้ภาษา เนื่องจากราษฎรเป็นชาวเขาท าให้ยากต่อการสื่อสารให้เข้าใจ 
3. ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม บางพ้ืนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ท าให้การส่งเสริมให้

เลี้ยงสัตว์น้ าเป็นไปอย่างยากล าบาก 
4. ยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานมีสภาพทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. วางแผนการปฏิบัติงานให้อยู่ในช่วงที่เดินทางได้ไม่ล าบากมากนัก 
2. ประสานกับผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าท้องถิ่นให้ช่วยเป็นล่ามแปลให้ 
3. ปรับเปลี่ยนเป็นการหารายได้สู่ครอบครัวโดยการน าปลาไปขาย 
4. ควรมีการจัดสรรรถยนต์ยานพาหนะให้หน่วยปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

 

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
ปัญหาอุปสรรค 

1. รูปแบบของพ้ืนที่ที่ด าเนินการแตกต่างกัน ท าให้ยากต่อการจัดการโครงการ (พ้ืนที่มีทั้งปุาสงวน
แห่งชาติ ปุาชายเลน เขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินนิคมสร้างตนเอง ที่ดินนิคมสหกรณ์ 
และท่ีราชพัสดุ) 

2. ความไม่พร้อมเชิงพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ สปก. ที่จัดสรร ทางพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาระบบน้ าเพ่ือ
การท าการเกษตร ท าให้ไม่สามารถส่งเสริมการเลี้ยงปลา ที่ให้ผลผลิตดีได้เท่าที่ควร อีกทั้งยังท าให้เกษตรกร
บางส่วนย้ายออกจากพ้ืนที่ที่จัดสรรให้ 

3. เกษตรกรมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ทางการเลี้ยงสัตว์น้ าน้อย  
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4. พื้นที่ท่ีส่งมอบให้กรมประมงด าเนินการยังมีปัญหาการทับซ้อนของกฎหมายหลายฉบับ ท าให้ต้อง
สอบทานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ควรมีการจัดหมวดหมู่และสร้างเมนูอาชีพให้แต่ละพ้ืนที่โดยเฉพาะ 
2. ควรชะลอหรือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การด าเนินโครงการในบางพ้ืนที่ จนกว่าจะได้รับการปรับปรุงให้

เหมาะสม 
3. การส่งเสริมอาชีพควรท าเป็นระยะ ๆ ซ้ าในพ้ืนที่เดิมในบางช่วงเวลา เพราะเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานทางการเลี้ยงสัตว์น้ า 
4. ให้เวลาเพ่ิมเติมในการตรวจทานพ้ืนที่และบุคคลในการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือลดปัญหาการ

ด าเนินการที่อาจเสี่ยงกับการขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงการ : ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปัญหาอุปสรรค  

1. ผลการจับสัตว์น้ าที่ได้จากกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจะได้ผลผลิตในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจาก
ต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโตของสัตว์น้ า ผลผลิตจากกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่ได้อาจมีปริมาณลดลงเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ในแต่ละพ้ืนที่ของโครงการ เช่น ภัยแล้ง มีน้ าไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า น้ าท่วม
พ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น  

2. ในปีงบประมาณ 2562 กรมประมงมีนโยบายให้ศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็น
ผู้ผลิตสัตว์น้ าแทนการซื้อจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เนื่องด้วยปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ท าให้ผลผลิตสัตว์น้ าที่ได้ไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละโครงการได้ เช่น ขนาด ปริมาณ และการผลิตลูกพันธุ์ปลาให้ทัน
ตามแผนการด าเนินงาน ท าให้การปล่อยสัตว์น้ าภายใต้กิจกรรมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในบางโครงการล่าช้า  
ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ประสานหน่วยปฏิบัติในส่วนภูมิภาคในเรื่องการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้  
หากหน่วยงานหรือโครงการใดมีความพร้อมให้ด าเนินการได้ทันทีโดยวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ในส่วนการเก็บข้อมูลผลผลิต โครงการได้
ก าหนดการเก็บผลผลิตสัตว์น้ าจากเกษตรกรในปีงบประมาณถัดไป โดยจะก าหนดระยะเวลาในการให้
หน่วยงานเก็บข้อมูลผลผลิตเกษตรกรให้เร็วขึ้นเป็นในช่วงไตรมาสที่ 3 เพ่ือสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ทัน
ในการเป็นข้อมูลพืน้ฐานโครงการตามตัวชี้วัดต่าง ๆ  

