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กเ็พยีงแค่ลากกล่องขอ้ความนัน้มา] 
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คำนำ 

 กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมสนองงานโครงการส่งเสริม 
การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งในปีพุทธศักราช 2563 นี้ กรมประมงมีโครงการภายใต้  
ความรับผิดชอบอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 77 โครงการ ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว 
ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในชนบท 
ที่ยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเน้นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง การส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำ
ให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีน และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  
 สำหรับเอกสารฉบับนี้ กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและกิจกรรมพิเศษได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและพ้ืนที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นแนวทางวางแผน 
การปฏิบัติงาน 

                                 กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 
   กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

                 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 

หมายเหตุ : การปรับปรุงเอกสาร 

: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปลี่ยนเป็น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
: สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เปลี่ยนเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
  พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง 
: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เปลี่ยนเป็น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปลี่ยนเป็น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
  พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

    : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เปลี่ยนเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
     วรขัตติยราชนารี 

: พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เปลี่ยนเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริิพัชร มหาวัชรราชธิดา  
: พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เปลี่ยนเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

    : ปรับเกณฑ์การจัดสรรประมาณค่าพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำบางโครงการ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และ 
     เทคโนโลยีด้านการประมง และกิจกรรมประมงโรงเรียนที่สำนักงานประมงจังหวัดรับผิดชอบ ซึ่งเดิมได้จัดสรร 
     งบประมาณค่าผลิตพนัธุส์ัตว์น้ำให้ศูนย์ฯ เป็นผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำสนับสนนุ เปลี่ยนเป็น ให้สำนักงานประมงจังหวัด 
     รับผิดชอบในการจัดซื้อเพื่อสนับสนนุแทน 

 
ก 



กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 
สารบัญ 

 เรื่อง          หน้า 

คำนำ             ก 

สารบัญ             ข 

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ       1 

- เป้าหมายการดำเนินงาน         4 

- พ้ืนที่ดำเนินการ          5 

- หน่วยงานรับผิดชอบ          5 

- กิจกรรมการดำเนินงานโครงการ        5 

- ผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ         9 

เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ        10 

งบประมาณการดำเนินงานโครงการ       28 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน        49 

ภาคผนวก ก 

รายละเอียดเกณฑก์ารจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายกิจกรรม   50 
การดำเนินงานโครงการ  

ภาคผนวก ข (CD แนบท้ายเล่ม) 

รายละเอียดโครงการ จำนวน 77 โครงการ       53 
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โครงการส่งเสรมิการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

องค์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ความว่า “...คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดียวไม่ได้ ถ้าคนที่อยู่รอบล้อมมีความทุกข์ยาก  
ควรต้องแบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้างตามกำลังและความสามารถที่ทำได้...” ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมา พระองค์ท่านทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายในการทรงงานอย่างหนักและต่อเนื่อง  
ในการช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ ศาสนา หรือ อาชีพใด โดยทรงเน้นและให้ความสำคัญในการ
แก้ปัญหาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรยากจนและอยู่ห่างไกล  
ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้อยู่ในลักษณะ “พอมี พอกิน” จนกระทั่ง  
“มีกิน มีใช้” และ “เหลือกิน เหลือใช้” โดยจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็ง  

กรมประมงในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ มาตั้งแต่อดีต
ตลอดจนปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นเพ่ือสร้างอาชีพด้านการประมง 
และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้มีการรักษาหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำธรรมชาติ 
กรมประมงจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น โดยได้ดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่  กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ กิ จกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้ านการประมง  
อันประกอบด้วย ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และ  
ให้คำแนะนำ) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และ
อบรม) ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน และถ่ายทอดและพัฒนา
ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ กิจกรรมประมงโรงเรียน และกิจกรรมการสร้างจุดเรียนรู้และสาธิต 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมจำนวน 4 กิจกรรมหลัก ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีโครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบภายใต้กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รวมจำนวนทัง้สิ้น 77 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพ้ืนที่อำเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม ่
3. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปงิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
4. โครงการเพาะเลี้ยงกบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
5. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง (บ้านแม่ตุงติง, บ้านขุนแตะ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
6. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแมเ่กี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
7. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ฟ้าห่มปก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
8. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยดำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
9. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
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10. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน  ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
11. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
12. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านลีซอเสาแดง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
13. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านนาเกียน จังหวัดเชียงใหม ่
14. โครงการพัฒนาพ้ืนที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
15. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
16. โครงการพัฒนาพ้ืนที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
17. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
18. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
19. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
20. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
21. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย 
22. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
23. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ตามพระราชดำริ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
24. โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
25. โครงการจัดตั้งหมูบ่้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านส่วยอู จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
26. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน 
27. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน 
28. โครงการยามชายแดน บ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
29. โครงการเขื่อนแควน้อยบำรงุแดน จังหวัดพิษณุโลก 
30. โครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน (คลองลาน) จังหวัดกำแพงเพชร 
31. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านป่าคาและบ้านโลโคะ จังหวัดกำแพงเพชร 
32. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
33. โครงการรักษน์้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน (11 โครงการ) 
34. โครงการตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ (7 โครงการ) 
35. โครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพ้ืนที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
36. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร 
37. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ 
38. โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางน้อย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
39. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

บ้านดอนม่วงพัฒนา จังหวัดมุกดาหาร 
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40. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
บ้านกำพ้ี จังหวัดมหาสารคาม 

41. โครงการจัดตัง้ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
บ้านจันทร์ จังหวัดอุดรธานี 

42. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ในพระราชดำร ิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าพัชรกิติยาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  
มหาวัชรราชธิดา จังหวัดอุดรธานี 

43. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
บ้านคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

44. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 

45. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

46. โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อำเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

47. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 
48. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี 
49. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุร ี
50. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
51. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)  

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
52. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
53. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
54. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี 
55. โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
56. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ 
57. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
58. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
59. โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
60. โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 จังหวัดปัตตานี 
61. โครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส 
62. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 
63. โครงการฟืน้ฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จงัหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
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64. โครงการฟืน้ฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 
65. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
66. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูด ตำบลเวียงเหนือ  

อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
67. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
68. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
69. โครงการพัฒนาบ้านกอก - บ้านจนู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
70. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
71. โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแมล่อบ ตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่
72. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
73. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนทีเ่ฉพาะ 
74. โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในพ้ืนที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านบาโงโต๊ะอาลี ตำบลวังพญา  

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
75. โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก 
76. โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่  
77. โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาในโครงการ “ซแรย์ อทิตยา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์
 
เป้าหมายการดำเนินงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
1. ผลิตพันธุ์สัตวน์้ำ ตัว 302,863,000 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 9,585 

- สง่เสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และใหค้ำแนะนำ) ราย 2,807 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสรมิฯ และอบรม) ราย 2,318 
- ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ดา้นเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำในโรงเรียน ราย 2,060 
- ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ดา้นการแปรรูปสัตว์น้ำ ราย 2,400 

3. ประมงโรงเรียน แห่ง 771 
4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 43 
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พื้นที่ดำเนินการ 
ทั่วทุกภูมภิาคของประเทศ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
สำนักงานประมงจังหวัด 
กองตรวจราชการ 
สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ศูนย์พฒันาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย 
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 
กองวิจยัและพัฒนาประมงน้ำจืด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพ้ืนที่ทั่วไป 
กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

กิจกรรมการดำเนินงานโครงการ 
1. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 

หลักการและเหตุผลกิจกรรม 
การเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ

เพ่ิมปริมาณมากขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์น้ำที่นำไปผลิตเป็นอาหารโปรตีนสำหรับใช้บริโภค ผลผลิต
พันธุ์สัตว์น้ำในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับราษฎรที่ประกอบอาชีพด้านการประมง 
ได้ทำการประมงที่ผิดวิธี และมากเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติ แหล่งประมงเสื่อมโทรมลง เพ่ือลดปัญหา 
ต่าง ๆ ดังกล่าว จึงต้องมีการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาเพ่ือปล่อยทดแทนในแหล่งน้ำธรรมชาติ และปลูกจิตสำนึก
ให้ราษฎรมีความรกัหวงแหนอนุรักษ์ทรพัยากรสัตว์น้ำของพ้ืนที่หมู่บ้านหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
2. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง 
3. เพ่ือให้ราษฎรในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมีจิตสำนึกในการหวงแหน

รักษาอนุรักษท์รัพยากรประมง 
วิธีการดำเนินกิจกรรม 
หน่วยงานโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สำนักงานประมงจังหวัด 
และศูนยว์ิจยัและพัฒนาประมงทะเล ดำเนินการ 

1. คัดเลือกชนิดพันธุ์สัตว์น้ำให้เหมาะสมกับระบบนิเวศในพ้ืนที่/ความต้องการของเกษตรกร 
2. คัดเลือกแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์สำหรบัปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  
3. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ  

3.1 เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรในโครงการ 

4. ประสานราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแผนการปฏิบัติงานตามที่วางไว้  
5. ติดตามการดำเนินงาน 
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง  
หลักการและเหตุผลกิจกรรม 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ราษฎร โดยส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์น้ำ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต้น  
โดยดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และให้คำแนะนำ อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ ผลผลิตที่ราษฎรเลี้ยงได้นำขึ้นมา เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายให้แก่เพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียง เพ่ือเป็นอาชีพเสริมมีรายได้สำหรับเลี้ยงครอบครัว และหากราษฎรสนใจนำไปประกอบเป็นอาชีพ  
ก็สามารถดำเนินการได ้

วัตถุประสงคก์ิจกรรม 
1. เพ่ือถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
2. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรไว้บริโภคในครัวเรือน 
3. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แกร่าษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง 
4. เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำ เพ่ือการจำหน่ายให้ท้องถิ่นและการแปรรูป เป็นรายได้เสริมแก่

ครวัเรือน 
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ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สนับสนุนปัจจัยการผลิต และให้คำแนะนำ 
ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร) 

วิธีการดำเนินกิจกรรม 
1. คัดเลือกเกษตรกรและกิจกรรมสนับสนุน (ควรคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ และควรมีการ

หมุนเวียนการส่งเสริมให้ทั่วถึง) ที่มีความสนใจการเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีพ้ืนที่เอ้ืออำนวยในการขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ขนาด 400 - 1,600 ตารางเมตร หรือมีบ่อซีเมนต์ หรือสภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออำนวยแต่สนใจเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 
จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ 

2. ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ อาหาร วัสดุปรับปรุงบ่อ และ/หรือแผ่นพลาสติก

สำหรับปูบ่อ (สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำถ้าหากสำนักงานประมงจังหวัดรับผิดชอบดูแลโครงการฯ พันธุ์สัตว์น้ำ 
ที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกรสำนักงานประมงจังหวัดรับผิดชอบในการจัดซื้อ) 

4. ติดตามผลและให้คำแนะนำ แกไ้ขปัญหา 
5. จับปลาบริโภคในครัวเรือน และจดบันทึกข้อมูลผลผลิต 
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สนับสนุนปัจจัยการผลิต และอบรมความรู้ 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร) 

วิธีการดำเนินกิจกรรม 
1. คัดเลือกเกษตรกรและกิจกรรมสนับสนุน (ควรคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ และควรมีการ

หมุนเวียนการส่งเสริมให้ทั่วถึง) ที่มีความสนใจการเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีพ้ืนที่เอ้ืออำนวยในการขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ขนาด 400 - 1,600 ตารางเมตร หรือมีบ่อซีเมนต์ หรือสภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออำนวยแต่สนใจเลี้ยงปลาในบ่อ
พลาสติก จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ 

2. อบรมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ อาหาร วัสดุปรับปรุงบ่อ และ/หรือแผ่นพลาสติก

สำหรับปูบ่อ (สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำถ้าหากสำนักงานประมงจังหวัดรับผิดชอบดูแลโครงการฯ พันธุ์สัตว์น้ำ 
ที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกรสำนักงานประมงจังหวัดรับผิดชอบในการจัดซื้อ) 

4. ติดตามผลและให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา 
5. จับปลาบริโภคในครวัเรือน และจดบันทึกข้อมูลผลผลิต 
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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การถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน (เฉพาะโครงการ 
สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

วิธีการดำเนินกิจกรรม 
1. คัดเลือกนักเรียนทีเ่ป็นคณะกรรมการประมงโรงเรียน  
2. อบรมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่นักเรียน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

3. กิจกรรมประมงโรงเรียน 
หลักการและเหตุผลกิจกรรม 

จากปัญหาความยากจน การขาดแคลนอาหารโปรตีน และสภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 
ในโรงเรียน กิจกรรมประมงโรงเรียนเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งยังพัฒนา 
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และเป็นการปลูกฝังพ้ืนฐานของการพัฒนาและสร้างอาชีพ
ด้านการประมงให้แก่นักเรียน และราษฎรในชุมชนที่มีความสนใจให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต
ต่อไป 

วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพการประมงให้แก่นักเรียนและราษฎรในพ้ืนที่โครงการ 
2. เพ่ือสร้างแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังประสบการณ์ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำ เพ่ือการเรียนรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ การถนอมอาหารและหลัก
โภชนาการทีดี่ 

4. เพ่ือให้เกดิการพัฒนารูปแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที ่
วิธีการดำเนินกิจกรรม 
1. คัดเลือกโรงเรียนและกิจกรรมการสนับสนุน 
2. จัดต้ังคณะกรรมการครูและนักเรียน เพ่ือดูแลการเลี้ยงปลา ประกอบด้วย ครู 3 คน นักเรียน 

7 คน โดยควรจะมีสัดส่วนนักเรียนหญิงร่วมเป็นคณะกรรมการนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของสัดส่วน
คณะกรรมการนักเรียนทัง้หมด และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครู และนักเรียน โดยให้ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ 
เป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง  

3. ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ  
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ อาหาร วัสดุปรับปรุงบ่อ กระชังและ/หรือแผ่น