2. ในปีงบประมาณ 2563 กรมประมงให้ส านักงานประมงจังหวัดสามารถจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ าในการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ แทนการให้ศูนย์ฯ เป็นหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือลดปัญหาที่
เกิดข้ึนในปีที่ผ่านมา 
 

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ 
ปัญหาอุปสรรค  
 1. การด าเนินการใช้ขั้นตอนการส่งเสริมอาชีพแบบเดิม คือ อบรม – มอบปัจจัย – ติดตามผล ท าให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งไม่มีผลผลิตและรายได้
ภายในปีงบประมาณ  
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2. การผลิตปลาสลิดดอนนาครบวงจร ต้องใช้ระยะเวลาเพาะเลี้ยงค่อนข้างนาน (ใน 1 รอบการเลี้ยง  
ใช้เวลาประมาณ 12 เดือน) อีกทั้งยังขาดพ่อแม่พันธุ์ที่จะท าการเพาะพันธุ์ลูกปลา และเกิดมรสุมท าให้พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงได้รับความเสียหาย 

3. การผลิตปลาตะเพียนขาวครบวงจร เกษตรกรมีความรู้ไม่เพียงพอในการเตรียมบ่ออนุบาลที่ดี ท า
ให้ลูกปลาที่น ามาอนุบาลเกิดความเสียหาย ประกอบกับเกษตรกรขาดประสบการณ์ เนื่องจากการเพาะพันธุ์
ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดความช านาญ เช่น การเตรียมฮอร์โมนสังเคราะห์ใน
การเพาะพันธุ์ การสังเกตสีน้ าในบ่อ การสังเกตอาการปลาที่ผิดปกติ เป็นต้น รวมทั้งสภาพพ้ืนที่และสภาพ
อากาศ ที่ไม่เอ้ืออ านวย เช่น บ่อซึมกักเก็บน้ าไม่อยู่ น้ าท่วม เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. ส่งเสริมให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลาเลี้ยงเองก่อนขึ้นปีงบประมาณใหม่ และหมัก
หญ้าเนเปียร์แคระเพ่ือเพ่ิมอาหารธรรมชาติลดต้นทุนค่าอาหารปลา โดยทางราชการมอบอาหารปลาช่วง  
3 เดือนก่อนจับปลาจ าหน่าย รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยลดการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 
เพ่ิมการปล่อยกุ้งกุลาด า ขนาด 1 กรัม ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพ่ิมมากกว่า 2 เท่าภายในปีงบประมาณ 
 2. การผลิตปลาสลิดดอนนาครบวงจร หารายได้เสริมด้วยการแปรรูปอาหารทะเล เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรระหว่างรอเก็บผลผลิต สร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดดอนนา เพ่ือให้สามารถเพาะพันธุ์ให้
เพียงพอต่อความต้องการ 
 3. การผลิตปลาตะเพียนขาวครบวงจร ส่งเสริมให้เกษตรกรฝึกฝนการฉีดฮอร์โมนผสมพันธุ์ปลา 
ตั้งแต่การค านวณปริมาณฮอร์โมน จนถึงการจับปลาตะเพียนมาผสมพันธุ์ให้เกิดความช านาญ  โดยมีเจ้าหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนเกษตรกรด้านวิชาการ ตั้งแต่ข้ันตอน เพาะพันธุ์ การเตรียมบ่ออนุบาลและขั้นตอนการ
แปรรูป 
 

โครงการ : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. การจัดท าหนังสือคนประจ าเรือส าหรับแรงงานต่างด้าวขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่
ผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกกฎหมายต้องมีใบอนุญาตท างาน 
 2. แรงงานต่างด้าวบางส่วนเดินทางกลับประเทศต้นทางหรือมีการเปลี่ยนประเภทงานส่งผลให้
จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ท างานในภาคประมงลดลง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงให้ทันสมัย สามารถทุ่นแรง หรือลดจ านวนแรงงานต่างด้าวในภาคประมง 
 2. ปรับเปลี่ยนการใช้แรงงานจากการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นการใช้แรงงานในประเทศ 
 

โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. เกษตรกรยังไม่ให้ความส าคัญกับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เนื่องจากราคาผลผลิตจาก
ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไม่แตกต่างจากฟาร์มทั่วไป 
 2. การจัดท ามาตรฐานฟาร์ม GAP ให้แก่เกษตรกรมีขั้นตอนมาก ท าให้มีความล่าช้าในการออก
ใบรับรอง  
 3. เกษตรกรรายเก่าไม่ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรเนื่องจากเลิกเลี้ยงสัตว์น้ า ท าให้ไม่สามารถต่ออายุ
ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้ และเกษตรกรบางรายไม่พร้อมในการเข้าตรวจ 
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 4. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางส่วน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มที่
ก าหนดหรือพัฒนาให้มีศักยภาพที่สูงกว่าเดิมได้ เนื่องจากมีความยุ่งยาก ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุง 
 5. การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าเป็นไปได้ช้า เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรยังขาด
ความรู้ความข้าใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง ท าให้ประสบปัญหาความไม่สม่ าเสมอของคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 6. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ าหรือวิสาหกิจชุมชนให้ความสนใจด้านการตลาด ซึ่งยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าได้ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ฟาร์มในการจัดการสัตว์น้ าให้มีคุณภาพและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย/สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
 2. ปรับลดขั้นตอนในการตรวจรับรองให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
 3. เจ้าหน้าที่ควรซักซ้อมความเข้าใจและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการเตรียมความพร้อมเข้ารับ
การรับรองมาตรฐานฟาร์ม รวมทั้งวางแผนการตรวจร่วมกัน 
 4. จ าแนกกลุ่มเกษตรกรเปูาหมายในการพัฒนา/ยกระดับมาตรฐาน โดยเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ า
แบบยังชีพควรพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานระดับเบื้องต้น (Safety Level) ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ าเชิงพาณิชย์
ควรพัฒนายกระดับให้ได้มาตรฐาน GAP 
 5. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต/วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง 
พร้อมตรวจติดตามและเฝูาระวังคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หากพบปริมาณ  
สารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายจะรายงานผลให้ผู้ประกอบการทราบพร้อมทั้งแนะน าวิธีการแก้ปัญหา 

6. หน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่ ประสานงานกับภาคเอกชนในการจัดหาแหล่งจ าหน่ายสินค้า
คุณภาพในพ้ืนที่หรือจ าหน่ายในรูปแบบตลาดออนไลน์ และให้ความรู้ในการส่งเสริมการ ขายด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์เช่น การสร้าง QR CODE เพ่ือให้การซื้อขายสะดวกมากข้ึน 
 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ชาวประมงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท าประมงเพ่ือให้สามารถรอดพ้นการตรวจจับ หรือ
การติดตามของเจ้าหน้าที่  
 2. ระบบ VMS ในปัจจุบันยังไม่สามารถแสดงผลของข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการติดตามเรือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เจ้าหน้าที่มีภาระงานที่ค่อนข้างหนัก โดยเฉพาะบางช่วงเวลาที่มีเรือประมงออกท าประมง
พร้อมกันเป็นจ านวนมาก หรือในกรณีที่ต้องเฝูาระวังพ้ืนที่ใดเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
การพัฒนาระบบ VMS ให้ทันสมัย หรือตอบโจทย์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา 
 3. การออกใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าให้กับกองเรือประมงนอกน่านน้ าของไทย  
กรมประมงจ าเป็นต้องมีความพร้อมทั้งด้านกฎหมายและระบบการติดตามเฝูาระวังที่มีประสิทธิภาพ โดย 
กรมประมงได้ออกใบอนุญาตให้เรือประมงนอกน่านน้ าไทยล าแรกออกท าการประมงได้ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ จึงส่งผลให้การด าเนินการติดตามและเฝูาระวังการท าประมง
ของเรือประมงนอกน่านน้ าไม่เป็นไปตามแผน 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. สนับสนุนให้มีการศึกษาพฤติกรรมการท าประมงของแต่ละเครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สามารถน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ หรือสนับสนุนการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือในการปฏิบัติงาน 
 2. ปรับปรุง และพัฒนาระบบ VMS ให้มีลักษณะของความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือ
โดยระบบคอมพิวเตอร์ (Machine Leaning) เพ่ือให้การแจ้งเตือนพฤติกรรมการท าการประมงของระบบมี
ความแม่นย ายิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการลดภาระงานและเวลาในการท างาน
ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมให้เร็วขึ้น 
 3. กรมประมงควรเพ่ิมการเจรจาและความร่วมมือกับรัฐชายฝั่งอ่ืน เพ่ือแสวงหาแหล่งประมงนอก
น่านน้ าให้กับกองเรือประมงของไทย รวมทั้งการส่งเสริมให้ความรู้แก่ชาวประมง ในการท าประมงปลาทูน่า  
ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกกับคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) 
 