พลาสติกสำหรับปูบ่อ (กิจกรรมประมงโรงเรียน สำนักงานประมงจังหวัดรับผิดชอบดูแลโครงการฯ พันธุ์สัตว์น้ำ 
ที่สนับสนุนให้แก่โรงเรียนให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการจัดซื้อ)  

5. ติดตามผลและให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา 
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6. จับปลาบริโภคเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน หรือจำหน่ายเข้ากองทุนอาหารกลางวัน
และจดบันทึกข้อมูลผลผลิต 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรมจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
หลักการและเหตุผลกิจกรรม 
การดำเนินงานกิจกรรมด้านการประมงในบางครั้งราษฎรขาดความรู้ความชำนาญ เพ่ือให้สามารถ

ฝึกปฏิบัติจริง กรมประมงจึงเล็งเห็นที่จะจัดให้มีจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิชาการ และทำเป็นตัวอย่างรวมทั้งให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมและใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้
สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพของตนเองได้ และจดุเรียนรู้ยังเป็นแหล่งจ้างงานของชุมชนอกีทางหนึ่ง 

วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1. เพ่ือสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรมาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 
2. เพ่ือสร้างงานและรายได้ให้แก่ราษฎร 
3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ราษฎร 
วิธีการดำเนินกิจกรรม 
1. สำรวจและคัดเลือกสถานทีเ่พ่ือจัดตั้งจุดเรียนรู้และสาธิต 
2. ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่บุคลากรและราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ 
3. สนับสนุนการดำเนินงานจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
4. ติดตามประเมินผล  
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกษตรกรและนักเรียนมีแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาสำหรับบริโภคเพ่ิมข้ึน  
2. เกษตรมีรายได้เสริมจากอาชีพด้านการประมง 
3. เกษตรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร และจัดการทรัพยากรอย่างถูกวิธี 
4. เกษตรกรและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีด้านการประมงและด้านการเพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำเพ่ิมขึ้น 
5. นักเรียนมีความรู้ด้านการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำและโภชนาการที่ดีขึ้น 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรยีน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

1 โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นท่ี อ.อมก๋อย อันเนือ่งมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 200,000 30  -  -  - 1  - 

2 โครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลาน อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม่  

ศพจ.เชียงใหม่ 1,000,000 250  -  -  - 3  - 

3 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุม่น้ำสาขาแม่ปิง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 1,000,000 300  -  -  - 3  - 

4 โครงการเพาะเลี้ยงกบ อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัด
เชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 200,000  -  -  -  -  - 1 

5 โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง (บ้านแม่ตุงติง บ้านขุนแตะ)  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม ่

ศพจ.เชียงใหม่ 400,000 220  -  -  -  -  - 

6 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ห้วยแม่เกี๋ยง  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 100,000 20  -  -  - 1  - 

7 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  (ฟ้าห่มปก)  อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ  จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 100,000 50  -  -  -  - 1 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 
 

ผลิต 
พันธุ์สัตว์น้ำ  

(ตวั) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง 
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสรมิและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรยีน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

8 โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่ (ดอยดำ) อันเนือ่งมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 100,000 25  -  -  -  - 1 

9 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
บ้านนาศิริ อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 100,000  -  -  -  -  -  - 

10 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ  
ดอยม่อนล้าน ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 100,000  -  -  -  -  -  - 

11 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ  
บ้านห้วยเมืองงาม ต.ทา่ตอน อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  

ศพจ.เชียงใหม่ 100,000  -  -  -  -  -  - 

12 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ  
บ้านลีซอเสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จงัหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 100,000  -  -  -  -  -  - 

13 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงบ้านนาเกียน จังหวัด
เชียงใหม ่

ศพจ.เชียงใหม่ 100,000  -  -  -  -  -  - 

 
เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

14 โครงการพฒันาพื้นท่ี อ.ดอยเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปจ.เชียงใหม่ 
ศพจ.เชียงใหม่ 

 - 
500,000 

 - 
 - 

40 
 - 

 - 
 - 

 -  
- 

- 
- 

- 
- 

15 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อ.แม่ออน  
จังหวัดเชยีงใหม่ 

ปจ.เชียงใหม่ 
ศพจ.เชียงใหม่ 

- 
500,000 

50 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

16 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา) 
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ปจ.เชียงใหม่ 
 

- - 40 - - - 1 

17 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ดอยอมพาย  
อนัเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 50,000 - - - - - 1 

18 โครงการพัฒนาตามพระราชดำร ิอ.สันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปจ.เชียงใหม่ 
 

- - 20 - - - 1 

19 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ  
บ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมอืง จังหวัดเชียงราย 

ศพจ.เชียงราย 25,000 10 - - - - - 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 
 

ผลิต 
พันธุ์สัตว์น้ำ  

(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง 
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธติ 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์นำ้  
(ราย) 

 

20 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ  
บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ศพจ.เชียงราย 25,000 20 - - - - - 

21 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ  
ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย  

ศพจ.เชียงราย 25,000 10 - - - - - 

22 โครงการสถานพัีฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ  
บ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย  

ปจ.เชียงราย 
ศพจ.เชียงราย 

- 
100,000 

 

- 
10 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

1 
- 

23 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ  
ตามพระราชดำริ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

ศพจ.เชียงราย 25,000 20 - - - - - 

24 โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดแมฮ่่องสอน  

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 400,000 - 20 - - - - 

25 โครงการจัดตัง้หมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ 
บ้านส่วยอู จงัหวัดแม่ฮ่องสอน  

ปจ.แม่ฮ่องสอน 

 
- - 30 - - - - 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

 
 

ลำดับที ่

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

26 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแมอ่าว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดลำพูน  

ปจ.ลำพนู 
ศพจ.ลำพูน 

- 
300,000 

- 
- 

140 
- 

- 
- 

- 
- 

6 
- 

- 
- 

27 โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงสัตว์น้ำบนพื้นท่ีสูง ภายใต้โครงการ
พระราชดำริศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน 

ปจ.น่าน 
ศพจ.น่าน 

- 
100,000 

- 
- 

100 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

28 โครงการยามชายแดน บ้านมะโอโค๊ะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง 
จังหวัดตาก  

ปจ.ตาก 
 

- 47 - - - - - 

29 โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก  ปจ.พิษณุโลก - - 190 - - 1 - 

30 โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  
(คลองลาน) จังหวัดกำแพงเพชร  

ปจ.กำแพงเพชร 
 

- - 250 - - 2 - 

31 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง บา้นป่าคา ตามพระราชดำริ 
จังหวัดกำแพงเพชร 

ปจ.กำแพงเพชร 
ศพจ.กำแพงเพชร 

- 
100,000 

- 
- 
 

20 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

1 
- 
 

- 
- 
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ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรยีนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู ้

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตวน์้ำ  
(ราย) 

 

32 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำเข็ก อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  
จงัหวัดเพชรบูรณ์  

ศพจ.เพชรบูรณ์ 
 

1,000,000 100 25 - - 2 - 

33 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน         

 33.1) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
พื้นท่ีลุ่มน้ำแมส่ะงา อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 100,000 - 20 - - 1 3 

 33.2) โครงการ "รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน"  
พืน้ท่ีลุม่น้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 100,000 - 20 - - 1 1 

 33.3) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
พื้นท่ีลุม่น้ำของ อ.ปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 100,000 - 36 - - 1 - 

 33.4) โครงการ "รักษ์น้ำเพือ่พระแม่ของแผ่นดิน"  
พื้นท่ีลุ่มน้ำแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง อ.เมือง และ 
อ.ขนุยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 100,000 - 20 - - 1 - 

 

 

15 
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ลำดับที ่

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธติ 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตวน์ำ้ในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

 33.5) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
ลุ่มน้ำปิงน้อย อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 100,000 40 - - - 1 - 

 33.6) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
ลุ่มน้ำแมห่าด อ.อมก๋อย จงัหวัดเชียงใหม่ 

ปจ.เชียงใหม่ 
 

- 22 - - - - - 

 33.7) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
ลุ่มน้ำแม่คำ อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ปจ.เชียงราย 
ศพจ.เชียงราย 

- 
100,000 

- 
10 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
- 

- 
- 

 33.8) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
ลุ่มน้ำขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

ปจ.น่าน 
ศพจ.น่าน 

 
300,000 

100 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 33.9) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
ลุ่มน้ำภาค อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

ปจ.พิษณุโลก 
ศปจ.พิษณุโลก 

 
100,000 

- 
- 

70 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

 33.10) โครงการ "รักษ์น้ำเพือ่พระแม่ของแผ่นดิน"  
ลุ่มน้ำลี อ.ท่าปลา จังหวัดอตุรดิตถ์ 

ปจ.อุตรดิตถ์ 
 

- 60 - - - 3 - 
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เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบติังานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู ้

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรยีน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

 33.11) โครงการ "รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน"  
ลุ่มน้ำหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ปจ.เลย 
ศพจ.เลย 

- 
200,000 

- 
- 

50 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

34 โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ          

 34.1) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย  
ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 1,000,000 - 20 - - - - 

 34.2) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง  
ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 1,000,000 - 20 - - - - 

 34.3) โครงการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา 
ตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ - - - - - - 1 

 34.4) โครงการศูนย์บริการพฒันาปลวกแดง  
ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง – ชลบุรี  

ศปจ.ระยอง 5,000,000 - - - - - - 

 34.5) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล จังหวัดจันทบุรี ปจ.จันทบรุี - - - - - - 1 
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ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตวั) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

 34.6) โครงการพัฒนาพืน้ท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - 
ปราจีนบรุี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ศพจ.สระแก้ว 
ปจ.สระแก้ว 

5,000,000 
- 

50 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
4 

1 
- 

 34.7) โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตวต์ามพระราชดำริ  
อ.ด่านซ้าย จังหวดัเลย 

ปจ.เลย 
ศพจ.เลย 

- 
1,000,000 

- 
- 

40 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

35 โครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพ้ืนท่ี 
อ.ละหานทราย จงัหวัดบุรีรัมย์ 

ศพก.บุรีรัมย์ 1,200,000 100 100 - - 2 - 

36 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร 

ศพจ.มกุดาหาร 2,000,000 150 50 - - 2 - 

37 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ 

ศพจ.ศรีสะเกษ 2,000,000 150 50 - - 2 - 

38 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บา้นยางน้อย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง อำเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ปจ.อุบลราชธาน ี

 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
1 
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ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตวน์้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

39 โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอยา่งในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง บ้านดอนม่วง
พัฒนา จังหวัดมุกดาหาร 

ปจ.มุกดาหาร - - - - - - 1 

40 โครงการจัดตัง้ฟาร์มตัวอยา่งในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง บ้านกำพี้  
จังหวัดมหาสารคาม (2 หน่วย) 

 

ปจ.มหาสารคาม 
ศพจ.มหาสารคาม 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

41 โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง บ้านจันทร์ 
จังหวัดอุดรธาน ี

ปจ.อุดรธานี 
 

- - 27 - - - 1 

42 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำร ิสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจา้ฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวด ีกรมหลวง 
ราชสาริณีสริิพัชร มหาวัชรราชธดิา จังหวัดอุดรธาน ี

ปจ.อุดรธานี 
ศพจ.อุดรธานี 

- 
2,000,000 

- 
- 

10 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
- 

1 
- 

43 โครงการจัดตั้งฟารม์ตัวอยา่งในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง บ้านคำตากลา้  
จังหวัดสกลนคร  

ปจ.สกลนคร - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

 

19 



กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 
เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 

 
 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตวน์้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

44 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง บ้านท่าแร่ 
จังหวัดสกลนคร 

ปจ.สกลนคร - - - - - - 1 

45 โครงการสง่เสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ 
ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศพจ.พระนครศรีฯ 
 

300,000 - 20 - - - 1 

46 โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ศพจ.ชลบุรี 4,400,000 - 120 - - - - 

47 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 

ศูนย์ฯ  
คุ้งกระเบน 

5,000,000 150 - - - - 3 

48 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดน 
ในพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี 

ปจ.ราชบุรี 
 

- - 20 - - 2 - 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

49 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิจังหวัดเพชรบุรี  

ปจ.เพชรบุรี 
ศปจ.เพชรบุรี 

- 
1,500,000 

60 
- 

60 
- 

- 
- 

- 
- 

4 
- 

- 
- 

50 โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 
 

ปจ.เพชรบุรี 
ศปจ.เพชรบุรี 

- 
1,000,000 

- 
- 

40 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

51 โครงการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นท่ีรอยต่อ 
5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
 
 
 
 

ปจ.ชลบุรี 
ปจ.ระยอง 
ปจ.จันทบุรี 

ปจ.ฉะเชิงเทรา 
ปจ.สระแก้ว 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

30 
30 
30 
50 

100 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุส์ัตวน์้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตวน์ำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตวน์้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

52 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  

ปจ.กาญจนบุรี 
สพท.ตราด 
ศพช.ระยอง 
ศพม.ระยอง 

- 
1,000 
2,000 

- 

48 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 

  ศพจ.เชียงราย 
ศพจ.สตูล 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

53 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปจ.ประจวบฯ 
 

- - 30 - - - - 

54 โครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ปจ.กาญจนบรุ ี
 

- - 20 - - - - 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตวน์้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

55 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน  
อ.ปะทวิ จังหวัดชุมพร  

ศพม.ชุมพร 
 

1,000,000 10 - - - - - 

56 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่  

ปจ.กระบี ่
ศูนย์ฯ ปู 

- 
150,000,000 

60 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

57 โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปจ.นครศรีฯ 
ศูนย์ฯ ปากพนัง 

ปจ.พัทลุง 

- 
5,000,000 

- 

- 
- 
- 

150 
- 

20 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
1 
- 

58 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ต.คลองหอยโข่ง 
จงัหวดัสงขลา 