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
ปัญหาอุปสรรค  
 1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้านการประมงที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างสูง  
 2. ขาดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เหมาะสมที่มีการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การเลี้ยงที่มีการ
จัดการโดย ระบบ IOT การเลี้ยงในระบบปิด ลดการปล่อยน้ าออกนอกฟาร์ม เป็นต้น  
 3. ขาดพันธุ์สัตว์น้ าที่จะน ามาพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจในอนาคตเพ่ือทดแทน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
 1. ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer   
 2. พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงที่ทันสมัย เน้นการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ระบบควบคุมฟาร์ม 
โดยเทคโนโลยี IOT การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และสุขภาพสัตว์น้ าแบบ Real time 
 3. พัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้ า 

 

โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิดภัยแล้ง การเกิดอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
โครงการ เช่น ท าให้กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลท าให้สัตว์น้ าที่ปล่อยในแหล่งน้ าหลุด
รอดออกจากแหล่งน้ าเปูาหมาย เป็นต้น  

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในบางแหล่งน้ ายังน้อย เนื่องมาจากความห่างไกลของชุมชนกับแหล่งน้ า 
และสมาชิกไม่มีเวลาเนื่องจากมีอาชีพประจ าที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ท าไร่ ท านา ท าให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม
น้อย  

3. ปัญหาสภาพแหล่งน้ า มีผลต่อการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์ เช่น  ปัญหาการ 
ลักขโมยเนื่องจากแหล่งน้ าอยู่ไกลชุมชน แหล่งน้ ามีความลึกมาก แหล่งน้ ามีปริมาณปลาผู้ล่ามีจ านวนมาก มีวัชพืช
ในแหล่งน้ ามาก จึงท าให้การบริหารจัดการต่าง ๆ ในแหล่งน้ า ค่อนข้างล าบากต่อการปฏิบัติงาน การปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ า การจับผลผลิตสัตว์น้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์ การสร้างคอก/กระชัง ส าหรับอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ควรมีการประชุมปรึกษาเตรียมการเมื่อใกล้ถึงฤดูน้ าหลาก เช่น การเตรียมตาข่ายล้อมแหล่งน้ า  
หรือเตรียมจัดหาแหล่งน้ าที่สามารถใช้เติมน้ าเมื่อยามเกิดภัยแล้ง 
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2. ควรให้ชุมชนเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน ในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ควรสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลแหล่งน้ า ผู้น าต้องพยายามดึงคนในชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วม เช่น จัดกิจกรรมชี้แจงการด าเนินงาน และแจ้งผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ มอบหมายให้
คณะกรรมการหรือสมาชิกโครงการฯ มีส่วนรับผิดชอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการกระจาย
ความรับผิดชอบมากขึ้น การด าเนินงานต้องมีการสอบถามความต้องการของชุมชน เพ่ือให้มีความสนใจ และ
ท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ 

3. หากแหล่งน้ ามีความลึก มีปลาผู้ล่า มีวัชพืชมาก เจ้าหน้าที่และผู้น าโครงการฯ ควรประชุม
คณะกรรมการฯ และสมาชิก เพ่ือแนะน าการบริหารจัดการแหล่งน้ าที่มีความลึก แนะน าวิธีการจับสัตว์น้ า ใน
เรื่องการก าจัดปลาผู้ล่า เช่น การเปิดตกปลา หรือก าจัดปลาผู้ล่าก่อนที่จะท าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า หรือ
สนับสนุนให้อนุบาลลูกพันธุ์ปลาให้มีขนาดใหญ่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า เพ่ือให้รอดพ้นจากการถูกล่า 
 

โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ขาดความต่อเนื่องในการดูแลศูนย์ ศพก. ศูนย์ฯ จะมีความตื่นตัวในระยะแรก เมื่อเวลาผ่านไป
ระยะหนึ่ง การดูแลปรับปรุงศูนย์ฯ จะลดน้อยลงรวมถึงกิจกรรม 

2. ส่วนหนึ่งของ ศพก. มีปัญหาเรื่องการจัดการตลาด เมื่อราคาไม่เป็นที่พอใจของเกษตรกร 
จ าเป็นต้องปรับรูปแบบจากกิจกรรมประมงไปเป็นกิจกรรมเกษตรอ่ืน ๆ ท าให้ผลงานในส่วนของกิจกรรม
ประมงน้อยลง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. ปรับระบบงานบูรณาการให้มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่
มากขึ้น เพ่ือจัดฐานเรียนรู้ด้านประมงให้กิจกรรมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกร 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก าหนดกิจกรรมเพ่ือสร้างความต่อเนื่องให้กับศูนย์ ศพก. 
มากขึ้น 
 2. มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงเครือข่าย และการตลาดเพ่ิมมากข้ึน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่หาเวลาเข้าไปเป็น 
พ่ีเลี้ยงแก่เกษตรกรมากขึ้น 
 

โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ปัญหาอุปสรรค 

1. บางจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ชนิดสัตว์น้ า/รายชื่อแปลง หลังจากที่
ได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน และจัดสรรงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลให้การรับรองแปลงล่าช้า และส่งผล
ต่อการด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ 

2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ บางรายไม่ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP เนื่องจากหยุดเลี้ยง
สัตว์น้ า/พักบ่อ หรือมีการสลับไปเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดอื่น ท าให้ไม่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานได้ 

3. การส่งเสริมการตลาดท าได้ยาก หากราคาสินค้าสัตว์น้ าในท้องตลาดมีราคาดี เนื่องจากเกษตรกร
จะไมใ่ห้ความสนใจหรือไม่ให้ความร่วมมือในการน าสินค้ามาร่วมจัดแสดงในงานต่าง ๆ  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ส านักงานประมงจังหวัดควรแจ้งเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่สมัครใจ มีความพร้อมในการ
ด าเนินงานโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรให้พร้อมก่อน
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ปีงบประมาณท่ีจะด าเนินงานโครงการฯ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยกเว้นในกรณีที่
จ าเป็นจริง ๆ 

2. ควรก าหนดเงื่อนไขของโครงการฯ ให้ชัดเจน เช่น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตลอดช่วงระยะเวลาที่ด าเนินงานโครงการฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกรายในแปลง
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง ในระยะเวลา 3 ปี ที่ด าเนินโครงการฯ เป็นต้น  

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด และควบคุมผลผลิตให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ า รวมทั้งควรเพ่ิมช่องทาง
การตลาดสินค้าสัตว์น้ าในและต่างประเทศ 
 

โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 
ปัญหาอุปสรรค  

1. บ่อน้ าของกรมพัฒนาที่ดินที่ขุดไว้ส าหรับการเก็บกักน้ าเพ่ือใช้ท าการเกษตรไม่เหมาะสมกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
บางรายไม่มีบ่อน้ าในพื้นท่ี 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตล่าช้า เนื่องจากบางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้ า จึงต้องรอ
น้ าในช่วงฤดูฝน 

3. ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้เกษตรกรไม่มีความต่อเนื่องในการเลี้ยงสัตว์น้ า (เนื่องจากไม่มีแหล่ง
น้ าส ารองเพียงพอ)  

4. ปริมาณน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ามีค่อนข้างน้อยไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงที่
เหมาะสม 