ศพจ.สงขลา - - - - - - 1 

59 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านควนหรัน อ.สะบ้าย้อย  
จังหวัดสงขลา  

ศพจ.สงขลา - - - - - - 1 

60 โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 จังหวัดปตัตานี ศพจ.ปัตตานี 2,000,000 - 130 - - 4 1 
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เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

 
 

ลำดับที ่

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

61 โครงการสาธิตและเพาะพันธ์ุปลาหน้าพระตำหนักทักษิณ 
ราชนิเวศน์  จังหวัดนราธิวาส 

ศพจ.นราธิวาส 3,000,000 260 - - - 7 - 

62 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ  จังหวัดนราธิวาส 

ศพจ.นราธิวาส 3,000,000 250 - - - - - 

63 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส  
 

ศพช.ปัตตานี 
ศพช.นราธิวาส 

20,000,000 
25,000,000 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
- 

64 โครงการฟืน้ฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย ศพจ./ศปจ./ศพก. 
54 หน่วยงาน 

45,255,000 - - - - - - 

65 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

 
ปจ. 50 หน่วยงาน 

 

 
- 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
2,060 

 
 

 
2,400 

 

 
709 

 

 
- 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 
เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 

 
 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

66 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิบา้นดอยผักกูด ตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮอ่งสอน 150,000 10 - - - - - 

67 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ บ้านอาโจ้ ต.นาปู่ปอ้ม อ.ปางมะผ้า  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮอ่งสอน 150,000 25 - - - - - 

68 โครงการสถานพีัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ  
บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ศพจ.น่าน 135,000 10 - - - - - 

69 โครงการพฒันาบ้านกอก - บ้านจูน อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ ต.ภูคา อ.ปัว จังหวัดน่าน 

ศพจ.น่าน 135,000 10 - - - - - 

70 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ 
ภูพยัคฆ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

ศพจ.น่าน 135,000 10 - - - - - 
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เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตว์น้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

71 โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ ตามพระราชดำริ  
อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 100,000 - - - - - - 

72 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชดำริของสมเดจ็ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ศพช.เพชรบุรี 4,200,000 - - - - - 4 

73 โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พืน้ท่ีเฉพาะ  

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 

ปจ.แม่ฮ่องสอน 
ศพจ.เชียงใหม่ 
ปจ.เชียงใหม่ 
ศปจ.ตาก 
ปจ.ตาก 

100,000 
- 

350,000 
- 

800,00 
- 

- 
20 
- 

20 
- 

20 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

74 โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ บ้านบาโงโต๊ะอาลี ต.วังพญา อ.รามัน 
จังหวัดยะลา 

ปจ.ยะลา 1,000,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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เป้าหมายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

หน่วยงาน 

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง 

 
ผลิต 

พันธุ์สัตวน์้ำ  
(ตัว) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   
ประมง
โรงเรียน  
(แห่ง) 

 
จุดเรียนรู ้
และสาธิต 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ (แห่ง) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

(ราย) 

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การเพาะเลี้ยง 
สัตวน์้ำ (ราย) 

 
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 

  ด้านเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำในโรงเรียน 
(ราย) 

ด้านการ 
แปรรูป 
สัตว์น้ำ  
(ราย) 

 

75 โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดนครนายก 

ปจ.นครนายก - - - - - - 1 

76 โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราช 
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ 

ปจ.เชียงใหม่ - - 10 - - - 1 

77 โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาในโครงการ “ซแรย์ อทิตยา”  
อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 

ศปจ.สุรินทร์ 
ปจ.สุรินทร์ 

1,000,000 
- 

- 
- 

- 
50 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

  
รวมทัง้สิ้น 

 

  
302,863,000 

 
2,807 

 
2,318 

 
2,060 

 
2,400 

 
771 

 
43 
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งบประมาณการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 

 ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากสำนักงบประมาณได้แจ้งหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เนื่องจาก พรบ.
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 อันเป็นวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ 2563 จึงต้องมีการแบ่งงบประมาณออกเป็น ดังนี้ 

 งบประมาณปี 2562 (พลางก่อน) ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 
1. แผนงาน : บุคลากรภาครฐั 

รายการ :  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

    กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 
2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้าน 

เศรษฐกิจและสงัคม 
    โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 งบประมาณปี 2563  ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 
1. แผนงาน : บุคลากรภาครฐั 

รายการ :  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

    กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 
   สำหรับใช้เป็นค่าจ้างพนักงานราชการ ค่าประกันสังคม และค่าตอบแทนพิเศษ

พนักงานราชการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้ (สปพ.) ซึ่งค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงาน
ราชการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้ (สปพ.) 2,500 บาท/เดือน ให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงินอัตรา 
2,500 บาท/เดือน จากงบบุคลากร (งบดำเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 

2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สำหรับ ใช้ เป็ น งบดำเนิน งาน  ประกอบด้ วย  ค่ าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ   

เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ ปัจจัยการผลิต ค่าจ้างเหมา
บริการ งบประมาณเพื่อใช้ในงานอำนวยการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการและการจัดซื้อวัสดุในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องของโครงการ การติดตามรายงานผล การจัดนิทรรศการและจัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ 
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ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนการเตรียมการรับเสด็จฯ ในวาระต่าง ๆ ซึ่งงบประมาณดังกล่าว สามารถ
ถัวจ่ายกันได้ทกุรายการ  

**งบประมาณในส่วนของค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
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งบประมาณการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนนุโครงการพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
 รวม 

งบประมาณ
ทัง้สิ้น  

2 แผนงาน 

ค่าตอบแทน 
พนักงาน
ราชการ 

 

ค่าประกัน 
สังคม 

(งบดำเนินงาน
ตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

1 โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นท่ี  
อ.อมก๋อย อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ - - - 149,400 78,000 - - - 227,400 

2 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลาน  
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ 
จังหวัดเชียงใหม่  

ศพจ.เชียงใหม่ 718,700 34,000 - 244,700 156,000 - - - 1,153,400 

3 โครงการพัฒนาเบด็เสร็จลุ่มน้ำสาขา
แม่ปิง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 745,000 36,000 - 268,800 78,000 - - - 1,127,800 

4 โครงการเพาะเลี้ยงกบ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 668,900 26,700 - 272,200 78,000 - - - 1,045,800 
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ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนนุโครงการพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
 รวม 

งบประมาณ
ทัง้สิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 

(งบดำเนินงาน
ตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

5 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่าง  
(บ้านแม่ตุงติง บ้านขุนแตะ)  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 
 

- - - 174,200 78,000 - - - 252,200 

6 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
ห้วยแม่เกี๋ยง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 
 

- - - 94,400 - - - - 94,400 

7 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่   
(ฟ้าห่มปก)  อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ  จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 
 

352,500 17,400 - 207,200 78,000 - - - 655,100 

8 โครงการบ้านเล็กในปา่ใหญ่  
(ดอยดำ) อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 
 

610,200 27,000 - 284,700 188,000 - - - 1,109,900 
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ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 

(งบดำเนินงาน
ตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน

(งบดำเนินงานตอบ
แทนใช้สอยและ

วัสดุ) 

งบ
ดำเนินงาน 

จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

9 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บ้านนาศิริ อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัด
เชียงใหม ่

ศพจ.เชียงใหม่ 
 

- - - 66,100 - - - - 66,100 

10 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ 
ดอยม่อนล้าน ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 
 

- - - 66,100 - - - - 66,100 

11 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ 
บ้านห้วยเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จงัหวัด
เชียงใหม ่

ศพจ.เชียงใหม่ 
 

- - - 67,400 - - - - 67,400 

12 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ 
บ้านลีซอเสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม ่

ศพจ.เชียงใหม่ 
 

- - - 67,400 - - - - 67,400 

13 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงบ้านนาเกียน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 
 

- - - 67,400 - - - - 67,400 

14 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี อ.ดอยเต่า อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 
ปจ.เชียงใหม่ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

59,800 
87,700 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

59,800 
87,700 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 

(งบดำเนินงาน
ตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

15 โครงการหมูบ่้านสหกรณ์สันกำแพง อ.แม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ 
ปจ.เชียงใหม่ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

59,800 
122,200 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

59,800 
122,200 

16 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา) 
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ปจ.เชียงใหม่ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

137,700 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

137,700 
 

17 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ดอยอมพาย  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ - - - 92,400 - - - - 92,400 

18 โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปจ.เชียงใหม่ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

95,200 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 95,200 

19 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ 
บ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมอืง จังหวดัเชียงราย 

ศพจ.เชียงราย - - - 44,700 - - - - 44,700 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 

(งบดำเนินงาน
ตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครภุัณฑ์ สิง่ก่อสร้าง 

20 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ  
บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ศพจ.เชียงราย - - - 54,700 - - - - 54,700 

21 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ  
ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย  

ศพจ.เชียงราย - - - 49,700 - - - - 49,700 

22 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ  
บ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย  

ศพจ.เชียงราย 
ปจ.เชียงราย 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

88,200 
48,600 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

88,200 
48,600 

23 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บา้นห้วยหญ้าไซ  
ตามพระราชดำริ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

ศพจ.เชียงราย - - - 64,700 - - - - 64,700 

24 โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ศพจ.แม่ฮ่องสอน - - - 77,200 - - - - 77,200 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 
 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์glib,lihkพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 

(งบดำเนินงาน
ตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ สิง่ก่อสร้าง 

25 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราช
เสาวนีย์ บ้านส่วยอู จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปจ.แม่ฮอ่งสอน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

66,500 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

66,500 
 

26 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำแม่อาว อันเนือ่งมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดลำพูน  

ปจ.ลำพูน 
ศพจ.ลำพูน 

207,500 
- 

9,000 
- 

- 
- 

195,000 
34,000 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

411,500 
34,000 

27 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำบนพื้นท่ีสูง ภายใต้
โครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟา้พฒันา จังหวัดน่าน 

ปจ.น่าน 
ศพจ.น่าน 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

195,700 
131,100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 195,700 
131,100 

28 โครงการยามชายแดน บ้านมะโอโค๊ะ ต.แม่จัน  
อ.อุ้มผาง จังหวัดตาก  

ปจ.ตาก 
 

- 
 

- 
 

- 
 

79,200 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

79,200 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทัง้สิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 

(งบดำเนินงาน
ตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ สิง่ก่อสร้าง 

29 โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก  ปจ.พิษณุโลก 
 

- 
 

- 
 

- 
 

241,500 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

241,500 
 

30 โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  
(คลองลาน)  จังหวัดกำแพงเพชร  

ปจ.กำแพงเพชร 
 

- 
 

- 
 

- 
 

312,500 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

312,500 
 

31 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง บ้านปา่คา   
ตามพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร 

ปจ.กำแพงเพชร 
ศพจ.กำแพงเพชร 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

49,600 
66,100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

49,600 
66,100 

32 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำเข็ก อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิ จงัหวัดเพชรบูรณ์  

ศพจ.เพชรบูรณ์ 660,600 26,700 - 224,400 156,000 - - - 1,067,700 

33 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  
(11 โครงการ) 

 - 
 

- 
 

- 
 

1,935,100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 1,935,100 

 33.1) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
พื้นท่ีลุ่มน้ำแม่สะงา อ.เมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน - - - 287,700 - - - - 287,700 

36 

 



กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทัง้สิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 

(งบดำเนินงาน
ตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิง่ก่อสร้าง 

 33.2) โครงการ "รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน"  
พื้นท่ีลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อ.เมอืง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ศพจ.แม่ฮ่องสอน - - - 167,700 - - - - 167,700 

 33.3) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
พื้นท่ีลุ่มน้ำของ อ.ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน - - - 145,700 - - - - 145,700 

 33.4) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
พื้นท่ีลุ่มน้ำแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง อ.เมือง และ  
อ.ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน - - - 127,700 - - - - 127,700 

 33.5) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
พื้นท่ีลุ่มน้ำลี อ.ท่าปลา จ.อุตรดติถ์ 

ปจ.อุตรดิตถ์ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

89,100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

89,100 
 

 33.6) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
พื้นท่ีลุ่มน้ำปิงน้อย อ.แมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม ่

ศพจ.เชียงใหม่ - - - 144,700 - - - - 144,700 

 33.7) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
พืน้ท่ีลุม่น้ำแม่หาด อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ปจ.เชียงใหม่ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

55,200 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

55,200 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 

(งบดำเนินงาน
ตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

 33.8) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
ลุ่มน้ำแม่คำ อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ศพจ.เชียงราย 
ปจ.เชียงราย 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

122,200 
21,100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

122,200 
21,100 

 33.9) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  
ลุ่มน้ำขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

ศพจ.น่าน 
ปจ.น่าน 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

186,100 
152,200 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

186,100 
152,200 

 33.10) โครงการ "รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน"  
ลุ่มน้ำภาค อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

ศปจ.พษิณุโลก 
ปจ.พิษณุโลก 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

126,100 
114,500 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

126,100 
114,500 

 33.11) โครงการ "รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน"  
ลุ่มน้ำหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ปจ.เลย 
ศพจ.เลย 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

79,000 
116,100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

79,000 
116,100 

34 โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ 
(7 โครงการ) 

 - 
 

- 
 

- 
 

1,722,700 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 1,722,700 

 

 34.1) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย  
ตามพระราชดำริ จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน - - - 171,300 - - - - 171,300 

 

 

38 



กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 

(งบดำเนินงาน
ตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครภุัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

 34.2) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง  
ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน - - - 171,300 - - - - 171,300 

 34.3) โครงการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา 
ตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ศพจ.เชียงใหม่ - - - 86,100 - - - - 86,100 

 34.4) โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง  
ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง - ชลบุรี 

ศปจ.ระยอง - - - 516,100 - - - - 516,100 

 34.5) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล จังหวัดจันทบุรี ปจ.จันทบุรี - - - 46,100 - - - - 46,100 

 34.6) โครงการพัฒนาพืน้ท่ีราบเชิงเขาจังหวัด 
สระแก้ว - ปราจีนบุรี อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 