5. เกิดอุทกภัยในบางพ้ืนที่ ส่งผลให้สัตว์น้ าเสียหาย 
6. เกษตรกรขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะอาหารเลี้ยงสัตว์น้ า 
7. สัตว์น้ าที่เลี้ยงถูกลักขโมย เนื่องจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าอยู่ไกลจากที่พักอาศัย (บ่อหัวไร่ปลายนา) 
8. เกษตรกรไม่มีการเตรียมบ่อหรือก าจัดศัตรูสัตว์น้ า ท าให้ได้ผลผลิตน้อย 
9. ระยะเวลาการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าและช่วงประเมินผลผลิตเป็นช่วงเวลาค่อนข้างสั้น สัตว์น้ าโตไม่

ทันการประเมินผลผลิตในปีงบประมาณปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ส านักงานประมงจังหวัดควรคัดกรองเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และตรวจสอบพื้นที่ด าเนินการ
ให้อยู่ในพ้ืนที่ N (พ้ืนที่ไม่เหมาะสม) และ S3 (พ้ืนที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย) 

2. ปรับแผนการด าเนินงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเลี้ยงสัตว์น้ าของ
เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ด าเนินการ  

3. ให้ค าแนะน า/สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์น้ าที่ใช้น้ าน้อยหรือระยะเวลาการเลี้ยงสั้น 
4. ข้อเสนอแนะ ด้านภัยแล้งนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรด าเนินงานโครงการใกล้แหล่งชลประทานหรือมี

น้ าเพียงพอ 
5. ด้านอุทกภัย แนะน าเกษตรกรให้จับสัตว์น้ าก่อนช่วงมรสุมในฤดูฝน พร้อมทั้งสร้างกระชังไนล่อน  

หรือขึงอวนไนล่อนล้อมรอบบ่อเพ่ือกักขังสัตว์น้ าไม่ให้หลุดรอดออกนอกบ่อ 
6. ให้ความรู้/สนับสนุนให้เกษตรกรสร้างอาหารธรรมชาติภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า  
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7. แนะน าให้เกษตรกรน ากิ่งไม้มาวางในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือปูองกันการลักขโมยโดยใช้เครื่องมือ
ประเภทแหหรืออวน นอกจากนี้บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าอาจอยู่ในพื้นท่ีใกล้กับบ้านเรือนของเกษตรกร 

8. แนะน าให้ความรู้เกษตรกรด้านการเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าที่จะเลี้ยง และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง 
สัตว์น้ าที่มีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้น ใช้น้ าเลี้ยงน้อย 

9. ติดตามประเมินผลเพ่ือน ามารายงานในปีงบประมาณถัดไป 
 

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. บางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ไม่สามารถเข้าสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ า) ได้
ตามแผนที่ก าหนด 
 2. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 
 3. อาหารส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานอินทรีย์ค่อนข้างหายาก เนื่องจากวัตถุดิบที่จะน ามา
ผลิตเป็นอาหารสัตว์น้ าจะต้องเป็นผลผลิตจากการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. เกษตรกรควรวางแผนบริหารจัดการน้ าเพ่ือใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า และเจ้าหน้าที่ควรวางแผนการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เกษตรกร 
 2. ภาครัฐเข้าให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลักการเลี้ยงมากขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ในการท าการเกษตร
แบบอินทรีย์ เพ่ือเป็นการขยายพ้ืนที่และเพ่ิมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยการผลิตอาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ให้มากข้ึนและให้การสนับสนุนความรู้เรื่องการ
ผลิตอาหารสัตว์น้ าอินทรีย์แก่เกษตรกร 
  

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
ปัญหาอุปสรรค 

1. มีการก าหนดเปูาหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก แต่บางพ้ืนที่เกษตรกรที่มี 
คุณสมบัติตามโครงการค่อนข้างน้อย เช่น การไม่มีแหล่งน้ าในแปลง ไม่มีบ่อท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์น้ า 

2. ในบางพ้ืนที่ของการท าเกษตรทฤษฏีใหม่มีข้อจ ากัด เช่น มีบ่อเลี้ยงปลาไม่เพียงพอ ปริมาณน้ าที่
ใช้ไม่เพียงพอต่อการเพาะเลี้ยง ไม่มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง สถานการณ์น้ าท่วมฉับพลัน สภาพ
อากาศไม่เหมาะสม ท าให้เกษตรกรยังไม่สามารถรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาได้ 

3. เกษตรกรบางรายไม่อยู่ในพ้ืนที่ ไม่พร้อมที่จะให้ตรวจเยี่ยม เนื่องจากมีภารกิจมากท าให้เจอตัว
เกษตรกรได้ยาก 

4. เกษตรกรบางส่วนไม่ได้ท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลา ไม่เข้าใจวิธีการท า
บัญชี ท าให้เกิดความท้อแท้และติดตามผลผลิตได้ยาก 

5. เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนมีความคาดหวังจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
จ านวนมากจากโครงการและไม่มีการต่อยอดด้วยตนเอง ท าให้ไม่เกิดการพัฒนากิจกรรมภายในแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. ควรประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรที่มีความสนใจและมีความ
พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ขาดโอกาสในการพัฒนากิจกรรมในแปลงของตนเอง 
 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคควรคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น มีบ่อ และมีปริมาณน้ าเพียงพอในการเลี้ยงสัตว์น้ า 

3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประมง ควรมีการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยง การลดต้นทุน และการท าบัญชีครัวเรือน เป็นช่องทางให้เกษตรกรมีรายได้เสริม ลดรายจ่าย และ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความสนใจหรือด าเนินการอยู่แล้วได้ต่อยอดให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น 
 

โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 
ปัญหาอุปสรรค 

1. อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับงานวิจัย ไม่พร้อมใช้งาน และงบประมาณมีจ ากัดในการ
ซ่อมแซม ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

2. งานวิจัยมีข้อจ ากัดหลายด้าน ทั้งในเรื่องวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นวัตถุดิบทาง
การเกษตร ได้แก่ ปลาสด เมื่อน ามาใช้ท างานวิจัยจ าเป็นต้องควบคุมคุณภาพให้สม่ าเสมอในทุกการทดลอง 
เพ่ือให้ผลการทดลองมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด  

3. วัตถุดิบสัตว์น้ าที่ใช้ในการทดลอง เช่น คุณภาพของปลาไม่มีความสม่ าเสมอถึงแม้จะซื้อมาจาก
แหล่งเพาะเลี้ยงเดียวกันหรือผู้ขายที่เดียวกัน ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน จึงท าให้ผลการทดลองไม่ เป็นไป
ตามท านองเดียวกัน ดังนั้นต้องมีการปรับแผนการทดลองโดยต้องขยายเวลาการทดลองออกไปอีก ซึ่งอาจท า
ให้งานเสร็จล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. การจัดสรรงบประมาณควรค านึงถึงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซึ่งได้จัดตั้งขอไว้ในแต่ละปี เพ่ือให้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ในการด าเนินการทดลองต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนการด าเนินการทดลอง มีการ
จัดการกับวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้วัตถุดิบมีความสดที่สม่ าเสมอ พร้อมศึกษาวิธีการด าเนินการหรือ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้วิธีการด าเนินการที่เหมาะสม 

3. ควรมีข้อก าหนดหรือมาตรการในการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับหรือระหว่างการขนส่งจนถึง
มือผู้บริโภค  
 

โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. งบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ 
 2. ชาวบ้านบางพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล เนื่องจากไม่เข้าใจบริบทของงานวิจัย 
 3. พ้ืนที่ในการท างานวิจัยมีขนาดกว้าง อาจท าให้เก็บข้อมูลได้ไม่ครอบคลุม 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ต้องหางบประมาณเพ่ิมเติม อาจใช้การบูรณาการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ิมเติม 
2. ท าความเข้าใจกับชาวบ้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
3. ขยายเวลาในการท าวิจัย เพื่อให้เก็บข้อมูลได้ครอบคลุม 
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โครงการ : วิจัยและพัฒนาการประมง 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. งบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ 
 2. ปัญหาภัยแล้ง งานวิจัยที่ต้องใช้น้ าเกิดความล่าช้า เพราะขาดแคลนน้ าในบางช่วง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. เสนอของบประมาณจากแหล่งทุนอื่น 
 2. หาแหล่งน้ าอ่ืน ๆ เช่น น้ าบาดาล 

 