ศพจ.สระแก้ว 
ปจ.สระแก้ว 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

502,200 
25,800 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

502,200 
25,800 

 34.7) โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ  
อ. ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ปจ.เลย 
ศพจ.เลย 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

97,700 
106,100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

97,700 
106,100 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทัง้สิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 

(งบดำเนินงาน
ตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

35 โครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพ้ืนท่ี  
อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ศพก.บรุีรัมย์ 541,400 25,700 - 286,700 234,000 - - - 1,087,800 

36 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุม่น้ำห้วยบางทรายตอนบน  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร 

ศพจ.มุกดาหาร 489,200 17,800 - 318,400 78,000 - - - 903,400 

37 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ จงัหวัดศรีสะเกษ 

ศพจ.ศรีสะเกษ 1,418,200 62,000 - 319,500 - - - - 1,799,700 

38 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางน้อย ในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง อ.เขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

ปจ.อุบลราชธานี 
 

- 
 

- 
 

- 
 

52,200 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

52,200 
 

39 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
บ้านดอนม่วงพัฒนา จังหวัดมุกดาหาร 

ปจ.มุกดาหาร - - - 46,100 - - - - 46,100 

40 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 
บ้านกำพี้ จังหวัดมหาสารคาม 

ปจ.มหาสารคาม 
ศพจ.มหาสารคาม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

46,100 
66,100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

46,100 
66,100 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 
(งบ

ดำเนินงาน
ตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

41 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 
จังหวัดอุดรธานี 

ปจ.อุดรธานี 
 

- 
 

- 
 

- 
 

83,100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

83,100 
 

42 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตร
ผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  
มหาวัชรราชธิดา จังหวัดอุดรธานี 

ปจ.อุดรธานี 
ศพจ.อุดรธานี 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

74,000 
216,100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

74,000 
216,100 

43 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี พันปหีลวง 
บ้านคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

ปจ.สกลนคร - - - 46,100 - - - - 46,100 

44 โครงการจัดต้ังฟาร์มในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหีลวง 
บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 

ปจ.สกลนคร - - - 46,100 - - - - 46,100 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 
(งบ

ดำเนนิงาน
ตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

45 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพ 
แห่งใหม่ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศพจ.พระนครศรีฯ 374,300 16,500 - 177,200 - - - - 568,000 

46 โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนยศึ์กษาการพัฒนาเขา
หินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศพจ.ชลบุรี 2,274,900 113,400 - 574,200 - - - - 2,962,500 

47 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 

ศูนย์ฯ  
คุ้งกระเบน 

10,563,300 447,600 - 1,167,200 156,000 - - - 12,334,100 

48 โครงการสง่เสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนว
ชายแดนในพระราชดำริ จังหวัดราชบรุ ี

ปจ.ราชบุรี 
 

- 
 

- 
 

- 
 

90,200 
 

-  
 

- 
 

- 
 

- 
 

90,200 
 

49 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 

ศปจ.เพชรบุรี 
ปจ.เพชรบุรี 

- 
465,900 

- 
17,800 

- 
- 

136,100 
130,700 

78,000 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

214,100 
614,400 

50 โครงการตามพระราชประสงคห์ุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ศปจ.เพชรบุรี 
ปจ.เพชรบุรี 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

96,100 
78,200 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

96,100 
78,200 

 

42 

 
 
 
 



กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงัคม 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 
(งบ

ดำเนินงาน
ตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิง่ก่อสร้าง 

51 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นท่ีป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

ปจ.ชลบุรี 
ปจ.ระยอง 
ปจ.จันทบุรี 
ปจ.สระแก้ว 

ปจ.ฉะเชิงเทรา 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

71,500 
71,500 
71,500 

136,200 
94,500 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

71,500 
71,500 
71,500 

136,200 
94,500 

52 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ปจ.กาญจนบุรี 
ศพจ.สตูล 

สพท.ตราด 
ศพช.ระยอง  
ศพม.ระยอง 

ศพจ.เชียงราย 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

70,200 
46,100 

150,000 
216,100 
46,100 
46,100 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

70,200 
46,100 

150,000 
216,100 
46,100 
46,100 

 
53 โครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  

จังหวัดกาญจนบุรี 
ปจ.กาญจนบุร ี

 
- 
 

- 
 

- 
 

55,200 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

55,200 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 
(งบ

ดำเนินงาน
ตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ สิง่ก่อสร้าง 

54 โครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ปจ.กาญจนบุร ี
 

- 
 

- 
 

- 
 

55,200 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

55,200 
 

55 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน 
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ศพม.ชุมพร 
 

205,000 9,000 - 468,100 102,000 - - - 784,100 

56 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู 
ป่าทุ่งทะเล อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ 

ศูนย์ฯ ปู 
ปจ.กระบี ่

977,300 
- 

44,200 
- 

- 
- 

537,900 
177,400 

86,400 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,645,800 
177,400 

57 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำปากพนัง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปจ.นครศรีฯ 
ศูนย์ฯ ปากพนัง 

ปจ.พัทลุง 

327,400 
2,073,600 

- 

9,000 
88,200 

- 

- 
- 
- 

194,500 
646,100 
61,300 

- 
156,000 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

530,900 
2,963,900 

61,300 
58 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ต.คลองหอยโข่ง 

จังหวัดสงขลา 
ศพจ.สงขลา - - - 116,100 - - - - 116,100 

59 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านควนหรัน อ.สะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา 

ศพจ.สงขลา - - - 66,100 - - - - 66,100 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 
(งบ

ดำเนินงาน
ตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

60 โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6  จังหวัดปัตตานี ศพจ.ปัตตานี 504,300 18,000 60,000 391,000 - - - - 993,300 

61 โครงการสาธิตและเพาะพันธ์ุปลาหน้าพระตำหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์  จังหวัดนราธิวาส 

ศพจ.นราธิวาส 1,736,600 78,300 270,000 409,700 156,000 - - - 2,650,600 

62 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนราธิวาส 

ศพจ.นราธิวาส 3,258,400 150,100 510,000 387,200 - - - - 4,305,700 

63 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส 
 

ศพช.ปัตตานี 
ศพช.นราธิวาส 

280,400 
382,600 

9,000 
18,000 

30,000 
60,000 

1,016,100 
1,268,300 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,335,500 
1,728,900 

64 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด 
ของไทย 

ศพจ./ศปจ./ศพก.
54 หน่วยงาน 

3,820,300 186,200 30,000 6,499,600 702,000 - - - 11,238,100 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 
(งบ

ดำเนินงาน
ตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

65 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปจ. 50 หน่วยงาน 
 

234,300 9,000 - 7,544,300 - - - - 7,787,600 

66 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ บ้านดอยผักกูด ต.เวียงเหนือ อ.ปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน - - - 147,200 - - - - 147,200 

67 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านยามชายแดน อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ บ้านอาโจ้ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศพจ.แม่ฮอ่งสอน - - - 162,200 - - - - 162,200 

68 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ 
บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ศพจ.น่าน - - - 133,600 - - - - 133,600 

69 โครงการพัฒนาบ้านกอก - บ้านจูน อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ ต.ภูคา อ.ปัว จังหวัดน่าน 

ศพจ.น่าน - - - 133,600 - - - - 133,600 

70 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ 
ภูพยัคฆ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

ศพจ.น่าน - - - 133,600 - - - - 133,600 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลติฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 
(งบ

ดำเนนิงาน
ตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิง่ก่อสร้าง 

71 โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ  
ตามพระราชดำริ อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

ศพจ.เชียงใหม่ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

86,100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

86,100 
 

72 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชดำริของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 

ศพช.เพชรบุรี 222,500 9,000 - 1,636,100 1,092,000 - - - 2,959,600 

73 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นท่ีเฉพาะ 
 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 

ปจ.แม่ฮอ่งสอน 
ศพจ.เชียงใหม่ 
ปจ.เชียงใหม่ 
ศปจ.ตาก 
ปจ.ตาก 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

82,200 
62,200 

233,600 
72,200 

446,100 
74,700 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

82,200 
62,200 

233,600 
72,200 

446,100 
74,700 

74 โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์ บ้านบาโงโต๊ะอาลี ต.วังพญา  
อ.รามัน จังหวัดยะลา 

ปจ.ยะลา - - - 180,000 78,000 - - - 258,000 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                                          กรมประมง 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  

2 แผนงาน 

ค่า 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าประกัน 
สังคม 
(งบ

ดำเนินงาน
ตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 

ค่าตอบแทน
พิเศษ จ.

ชายแดนใต้
2,500/เดือน
(งบดำเนินงาน

ตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ) 

งบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

75 โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดนครนายก 

ปจ.นครนายก - - - 56,100 - - - - 56,100 

76 โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ 

ปจ.เชียงใหม่ - - - 104,000 - - - - 104,000 
 

77 โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาในโครงการ  
“ซแรย์ อทิตยา” อำเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ 
 

ศปจ.สุรินทร์ 
ปจ.สุรินทร์ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

162,500 
76,400 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

162,500 
76,400 

 รวมท้ังสิ้น (ส่วนภูมิภาค)  34,113,300 1,505,600 960,000 37,329,000 3,808,400 - - - 77,716,300 
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การรายงานผลการปฏิบัติงาน  

1. ประจำเดือน : หน่วยงานทีร่บัผิดชอบกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการฯ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 
- การรายงานตามแบบฟอร์ม กปม.31 (โดยตัดยอดรายงาน ณ วันที่ 25 ของเดือน หน่วยงาน 

ส่วนภูมิภาคส่งรายงานให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษภายในสิ้นเดือนของแต่ละเดือน)  
- การรายงานผ่านระบบฐานข้อมูลกองแผนงาน (กองแผนงานเปิดให้ลงรายงานข้อมูลประจำเดือน  

1 ช่วง คือ วันที่ 1 – 5 ของเดือน (5 วันทำการ))  
- การรายงานผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

(ด้านการประมง) e – farmer ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เมื่อหน่วยงาน
ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมขอให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคลงรายงานในระบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

- การรายงานตามแบบฟอร์ม บก.103 (โดยตัดยอดรายงาน ณ วันที่ 25 ของเดือน) หน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาคส่งรายงานให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษภายในสิ้นเดือนของแต่ละเดอืน 

- การรายงานผ่านระบบติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ e – finance ของกองโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เมื่อหน่วยงานมีการเบิกจ่ายในงบประมาณในแต่ละหมวด
งบประมาณ ขอให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคลงรายงานในระบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

2. สิ้นปีงบประมาณ : หน่วยงานทีร่ับผิดชอบกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการฯ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 
- จัดส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (รูปเล่ม) พร้อม CD ภาพกิจกรรมการดำเนินงานแยกภาพ 

รายกิจกรรม โดยขอให้ส่งสรุปรูปเล่มภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 

3.  การจ้างเหมาบริการหลังทำสัญญาจ้างเหมาบริการ : เฉพาะโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการจ้างเหมาบริการหลังจากที่ทำสัญญาจ้างแล้ว ต้องส่งสำเนาหลักฐานสัญญาจ้าง
กลับให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษทราบโดยเร็ว (หรือทุกครั้งที่มีการทำสัญญาจ้าง)  

  
หมายเหตุ : แบบฟอร์มการรายงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ website : กลุ่มโครงการ
พระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ www.4fisheries.go.th/royalspecific 
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รายละเอยีดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ 
1. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

สนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ) ในบางโครงการ 
ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
และสำนักงานประมงจังหวัดบางจังหวัด จำแนกออกเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1.1 การผลิตพันธุ์ปลากินพืชอย่างง่าย คิดต้นทุนการผลิตตัวละ 0.08 บาท 
1.2 การผลิตพันธุ์ปลากินพืชอย่างยาก คิดต้นทุนการผลิตตัวละ 0.50 บาท 
1.3 การผลิตพันธุ์กบ คิดต้นทุนการผลิตตัวละ 1 บาท (เฉพาะโครงการเพาะเลี้ยงกบ  

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม)่ 
1.4 การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งอย่างง่าย คิดต้นทุนการผลิตตัวละ 0.10 บาท (ยกเว้น 

การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งในโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส คิดตน้ทุนการผลิตตัวละ 0.05 บาท) 

1.5 การผลิตพันธุ์ปู คิดต้นทุนการผลิตตัวละ 0.01 บาท 
1.6 การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตามแนวปะการัง คิดต้นทุนการผลิตตัวละ 100 บาท 
ทั้งนี้ การจำแนกการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำคิดจากประเภทสัตว์น้ำโดยส่วนใหญ่ที่หน่วยงานผลิต 

และต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำเป็นต้นทุนการผลิตจริงไม่ใช่ราคาขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำตามประกาศกรมประมง โดยเกณฑ์
ดังกล่าวไมไ่ด้ปรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณโครงการฟืน้ฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 

2.  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ และ 
ให้คำแนะนำ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอบรม) ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และ
ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการโดยสำนักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่โครงการ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
จำแนกออกเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

2.1 การเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากการ
ผลิตภายในโครงการ พร้อมสนับสนุนอาหารปลา 1 กระสอบ 500 บาท/ราย 

2.2 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน งบประมาณการสนับสนุน 1,000 บาท/ราย (คิดจากพันธุ์ปลา
กินพืช 2,500 ตัวๆ ละ 0.20 บาท อาหารปลา 1 กระสอบ) 

2.3 การเลี้ยงปลาในกระชัง งบประมาณการสนับสนุน 1,400 บาท/ราย (คิดจากพันธุ์
ปลาดุก/ปลานิล 400 ตัวๆ ละ 1 บาท อาหารปลา 2 กระสอบ) 

2.4 การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ งบประมาณการสนับสนุน 1,000 บาท/ราย (คิดจาก
พันธุ์ปลาดุก/กบ 500 ตัวๆ ละ 1 บาท อาหารปลา 1 กระสอบ) 
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2.5 การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก งบประมาณการสนับสนุน 1,000 บาท/ราย (คิดจาก
พันธุ์ปลาดุก/กบ 500 ตัวๆ ละ 1 บาท อาหารปลา 1 กระสอบ) 

2.6 การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง งบประมาณการสนับสนุน 2,500 บาท/ราย  

ทั้งนี้  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอบรม) ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดงบประมาณการ
ฝึกอบรมขึ้นอยู่กับหลักสูตรการอบรม โดยกองฯ จะดำเนินการขออนุมัติโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
จากอธิบดกีรมประมง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือดำเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 

 3.   กิจกรรมประมงโรงเรียน ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้แก่ โรงเรียน 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ดำเนินการโดยสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่โครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จำแนกออกเป็นกิจกรรมย่อยดังนี้ 

3.1 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน งบประมาณการสนับสนุน 2,500 บาท/ราย (คิดจากพันธุ์ปลา
กินพืช 5,000 ตัวๆ ละ 0.20 บาท อาหารปลา 2 กระสอบ และวัสดุปรับปรุง 
คุณภาพน้ำ 500 บาท) 

3.2 การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก งบประมาณการสนับสนุน 2,200 บาท/ราย  
(คิดจากพันธุ์ปลาดุก/กบ 1,000 ตัวๆ ละ 1 บาท อาหารปลา 2 กระสอบ และวัสดุ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ 200 บาท) 

3.3 การเลี้ยงปลาในกระชัง งบประมาณการสนับสนุน 2,200 บาท/ราย (คิดจาก 
พันธุ์ปลาดุก/ปลานิล 1,000 ตัวๆ ละ 1 บาท อาหารปลา 2 กระสอบ และ 
วัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ำ 200 บาท) 

กิจกรรมประมงโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้ านการประมงตามพระราชดำริ  สมเด็ จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะไม่ใช้เกณฑ์การจัดสรรบประมาณ
ดังกล่าว สำหรับโครงการนี้จะมีการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน 
และด้านการแปรรูปสัตว์น้ำฯ ดำเนินการฝึกอบรมครูนักเรียน รายละเอียดงบประมาณการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับ
หลักสูตรการอบรม โดยกองฯ จะดำเนินการขออนุมัติโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอกจากอธิบดีกรมประมง และ
แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4.  กิจกรรมจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการสร้างจุดเรียนรู้และสาธิต 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือเป็นจุดเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการประมงให้แก่เกษตรกร ชาวประมง 
นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพต่อไปได้ ดำเนินการโดย สำนักงานประมง
จังหวัดในพ้ืนที่โครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จำแนกออกเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

4.1 จุดเรียนรู้และสาธิตในพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ งบประมาณการสนับสนุน 
30,000 บาท/จุด 
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4.2 จุดเรียนรู้และสาธิตในพ้ืนที่ทัว่ไป งบประมาณการสนับสนุน 50,000 บาท/จุด  
4.3 จุดเรียนรู้และสาธิตในพ้ืนที่พิเศษ งบประมาณการสนับสนุน 100,000 บาท/จุด 

(ประกอบด้วยโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยดำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม่ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบล
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา) 

กิจกรรมดำเนินการสร้างจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโครงการฟาร์มทะเลฯ ตำบล
บางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จะไมใ่ช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 

งบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ดำเนินการติดตาม 
ในคำแนะนำ ให้ความรู้ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการ 
โดยสำนักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่โครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล 

- ติดตามให้คำแนะนำงบประมาณการจัดสรรในการติดตาม 1,220บาท/ครั้ง (เบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ 3 คน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 500 บาท)  

ทั้งนี้ กิจกรรมติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด 
ของไทย และโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะไมใ่ช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณดงักล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ กองฯ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับงานอำนวยการโครงการเพ่ิมเติม 
งบประมาณการสนับสนุน 10,000 บาท/โครงการ (สำหรับโครงการในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ) ซึ่งในการปรับ
งบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้งบประมาณที่กองฯ ได้รับจัดสรรเพียงพอในการดำเนินงาน 
ในทุกโครงการ และสมารถดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามเกณฑ์ซึ่งไม่เพียงพอในการดำเนินงานโครงการ ให้หน่วยงานเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  
โดยชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องตามเป้าหมายกิจกรรมในแต่ละโครงการ เพ่ือให้กองฯ พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเป็นรายโครงการต่อไป 
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ภาคผนวก ข 
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รายละเอียดโครงการสง่เสริมการดำเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จำนวน 77 โครงการ (ในแผ่น CD) ประกอบด้วย 

- ความเป็นมาของโครงการ 
- วัตถปุระสงค ์
- เป้าหมาย 
- พ้ืนที่ดำเนินการ 
- ระยะเวลาดำเนินการ 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- แผนการดำเนินงาน 
- รายละเอียดงบประมาณ 
- รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงาน 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 1. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพ้ืนที่อำเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ความเป็นมาของโครงการ  
 สืบเนื่ องจากเมื่ อวันที่  10 และวันที่  16 มีนาคม 2542 ด้วยสมเด็จพระนางเจ้ า สิ ริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านซิแบร หมู่ที่ 7 
ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ทรงมีพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการประมง  
ความว่า 
 “ให้ปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ และบ่อน้ำสาธารณะ เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน”  
 “ให้ส่งเสริมการเลี้ยงกบแก่ราษฎร 4 - 5 ราย”  
 และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านซิแบรอีกครั้ง ทรงมีพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ด้านการประมง ความว่า 
 “ให้จัดทำโครงการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ” 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2542 กองทัพบกได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจข้อมูล  
เพ่ือสนองพระราชกระแสรับสั่งฯ และออกคำสั่งคณะทำงานโครงการขึ้น โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษา และแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นคณะทำงานโครงการฯ 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
และภูมิประเทศ 

2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในท้องถิ่นท่ีหายาก และใกล้สูญพันธุ์ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน 
มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 194,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 6,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 30 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

3. ประมงโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2548 - 2565 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   อนุรักษ์สภาพป่าในพ้ืนที่อำเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 200,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาติ  ตัว 194,000 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตัว 6,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 30 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และให้คำแนะนำ)    

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 30 

3. ประมงโรงเรียน (บ่อพลาสติก) แห่ง 1 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 

หมายเหตุ - จ้างเหมาบริการ  ดงันี ้ 1. คนงาน  จำนวน 1 อัตรา  
 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจรงิ

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 
 

รวม งบ 
ดำเนินงาน 

ค่า 
จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
149,400 78,000 - - 227,400 

รวม 149,000 78,000 - - 227,400 



 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)         ราย 30   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน      ราย 30   

    อมก๋อย แม่ตื่น 7 ซิแบร ์       

  อมก๋อย แม่ตื่น 7 ปรอโพ    

  อมก๋อย แม่ตื่น 11 ทุ่งต้นงิ้ว    

  อมกอ๋ย แม่ตื่น 8 ห้วยขนุน    

  อมก๋อย แม่ตื่น 8 ห้วยยาบ    

         

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อพลาสติก)         แห่ง 1  

      - โรงเรียนบ้านซิแบร อมก๋อย แม่ตื่น 7 ซิแบร แห่ง 1   
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

2. โครงการพฒันาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร  ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้วยลาน บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้ทรงวินิจฉัยความเหมาะสมของสถานที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพ่ือส่งน้ำไปให้พ้ืนที่เพาะปลูก 
ของราษฎรหมู่ที่ 1 (บ้านป่าเหียง) หมู่ที่ 2 (บ้านโฮ่ง) หมู่ที่ 4 (บ้านป่าแงะ) หมู่ที่ 5 (บ้านริมออนใต้) หมู่ที่ 6 
(บ้านแม่ผาแหน) หมู่ที่ 7 (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ 8 (บ้านปง) หมู่ที่ 9 (บ้านป่าห้า) ตำบลออนใต้ และพ้ืนที่บางส่วน
ของตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “...ให้กรมประมง
พิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถานีประมงขนาดเล็ก และแพร่พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยลาน เพ่ือเป็นการ
ขยายพันธุ์ปลา และแจกจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณนี้ โดยพิจารณาจัดตั้งในรูปของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจับปลาและเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ...” 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ในการเสด็จฯ ครั้งนี้ ได้ทรงมีรับสั่ง ให้ดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน โดยให้สำนักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท กรมป่าไม้ และกรมประมง เป็นผู้รับผิดชอบตามแต่ลักษณะงาน และทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยลานที่มีพระราชดำริไว้แล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 ความว่า “...โครงการ 
อ่างเก็บน้ำห้วยลาน มีความเหมาะสมมาก ที่จะดำเนินการทั้งในด้านการจัดหาน้ำให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก และ 
ในการจัดตั้งสถานีป่าไม้และสถานีประมงขนาดย่อยในพื้นที่นี้ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือและ
กำหนดแผนงานให้สอดคล้องเกื ้อกูลกันต่อไป ในเรื ่องป่าไม้และประมงนั ้น ขอให้นำผลการทดลอง  
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ฯ มาดำเนินการ เพราะศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ฯ มีการ
ดำเนินการในเรื่องของป่าไม้และการประมง และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายผลการทดลองที่เห็นว่าเหมาะสม
แล้วให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป...” 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสว่า “...การจัดตั้งหน่วยผลิตพันธุ์ปลาขึ้น ณ ที่นี่ นับว่าเป็นการเหมาะสม 
ซึ่งได้ใช้น้ำจากต้นน้ำโดยตรงในการดำเนินงาน และจะเป็นสถานที่อบรมการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎร 
ในหมู่บ้านบริเวณนี้ ทั้งในรูปการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลาและการบริหารการจับปลาที่ถูกต้อง โดยมีหน่วยผลิต
พันธุ์ปลาให้การสนับสนุนพร้อมอยู่แล้ว โดยที่ราษฎรไม่ต้องดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ปลาเอง เนื่องจาก
พ้ืนที่แห่งนี้อาจมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ปลาของราษฎรเอง พร้อมกันนี้ขอให้
ทางราชการนำผลการบริหารการจับปลาและการเลี้ยงปลาขยายไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป...”  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือจัดการและบริหารแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ไดผ้ลประโยชน์สูงสุด  
5. เพ่ือแนะนำให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้รู้จักการบริหารการประมงอย่างถูกวิธี 
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

6. ส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการที่รับน้ำได้รู้จักวิธีการเลี้ยงปลาที่ถูกหลักทางวิชาการ 
7. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนไว้บริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้ง
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 500,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 250 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

3. ประมงโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2548 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  พัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 1,000,000 

    1.1 ปล่อยพันธ์ุสตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 500,000 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ ตัว 500,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 250 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และให้คำแนะนำ)    

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 250 

3. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน) แห่ง 3 
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ –  จ้างพนักงานราชการ ดังนี้ 1. นักวิชาการประมง จำนวน  1  อัตรา 

2. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน  3  อัตรา 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 

(2,500/เดือน/อัตรา) 
รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
718,700 34,000 - 752,700 

รวม 718,700 34,000 - 752,700 
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 

 

หมายเหตุ - จ้างเหมาบริการ  ดังนี้ 1. คนงาน  จำนวน 2 อัตรา  
 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแลว้ ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
244,700 156,000 - - 400,700 

รวม 244,700 156,000 - - 400,700 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 250   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  แม่ออน    ราย 250 จ. เชียงใหม ่

    สันกำแพง          

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)         แห่ง 3   

     - โรงเรียนบ้านบวกค้าง สันกำแพง บวกค้าง 1  แห่ง 1   

     - โรงเรียนแม่ปูคา สันกำแพง แม่ปูคา 2  แห่ง 1   

     - โรงเรียนร้องวัวแดง สันกำแพง ร้องวัวแดง 3  แห่ง 1   
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

3. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ความเป็นมาของโครงการ  
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด อำเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527  
และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2528 ความว่า “ให้พิจารณาวางโครงการฯ และก่อสร้างระบบการชลประทาน 
ตามลำน้ำสายต่าง ๆ ของแม่ปิงในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลำพูน ทั้งนี้ เพ่ือจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำเพ่ือการเพาะปลูก” พร้อมทั้งจัดสรร
ให้ราษฎรเข้าทำกินในพ้ืนที่ป่าละเมาะ ตลอดจนเพ่ือให้มีน้ำไว้สนับสนุนการพัฒนาทางด้านปศุสัตว์ การประมง 
และการพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สำหรับพ้ืนที่ต้นน้ำลำธารเหนืออ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้พัฒนาเป็น
พ้ืนที่ปา่ไมอ้ย่างสมบูรณ์ เพ่ืออนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำต่อไป  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

และภูมปิระเทศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครวัเรือน 
4. เพ่ือจัดการบริหารแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด 
5. เพ่ือแนะนำให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้รู้จักการบริหารการประมงอย่างถูกวิธี 
6. เพ่ือส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ที่รับน้ำได้รู้จักวิธีการเลี้ยงปลาที่ถูกหลัก 

ทางวิชาการ 
7. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็น

ศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้ าน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน 
มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 500,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 300 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

3. ประมงโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2548 - 2565 
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม)่ 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 1,000,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 500,000 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตัว 500,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 300 
    2.1 สง่เสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
      (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)    

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 300 

3. ประมงโรงเรียน (บ่อพลาสตกิ) แห่ง 3 

 
งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ  - จ้างพนักงานราชการ ดังนี ้ 1. เจ้าหน้าท่ีประมง  จำนวน 1 อัตรา 
     2. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 3 อัตรา 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพเิศษ 

(2,500/เดือน/อัตรา) 
รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
745,000 36,000 - 781,000 

รวม 745,000 36,000 - 781,000 
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 

- หมายเหตุ - จ้างเหมาบริการ  ดังนี้ 1. คนงาน   จำนวน 1 อัตรา  

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ 

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณจริง

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
268,800 78,000 - - 346,800 

รวม 268,800 78,000 - - 346,800 



รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 300   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน      ราย 300   

  จอมทอง บ้านแปะ 10 ท่ากอม่วง ราย   จ. เชียงใหม่ 

    จอมทอง บ้านแปะ 11 สบแจ่มฝั่งซ้าย ราย   จ. เชียงใหม่ 

    จอมทอง บ้านแปะ 15 ดงเย็น ราย   จ. เชียงใหม่ 

    จอมทอง บ้านแปะ 18 บวกห้า ราย   จ. เชียงใหม่ 

    จอมทอง แม่สอย 4 ใหม่สารภ ี ราย   จ. เชียงใหม่ 

    จอมทอง แม่สอย 5 โรงววั ราย   จ. เชียงใหม่ 

    จอมทอง แม่สอย 6 ห้วยม่วงฝั่งซ้าย ราย   จ. เชียงใหม่ 

    จอมทอง แม่สอย 8 ห้วยฝาง ราย  จ. เชียงใหม่ 

    จอมทอง แม่สอย 9 ห้วยสะแพด ราย   จ. เชียงใหม่ 

    จอมทอง แม่สอย 12 ห้วยมะควัด ราย   จ. เชียงใหม่ 

    จอมทอง แม่สอย 13 ห้วยปุ ๊ ราย   จ. เชียงใหม่ 

  จอมทอง แม่สอย 13 ห้วยส้ม ราย   จ. เชียงใหม่ 

    จอมทอง แม่สอย 15 หนองบัว ราย  จ.เชียงใหม่ 
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม ่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ  (ต่อ)               

  บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย 1 หนองสูน  ราย   จ. ลำพูน 

  บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย 2 หนองปลาสวาย ราย   จ. ลำพูน 

    บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย 6 หนองเจริญ ราย   จ. ลำพูน 

  บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย 7 สันเจดยี ์ ราย   จ. ลำพูน 

  บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย 8 ปากล้อง ราย   จ. ลำพูน 

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อพลาสติก )         แห่ง 3  

      - โรงเรียนบ้านใหม่สารภี  จอมทอง แม่สอย 4 ใหม่สารภ ี แห่ง 1 จ. เชียงใหม่ 

      - โรงเรียนบา้นห้วยสะแพด จอมทอง แม่สอย 9 ห้วยสะแพด แห่ง 1 จ. เชียงใหม่ 

      - โรงเรียนบ้านหนองสูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย 1 หนองสูน แห่ง 1 จ. ลำพูน 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

4. โครงการเพาะเลี้ยงกบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ  
 ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราช
ดำเน ินเยี ่ยมราษฎรในพื ้นที ่ภาคเหนือ ระหว่างเดือนเมษายน พ .ศ. 2538 ทรงทราบว่า ในหลายพ้ืนที่ 
สัตว์ประเภทกบในธรรมชาติได้ลดจำนวนจนแทบไม่พบเห็น จึงทรงมีพระราชดำริ ความว่า  “ควรดำเนินการ
สาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภทกบ เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติและเป็นอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรต่อไป” 
 กบเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งมีการแพร่กระจายอยู่ทั่ วภูมิภาคของประเทศไทย โดยจะมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตราษฎรไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากสภาวะแวดล้อมธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างมาก สืบเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลายไปทำให้ความชื้นในธรรมชาติลดลง และแหล่งหลบซ่อน
อาศัยหรือแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติลดลงตามไปด้วย อีกทั้งการใช้ยาปราบศัตรูพืช และยาปราบวัชพืช 
ของเกษตรกรไทยไม่ถูกต้อง ทำให้กบในธรรมชาติถูกทำลายลง ซึ่งเป็นการตัดวงจรตัวห้ำ ซึ่งใช้ควบคุม 
แมลงศัตรูพืชโดยธรรมชาติ ทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตร ดังนั้นการผลิตพันธุ์กบและเขียด 
เพ่ือปล่อยลงในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์โดยตรงแล้ว ยังช่วยควบคุมแมลง 
ตามธรรมชาติให้เข้าสู่สภาวะสมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งจะให้ผลดีทางอ้อมแก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนและพืชไร่ 
ตลอดจนการเพาะพันธุ์กบภูเขาเพ่ือปล่อยตามอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมปริมาณของกบภูเขา เช่น 
กบเปอะ กบจุก ซ่ึงปัจจุบันพบเห็นได้น้อยมากตามธรรมชาติทั่วไป ซึ่งกรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ได้เป็น
ผลสำเร็จ และนำไปปล่อยคืนธรรมชาติ โดยเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติ และสามารถ 
เป็นอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภคต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตกบในแหล่งน้ำธรรมชาติและอนุรกัษ์มิใหสู้ญพันธุ์ 
2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมอาหารโปรตีนและเสริมสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรในพ้ืนที ่

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์กบและสัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์กบและสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 200,000 ตัว 
2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2548 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  เพาะเลี้ยงกบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม ่
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์กบและสัตว์น้ำ ตัว 200,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์กบและสตัว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ ตัว 200,000 

2. จุดเรียนรูแ้ละสาธติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 1 

    2.1 การเพาะเลีย้งกบ   
 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐ 

งบประมาณรวม 
 

 

หมายเหตุ  -  จ้างพนักงานราชการ  ดังนี้ 1. นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา 
     2. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 2 อัตรา 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 

(2,500/เดือน/อัตรา) 
รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
668,900 26,700 - 695,600 

รวม 668,900 26,700 - 695,600 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

    

หมายเหตุ  - จ้างเหมาบริการ  ดังนี ้  1. คนงาน  จำนวน 1 อัตรา 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย  
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 
 

รวม งบ 
ดำเนินงาน 

ค่า 
จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
272,200 78,000 - - 350,200 

รวม 272,200 78,000 - - 350,200 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

5. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง (บ้านแม่ตุงตงิ บ้านขุนแตะ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ  
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่ และได้ทรงรับทราบข้อมูลบ้านขุนแตะจากราษฎรที่เข้าเฝ้าฯ จึงมีพระราชดำริ ความว่า 
“ให้ดำเนินการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างที่บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยให้ดำเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ได้แก่ ไก่ เป็ด นกกระทา 
ปลา กบ ผึ้ง แกะ ตลอดจนให้มีการเพาะเห็ด และปลูกไม้ใช้สอย (ไม้ยูคาลิปตัส สะเดา) โดยจ้างแรงงานจาก
ราษฎรที่มีฐานะยากจนภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง มีการสร้างธนาคารข้าวพระราชทาน” โดยทรง
มอบให้กองทัพบก และกองทัพภาคท่ี 3 เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลฟาร์มตัวอย่างดังกล่าว 
 และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ ป่าต้นน้ำ ห้วยแม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
ทรงพระราชทานเสาวนีย์กับหน่วยงานร่วมโครงการฯ ป่าสะเมิง ความว่า 
 “...ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างและฝึกทอผ้าศิลปาชีพบ้านแม่ตุงติง โดยจัดหาพ้ืนที่เสื่อมโทรม
เพ่ือให้ราษฎรฝึกอบรมอาชีพการเกษตร ทอผ้า ปศุสัตว์ เช่น นกกระทา เป็ดเทศ การเพาะเห็ดและปลูกไม้ใช้สอย
ต่าง ๆ เช่น ยูคาลิปตัส สะเดา สำหรับราษฎร โดยให้จัดจ้างแรงงานจากราษฎรยากจนภายในหมู่บ้าน และ
หมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดจนให้จัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทานและที่เก็บน้ำฝน...”  โดยทรงมอบให้กองทพับก 
และกองทัพภาคท่ี 3 เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลฟาร์มตัวอย่างดังกล่าว 
 หน่วยงานร่วมโครงการฯ โดยป่าไม้เขตเชียงใหม่ได้รับการประสานจากราษฎรที่มีจิตศรัทธา
บริจาคที่ดินประมาณ 39 ไร่ เพ่ือจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง ครั้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2541 ได้รับมอบ
ที่ดินจากราษฎรเพ่ิมเติมอีกประมาณ 22 ไร่ และหน่วยป่าไม้ได้จัดหาพ้ืนที่เสื่อมโทรมในบริเวณใกล้เคียง 
อีกประมาณ 6 ไร่ รวมปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแม่ตุงติง บ้านขุนแตะ มีเนื้อที่ประมาณ 89 ไร่  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ให้มีรายได้เสริมจากการดำเนินการฟาร์มตัวอย่าง 

ตามพระราชดำริ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้เกษตรกรในพ้ืนทีโ่ครงการฯ 
6. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการถ่ายทอดกรรมวิธีของกิจกรรมที่ดำเนินการในฟาร์มที่ได้ผลให้กับ

เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ เพ่ือดำเนินการเอง 
7. เพ่ือศึกษาข้อมูลของกรรมวิธีดำเนินการที่ได้ผล โดยเน้นให้เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้ 

โดยให้ใช้วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีมีในท้องถิ่นให้มากที่สุด 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

3. เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว 
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 100,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 220 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอจอมทอง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2548 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ จดัต้ังฟาร์มตัวอย่าง (บ้านแม่ตุงติง บ้านขุนแตะ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จงัหวัดเชียงใหม่ 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 400,000 

    1.1 ปล่อยพันธุส์ตัว์นำ้ในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 100,000 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตัว 300,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 220 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และให้คำแนะนำ)   

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  ราย 190 

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  ราย 30 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
 
หมายเหตุ - จ้างเหมาบริการ  ดังนี้ 1. คนงาน   จำนวน 1 อัตรา  
 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ  

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
174,200 78,000 - - 252,200 

รวม 174,200 78,000 - - 252,200 



รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง (บ้านแม่ตุงติง, บ้านขุนแตะ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ      ราย 220   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

       - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน สะเมิง แม่สาบ 2 อมลอง ราย 190   

  สะเมิง แม่สาบ 4 ปางเติม    

  สะเมิง แม่สาบ 5 แม่ตุงติง    

   สะเมิง แม่สาบ 6 ขุนสาบ     

   สะเมิง แม่สาบ 8 ง้ิวเฒ่า     

   สะเมิง แม่สาบ 10 ทุง่ยาว     

           

       - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก จอมทอง ดอยแก้ว 5 ขุนแตะ ราย 30  

   จอมทอง ดอยแก้ว 4 หินเหล็กไฟ     

  จอมทอง ดอยแก้ว 4 ห้วยมะนาว    
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

6. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกีย๋ง อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเพ่ือทอดพระเนตรพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอ 
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี นายพลกร สุวรรณรัฐ 
ตามเสด็จฯ ในการเสด็จฯ ครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการ “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”  
โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2546 เพื่อจัดระเบียบชุมชนบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตลอดจนฟ้ืนฟูสภาพป่า
โดยรอบให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และทรงมีพระราชเสาวนีย์ที่เกี่ยวข้องกับการประมง ดังนี้ “...ให้ศึกษาลำห้วย
แม่เกี๋ยง มีสัตว์น้ำอะไรบ้างเพ่ือหาทางนำมาปล่อยคืนความอุดมสมบูรณ์ของลำห้วยต่อไป...” 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง 
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผน และงบประมาณ
โครงการฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และให้ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารจัดการในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 16 เป็นประธานคณะทำงานโครงการฯ โดยเชิญหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเชียงดาว เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ 
ขออนุมัติใช้พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาวต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นการ
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่ เหมาะสมกับ 

สภาพพ้ืนที่ และภูมิประเทศ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บรโิภค 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ถ่ายทอดพัฒนาความรู้ให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝัง 
ให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณใ์นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 98,800 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1,200 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 20 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

3. ประมงโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2548 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เก๋ียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 100,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 98,800 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตัว 1,200 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 20 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
(ส่งเสรมิฯ และให้คำแนะนำ)    
    - การเลี้ยงปลาในกระชัง ราย 20 

3. ประมงโรงเรียน (บ่อพลาสติก) แห่ง 1 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณจริง 

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
94,400 - - - 94,400 

รวม 94,400 - - - 94,400 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม ่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 20   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ให้คำแนะนำ)        

    - การเลี้ยงปลาในกระชงั  เชยีงดาว เมืองนะ 13 ห้วยแม่เกี๋ยง ราย 20  

         

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อพลาสติก)         แห่ง 1  

      - โรงเรียนบ้านห้วยแม่เกีย๋ง  เชียงดาว เมืองนะ 13 ห้วยแม่เกี๋ยง แห่ง 1   

                  

77 



78 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

7. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ฟ้าห่มปก) อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไป
ทอดพระเนตรพื้นที่เตรียมการจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยผ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544 ทรงมีพระราชดำริ “ให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็ก 
ในป่าใหญ่ในพ้ืนที่ดังกล่าว” และเสด็จครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2544 ให้ราษฎรผู้ที่มีความประสงค์
เข้าร่วมโครงการฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ต่อมากองทัพภาคที่ 3 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ ขึ้น และได้มี
การประชุมทำแผนแม่บทการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และได้มีพระราชเสาวนีย์ให้เปลี่ยนชื่อ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ “ดอยผ้าห่มปก” เป็น “ดอยฟ้าห่มปก” โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน
ชื่อโครงการฯ ตามพระราชเสาวนีย์ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยแบแล อำเภอ 
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค 
5. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 80,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 20,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 50 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ฟ้าห่มปก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สาว
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2548 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  บ้านเล็กในป่าใหญ่ (ฟ้าห่มปก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม ่
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 100,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 80,000 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตัว 20,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 50 

    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 (ส่งเสรมิฯ และให้คำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 30 ราย ราย 30 

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 20 ราย ราย 20 

3. จุดเรียนรูแ้ละสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 1 

    3.1 สาธิตการเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต ์ บ่อ 1 

    3.2 สาธิตการเลี้ยงปลากดหลวง  บ่อ 5 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ - จ้างพนักงานราชการ ดังนี้  1. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 2 อัตรา 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 

 
หมายเหตุ - จ้างเหมาบริการ  ดังนี ้ 1. คนงาน  จำนวน 1 อัตรา  
 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
-  สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 

 ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 

(2,500/เดือน/อัตรา) 
รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
352,500 17,400 - 369,900 

รวม 352,500 17,400 - 369,900 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
207,200 78,000 - - 285,200 

รวม 207,200 78,000 - - 285,200 



 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ ่(ฟ้าห่มปก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม ่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 50   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ให้คำแนะนำ)        

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน แม่อาย แม่สาว 15 ฟ้าห่มปก ราย 30  

     - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  แม่อาย แม่สาว 15 ฟ้าห่มปก ราย 20  

                  81 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

8. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยดำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2545 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง ได้เสด็จทอดพระเนตรพ้ืนที่บริเวณดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเตรียมการ
จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากดอยดำ 
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังซึ่งติดขัดด้วยข้อกฎหมายของกรมป่าไม ้
 ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการจัดทำแผน และงบประมาณ
โครงการฯ และได้มีมติให้สำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมแผนจากทุก
หน่วยงาน เพ่ือเสนอของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตอาชีพด้านการประมง 
5. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 87,500 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 12,500 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 25 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)  

3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยดำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2548 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม)่ 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  บ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยดำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 100,000 

    1.1 ปล่อยพันธุส์ตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 87,500 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตัว 12,500 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 25 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และให้คำแนะนำ)  

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 25 

3. จุดเรียนรูแ้ละสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 1 

    3.1 สาธิตการเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต ์ บ่อ 2 

    3.2 สาธิตการเลี้ยงปลาสเตอรเ์จียน บ่อ 1 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ 
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ   – จ้างพนักงานราชการ ดังนี้   1. เจ้าหน้าท่ีประมง  จำนวน 1 อัตรา 
             2. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา 
     3. นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา  
 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 

 หมายเหตุ  - จ้างเหมาบริการ  ดังนี ้  1. คนงาน  จำนวน 1 อัตรา 
      2. นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย  
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณ 
 จริงขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 

(2,500/เดือน/อัตรา) 
รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
610,200 27,000 - 637,200 

รวม 610,200 27,000 - 637,200 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
284,700 188,000 - - 472,700 

รวม 284,700 188,000 - - 472,700 



 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยดำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม ่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 25   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และให้คำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เวียงแหง เมืองแหง 7 ดอยดำ ราย 25   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

9. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพฒันาคุณภาพชีวิต บ้านนาศิริ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 สืบเนื่องมาจากเมือ่วันที่ 17 มีนาคม  2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยดำ) ตามพระราชดำริ  
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้กราบบังคมทูล
ถวายรายงานการดำเนินงานถึงโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ หมู่ 2 
ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันสภาพป่าถูกทำลายเป็นอย่างมาก หน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ 32 เกรงว่าจะไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ทรงรับไว้อยู่ในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับโครงการ
ดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยตั้งเป็น “โครงการพัฒนาบ้านนาศิริ ตามพระราชดำริ”  
ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
2. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรพัยากรสัตว์น้ำ 
3. เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในพ้ืนที่โครงการ จำนวน 100,000 ตัว 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 บ้านนาศิริ หมู่ 2 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2549 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 
งาน/โครงการ  อนุรักษ์ฟ้ืนฟสูภาพป่าและพัฒนาคุณภาพ บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 100,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 100,000 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง
ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
66,100 - - - 66,100 

รวม 66,100 - - - 66,100 



 

กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ                            กรมประมง 
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10. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน 
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 วันที่  28 มกราคม  2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง เสด็จทอดพระเนตรพ้ืนที่บร ิเวณดอยม่อนล้าน จุดความสูง 1,360 เมตร ใกล้บ้านอาแย  
หมู่ 3 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากได้รับรายงานข้อมูลจากสำนักบริหารจัดการ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแผ้วถาง ทำไร่
หมุนเวียนเป็นแนวกว้างประมาณ 11,000 ไร่ หากไม่มีการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม 
พ้ืนที่ป่าก็จะถูกบุกรุกเกิดความเสียหายเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา ซึ่งเป็นต้น
กำเนิดลำห้วยต่าง ๆ อันเป็นสาขาของลำน้ำแม่สะลวง และลำน้ำแม่งัด เป็นผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัด
ลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวเชียงใหม่ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
2. เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำแกเ่กษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 100,000 ตัว 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 บ้านอาแย หมู่ 3 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
5. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ปี  2549 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  สถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง ตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน 
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 100,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์นำ้ในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 100,000 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
66,100 - - - 66,100 

รวม 66,100 - - - 66,100 
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11. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยเมืองงาม 
ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ดอยสามเส้าใหญ่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม ซึ่งเป็นลุ่มน้ำ
สาขาของลำน้ำแม่กก ตั้งอยู่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้กับช่องทางสันต้นดู่ ซึ่งเคย
เป็นจุดผ่อนปรนค้าขาย ไทย - พม่า ในอดีตมีระยะห่างจากชายแดน 2 กิโลเมตร ตรงข้ามกับเมืองยอน 
ของรัฐว้าในพม่า พ้ืนที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ (ลีซอหัวน้ำเก่า) ปัจจุบันได้อพยพลงมา
อยู่พ้ืนที่ตอนล่างแต่ชาวบ้านก็ยังคงขึ้นไปบุกรุกแผ้วถางป่า ทำสวนผลไม้ ทำไร่หมุนเวียน ปลูกข้าวไร่ และ
ในบางโอกาสก็มีการลักลอบค้าขายสินค้าหนีภาษี และยาเสพติดกับกองกำลังว้าแดง ถ้าหากปล่อยพ้ืนที่
บริเวณนี้ทิ้งไว้ โดยไม่มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจะเกิดปัญหาทั้งด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน และ
ปัญหาการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำกก จะต้องถูกบุกรุก 
แผ้วถางเพ่ิมข้ึนอีกเป็นจำนวนมาก 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เชิญแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทน
กรมป่าไม้ ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 16 เข้าร่วม
ประชุมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหา โดยขอใช้พ้ืนที่ป่าที่ถูกแผ้วถางแล้ว บริเวณลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม ตำบล
ท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด NC 540257 ประมาณ 600 ไร่ มาจัดตั้งสถานีทดลองเกษตร
บนพ้ืนที่สูง โดยให้ราษฎรซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ราษฎรบ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 326 ครัวเรือน ประชากร 1,417 คน และราษฎรบ้านสุขฤทัย หมู ่ที ่ 11  
ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 566 ครัวเรือน ประชากร 2,235 คน ได้เข้า
มาร่วมดำเนินงานโครงการฯ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 100,000 ตัว 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านลีซอหัวน้ำเก่า ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2549 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยเมืองงาม 
   ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 100,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 100,000 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หนว่ยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 
 

รวม งบ 
ดำเนนิงาน 

ค่า 
จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
67,400 - - - 67,400 

รวม 67,400 - - - 67,400 
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12. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านลีซอเสาแดง 
ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ 
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที ่ดอยขุนห้วยยา ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพบว่าพ้ืนที่ดอยขุนห้วยยา ได้ถูกแผ้วถางทำไร่หมุนเวียน ประมาณ 6,000 ไร่ โดยมี
ชาวเผ่าลีซอเข้ามาตั้งหมู่บ้านอยู่บนเชิงเขา แต่เดิมราษฎรได้ใช้พ้ืนที่บริเวณนี้ปลูกฝิ่นเป็นแหล่งค้ายาเสพติด 
ปัจจุบันรัฐบาลได้เข้มงวดปราบปราม ราษฎรจึงได้เลิกปลูกพืชเสพติดเปลี่ยนมาทำไร่หมุนเวียน ซึ่งทำได้เพียง 
ปีละ 1,000 ไร่ อีก 5,000 ไร่ ปล่อยทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า การปลูกข้าวได้ผลผลิตเพียง 30 ถัง/ไร่  
และปลูกข้าวโพดได้ผลผลิต 20 ถัง/ไร่ การทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว เมื่อหมดฤดู 
เก็บเกี่ยวราษฎรส่วนใหญ่จะละทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำในเมือง คงเหลือเฉพาะคนชราและเด็กอยู่ในหมู่บ้าน 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาทางด้านการศึกษา ราษฎรขาดโอกาสทางการศึกษา ในหมู่บ้านลีซอเสาแดง 
มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง ปัจจุบันไม่มีครูมาสอนเป็นเวลา 6 ปีแล้ว ปัญหาด้านสาธารณสุขราษฎร
ได้รับการบริการด้านสุขอนามัยต่ำกว่ามาตรฐาน คณะกรรมการหมู่บ้านได้ร้องขอให้ทางราชการเข้ามา 
ให้ความช่วยเหลือโดยยินดีให้ความรว่มมือกับทางราชการทุกอย่าง 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทรงโปรดเกล้าฯ  
ให้เชิญแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทน 
กรมป่าไม้ ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทน 
กรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมประมง ผู้ แทนกรมพัฒนาชุมชน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและ
จัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 มาร่วมศึกษาหารือในการแก้ไขปัญหา โดยขอใช้พื้นที่ป่าที่ถูกแผ้วถางแล้ว 
บริ เวณ ดอยขุนห้ วยยา  ตำบลแจ่ มหลวง อำเภอแม่ แจ่ม จั งหวัดเชี ยงใหม่  พิ กัด MA 195972  
ประมาณ 3,000 ไร่ มาจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบนพ้ืนที่สูงโดยให้ราษฎรซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ ราษฎร 
บ้านลีซอเสาแดง หมู ่ที ่ 7 ตำบลแจ่มหลวง เป็นราษฎรเผ่าลีซอ จำนวน 68 ครัวเรือน ประชากร  
443 คน และบ้านห้วยเขียดแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแจ่มหลวง เป็นราษฎรเผ่ากะเหรี่ยง จำนวน 62 ครัวเรือน 
ประชากร 424 คน ไดเ้ข้ามาร่วมดำเนินโครงการฯ 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
2. เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 100,000 ตัว 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพื้นทีบ่้านลีซอเสาแดง หมู่ 7 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2549 - 2565 
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6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   สถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง ตามพระราชดำริ บ้านลีซอเสาแดง 
   ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 100,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 100,000 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง
ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
67,400 - - - 67,400 

รวม 67,400 - - - 67,400 
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13. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านนาเกียน จังหวัดเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 ราษฎรบ้านนาเกียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงมี 103 หลังคาเรือน ประชากรจำนวน 667 คน 
วัฒนธรรมดั้งเดิมคือ การใช้ช้างไถ่นา พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำแม่ฮอง ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาของลำน้ำแม่งัด 
ลำน้ำสาละวิน ต้นน้ำเกิดจากดอยซอยเทอลู่ความสูง 1,200 เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  
มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 12,250 ไร่ ปัจจุบันถูกแผ้วถางไปแล้วเกินกว่าร้อยละ 50 ราษฎรขาดความรู้และทักษะ 
ในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ อีกท้ังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคดัเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสม 

กับสภาพพ้ืนที่และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพ้ืนทีโ่ครงการ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 100,000 ตัว 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพืน้ที่บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2549 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านนาเกียน จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 100,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตัว 100,000 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง
ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
67,400 - - - 67,400 

รวม 67,400 - - - 67,400 
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14. โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่า อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านแม่บวนเหนือ บ้านแม่บวนใต้ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริ “ให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ
ทำการเกษตร อุปโภคบริโภค และฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำที่ถูกบุกรุกแผ้วถางให้คืนสู่สภาพสมบูรณ์ดังเดิม” 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำแกเ่กษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 500,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 40 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพื้นทีบ่้านแม่บวนเหนือ บ้านแม่บวนใต้ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2549 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ่
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   พัฒนาพ้ืนทีอ่ำเภอดอยเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม ่
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศพจ.) ตัว 500,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 500,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ปจ.) ราย 40 

    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)   

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 40 
 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง
ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

 
 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
59,800 - - - 59,800 

สำนักงานประมงจงัหวัด
เชียงใหม ่ 87,700 - - - 87,700 

รวม 147,500 - - - 147,500 



 

 
  
 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ      ราย 40  

 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ         

 (ส่งเสรมิฯ และอบรม)        

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  ดอยเต่า    ราย 40  
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15. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการตามพระราชดำริหมู่บ้ านสหกรณ์ สันกำแพง เป็นโครงการตามพระราชดำริ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2518 
โดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขอใช้พ้ืนที่บริเวณตำบลออนหลวย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
จากกรมป่าไม้ จำนวน 22,296.25 ไร่ และคัดเลือกเกษตรกรผู้ด้อยโอกาสในภาคเหนือ ได้แก่ อำเภอ 
ดอยสะเก็ด อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่ าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน 
จังหวัดลำปาง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการฯ โดยสมาชิกได้รับ
การจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 2,000 ตารางวา และที่ดินสำหรับเกษตรกรครอบครัวละ   
4 - 7 ไร่ และได้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหมูบ่้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2524 
 ในปีพุทธศักราช 2540 กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท สำนักงานพัฒนาที่ดิน กองพัฒนาเกษตรที่สูง และ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปสำรวจพ้ืนที่เพ่ือจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน 85 ไร่ ตั้งอยู่
หมู่ที่  5 ตำบลสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของกรมประมง 
โดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่แปลงสาธิต  
85 ไร่ และพ้ืนที่โครงการฯ ใน 8 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งตำบลสหกรณ์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการแหล่งน้ำ
โครงการฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก รวมถึงการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้
เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลาในกระชัง และการตลาดแก่สมาชิกของสหกรณ์ 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที ่และภูมิประเทศ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการสาธิต และการเรียนรู้ด้านการประมงให้แก่สมาชิกหมู่บ้านสหกรณ ์
5. เพ่ือพัฒนาชีวิตแก่เกษตรกรในเขตโครงการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว 

- ปล่อยพนัธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 500,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 50 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 
3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2551 - 2565 
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6. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  
- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดืเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  สหกรณ์สันกำแพง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศพจ.) ตัว 500,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 500,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ปจ.) ราย 50 
    2.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
(ส่งเสรมิฯ และให้คำแนะนำ)    

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 
(สนับสนนุบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 10 ผืน) 

ราย 10 

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 40 

3. จุดเรียนรูแ้ละสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (ปจ.) แห่ง 1 

    3.1 การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน บ่อ 1 
 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
59,800 - - - 59,800 

สำนักงานประมงจงัหวัด
เชียงใหม ่ 122,200 - - - 122,200 

รวม 182,000 - - - 182,000 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ      ราย 50  

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ให้คำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  แม่ออน บ้านสหกรณ ์    ราย  10   

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 10 ผืน)           

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  แม่ออน บ้านสหกรณ ์    ราย  40   
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16. โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริที่จะมอบที่ดินส่วนพระองค์ในพ้ืนที่ 
บ้านสวนกองแหะ หมู่ที่  4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือดำเนินการในลักษณะเป็นคลินิกเกษตร เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
รวมทั้งเพ่ือการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ธรรมชาติ และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน 
เป็นการส่วนพระองค์ไปยังพ้ืนที่บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทรงมี
พระราชดำริ “ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจ และวางแผนการใช้ที่ดิน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ 
เพ่ือให้ ได้แนวทางที่ เหมาะสมต่อการเกษตร ส่วนจะพัฒนาหรือปลูกพืชชนิดใด ควรพิจารณาหลังจาก 
ได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว” ดังนั้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2544 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีหนังสือสั่งการ
อย่างเป็นทางการมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการสำรวจ และวางแผนการใช้ที่ดินโดยเร่งด่วน และ 
ให้กรมชลประทานสำรวจแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพ้ืนที่ดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินจึงได้เข้าทำการ
สำรวจข้อมูลด้านกายภาพทั่ว ๆ ไปของพ้ืนที่ ได้แก่ ขอบเขตพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศ สำรวจดิน จำแนก 
ความเหมาะสมของดิน เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพของที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และกรมชลประทานได้ออกตรวจสอบ 
สภาพพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมจัดทำรายงานการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือใช้เป็นคลินิกเกษตรสำหรับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน ศูนย์ฝึกอบรม 

การทำเกษตรบนพื้นที่สูงของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่โครงการฯ และชุมชนข้างเคียง 
ไดเ้รียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพและใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

5. เพ่ือเป็นศูนย์สาธิตเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร 
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดี่ขึน้ 

3. เป้าหมาย 
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 40 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่บ้านสวนกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2548 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  พัฒนาพื้นทีบ่้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(ส่งเสรมิและอบรม) 

ราย 40 

    - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
  (สนับสนนุบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผืน) 

ราย 20 

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 20 
2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
    2.1 สาธิตการเลี้ยงสตัว์น้ำในกระชัง 
  (สนับสนุนกระชัง ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ผืน) 

แห่ง 
 

1 
 

    2.2 สาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสตกิ 
  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 1 ผืน) 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังของสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง
ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
เชียงใหม ่ 137,700 - - - 137,700 

รวม 137,700 - - - 137,700 



 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 40   

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  แม่ริม โป่งแยง   ราย   20   

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผืน)           

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  แม่ริม โป่งแยง   ราย   20   
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17. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยอมพาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ  
 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพ้ืนที่
บริเวณดอยอมพาย ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพบว่า พ้ืนที่ป่าดอยอมพาย  
ได้ถูกแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอย่างกว้างขวางเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ไร่ และมีแนวโน้มว่าราษฎรจะทำการ
บุกรุกพ้ืนที่ป่า เพ่ือขยายพ้ืนที่ทำกินเพ่ิมขึ้นอีก ถ้าปล่อยให้สถานการณ์การบุกรุกแผ้วถางป่าดำเนินไปเช่นนี้ 
พ้ืนที่ป่าไม้ก็จะถูกทำลายลงจนหมดสิ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอยอมพาย ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ 
ลำน้ำแม่ปิงไหลต่อไปยังลำน้ำแม่แจ่ม เป็นลำน้ำสาขาหลักของลำน้ำแม่ปิง จะส่งผลกระทบให้ลำน้ำแม่ปิง 
ซ่ึงเป็นลำน้ำสายหลักของประเทศขาดแคลนน้ำไปในอนาคต โดยมีนายโกวิท ปัญญาตรง ผู้อำนวยการ 
ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
เป็นผู้ถวายรายงานสภาพของปัญหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ทรงวินิจฉัย และทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดตั้งสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ และภูมิประเทศ 

2. เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร 
3. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค 

3. เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว 
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 50,000 ตัว 

 2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นทีด่ำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ดอยอมพาย ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2552 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 
งาน/โครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยอมพาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  ตัว 50,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 50,000 

2. จุดเรียนรูแ้ละสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 1 

    2.1 การเพาะพันธ์ุปลานลิในบอ่ดิน บ่อ 2 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 
 

รวม งบ 
ดำเนินงาน 

ค่า 
จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
92,400 - - - 92,400 

รวม 92,400 - - - 92,400 
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18. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ  
 เนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอดีต 
ไม่สามารถทำได้ในวันเดียว เพราะการเดินทางมีระยะทางไกล ถนนหนทางทุรกันดาร คณะทำงานโครงการ
พระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนในขณะนั้น ซึ่งมีหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จักรพันธ์ องคมนตรีเป็นประธาน  
ไดม้ีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีสถานีกลางที่ใช้ในการพักเตรียมลำเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
กล้าไม้ เพ่ือนำไปใช้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริระหว่างส่วนกลางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ดังนั้น ในวันที่ 6 ตุลาคม 2522 คณะทำงานโครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้กราบบังคมทูล 
ขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพ่ือดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน 6 ไร่ 47 ตารางวา และต่อมา 
พลโทสีมา ปาณิกบุตร แม่ทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้น ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินเพ่ิมเติมอีก 14 ไร่ 81 ตารางวา ทำให้ 
มีพ้ืนที่โครงการรวม 20 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อเป็น ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา
ตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง โดยมีกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จัดกำลังพลดูแลและประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับได้รับความรู้ และเรียนรู้
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ซึ่งสามารถนำหลักการความรู้ไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีความสุขและยั่งยืนในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
3. เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่สมาชิกหมู่บ้าน 
4. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสทางด้านการผลิตให้เกษตรกร 
ประชาชนทั่วไปมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์ทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน 
และนักศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

3. เป้าหมาย 

1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 20 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 

2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 พ้ืนทีอ่ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2553 - 2563 
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6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

  
แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ พัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 20 
    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และอบรม)  

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 
  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผืน) 

ราย 20 

2. จุดเรียนรู้และสาธติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  แห่ง 1 

    2.1 การสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  บ่อ 1 

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 1 ผืน)   

    2.2 การสาธิตการเลี้ยงกบในกระชังบก  กระชัง 1 
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 งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 
 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
เชียงใหม ่ 95,200 - - - 95,200 

รวม 95,200 - - - 95,200 
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 20   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  สนัป่าตอง มะขุนหวาน 8 มะขุนหวาน       

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผืน)           
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กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ                            กรมประมง 

112 

19. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน 
ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง เสด็จทอดพระเนตรพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี๊ยะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำห้วยป่าชม ห้วยผาลั้ง ห้วยหินขาว 
ห้วยยาดี และต้นน้ำลำน้ำแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงพบว่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว อยู่สูงจาก
ระดับน้ำทะเล 1,400 - 1,600 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างจำนวน 
นับพันไร่ บางส่วนของพ้ืนที่มีการปลูกพืชเสพติด ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนั้น
พ้ืนที่ดังกล่าวยังเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากนอกประเทศเข้ามายังตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ผ่านหมู่บ้าน
ผาลั้ง (ชาวเขาเผ่าเย้า 200 ครัวเรือน) บ้านปางขอน (ชาวเขาเผ่าอาข่า เย้า มูเซอ 100 ครัวเรือน) และ 
บ้านแม่มอญ (ชาวเขาเผ่าลีซอและอีก้อ 100 ครัวเรือน) ราษฎรทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้ทำการบุกรุกแผ้วถางป่า  
ทำไร่เลื่อนลอย ทำให้แหล่งต้นน้ำลำธารถูกทำลายลง ทำให้เกิดแผ่นดินเลื่อนไหล ลำน้ำต่าง ๆ เกิดการตื้นเขิน 
ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่กกมีปริมาณลดลง นอกจากนั้นยังทำให้น้ำตกแม่กรณ์ ซึ่งเป็นน้ำตก
ธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีระดับความสูงของน้ำตกประมาณ 70 เมตร เกิดสภาวะปริมาณน้ำลดลง ทำให้
ทรัพยากรสัตว์น้ำมีปริมาณน้อยลง เนื่องจากมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ในส่วนกิจกรรมด้านการประมง สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำรัสให้กรมประมง  
“…เลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงปลาประจำบ้านและในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทาน
ได้อย่างพอเพียง...” 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคดัเลือกพันธุ์สัตว์น้ำทีเ่หมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค 
5. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 25,000 ตัว 

- ปล่อยพนัธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 25,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 10 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านปางขอน หมู ่7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2549 - 2563 
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6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี 2563 

งาน/โครงการ  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู 
   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 25,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์นำ้ในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 25,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 10 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ 
ใหค้ำแนะนำ)  
    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 

 
 

ราย 

 
 

10 
 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง
ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 2 

(เชียงราย) 
44,700 - - - 44,700 

รวม 44,700 - - - 44,700 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงราย 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 10  

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)        

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  เมือง ห้วยชมภ ู   ราย 10   
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20. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำร ิบ้านธารทอง 
ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 พ้ืนที่บ้านธารทองต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นแหล่งคุณภาพลุ่มน้ำ 1A และ 1B มีลุ่มน้ำ
สำคัญ จำนวน 3 ลุ่มน้ำ คือลุ่มน้ำยาบอยู่ในเขตอำเภอเชียงแสน ลุ่มน้ำห้วยเม็ง และห้วยน้ำส้มอยู่ในเขต
อำเภอเชียงของ ทั้ง 3 ลุ่มน้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขง สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบบางส่วน และเป็นเนินลาดชัน  
มีพ้ืนที่ป่าที่ถูกแผ้วถางแล้วประมาณ 500 ไร่ มีน้ำไหลผ่านตลอดปี เดิมมีชาวเขาเผ่าม้ง บ้านขุนน้ำคำ และ
ชาวเขาเผ่าม้งที่อพยพมาจากจังหวัดตาก และจังหวัดสระบุรีมาบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือจับจองที่ทำกิน ทำให้ป่าไม้ 
ถูกทำลายลงจำนวนมาก ราษฎรในพ้ืนราบที่อยู่โดยรอบจึงเกิดความไม่พอใจ และเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างราษฎรไทยภูเขากับราษฎรพื้นราบ ส่วนราชการจึงได้อพยพราษฎรชาวไทยภูเขาไปไว้ที่บ้านธารทอง 
 ปัจจุบันบ้านธารทองมีประมาณ 175 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,159 คน มีบัตรประจำตัว
ประชาชน 777 คน บัตรสีฟ้า 60 คน และบัตรสีเขียวขอบแดง 101 คน เมื่อมีประชากรมากขึ้นทำให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น ทำให้สัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ในส่วนกิจกรรมด้านการประมง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริให้กรมประมง “เลี้ยงปลาในแหล่งน้ำ 
ที่กรมชลประทานจัดสร้างขึน้ เพ่ือให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่างพอเพียง” 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แกเ่กษตรกรไว้บริโภค 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 25,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 25,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 20 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสรมิฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านธารทอง หมู่ 7 ตำบลแม่เงนิ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2549 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 



 

กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ                            กรมประมง 

116 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน  
   อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ ตัว 25,000 

    1.1 ปล่อยพนัธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 25,000 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 20 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และอบรม)  
     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 

 
ราย 

 
20 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง
ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ 
 

รวม งบ 
ดำเนินงาน 

ค่า 
จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 2 

(เชียงราย) 
54,700 - - - 54,700 

รวม 54,700 - - - 54,700 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงราย 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยฯี          ราย 20  

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ให้คำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เชียงแสน แม่เงิน 11 ธารทอง ราย 10   

  เชียงของ เวียง 11 ทุ่งนาน้อย ราย 10  
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21. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
พ้ืนที่ดอยบ่อตั้งอยู่ตอนกลางตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าดอยบ่อ เป็นลุ่มน้ำชั้น 1A เป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำที่สำคัญหลายสายในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ลำห้วย
แม่สักกอง ลำห้วยโป่งผำ ลำห้วยต้นเมี่ยง ลำห้วยแม่ยาว (ห้วยแม่ซ้าย) และลำห้วยต่าง ๆ ในจำนวนลำห้วย 
ทั้ง 5 นี้ พบว่าลำห้วยที่ป่าไม้ถูกทำลายมากที่สุดคือ ลำห้วยแม่สักกอง เพราะในอดีตบริเวณพ้ืนที่นี้เป็นที่ตั้ง
ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า มีอาชีพทำการเกษตร ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และทำไร่ขิงหมุนเวียน นอกจากนี้ 
ยังเคยเป็นแหล่งมั่วสุมการพนันและยาเสพติด ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วย ทำให้ชาวเขา 
เผ่าอาข่าที่ดอยบ่อทนไม่ไหว จึงอพยพลงมาอยู่ในพ้ืนที่ราบ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ
มีการเปิดโอกาสให้ชาวเขาเผ่ามูเซอจากบ้านจะต๋อ บ้านจะฟู และบ้านลอบือ เข้าไปจับจองทำไร่หมุนเวียน
ต่อจากชาวเขาเผ่าอาข่า โดยมีนายทุนนำพันธุ์ขิงมาแจกจ่ายแล้วคอยรับซื้อผลผลิตคืน ในบางครั้งนายทุน
เหล่านั้นก็จะจ้างชาวเขาถางป่าทำไร่เสียเอง จึงเป็นเหตุให้พ้ืนที่ป่าบริเวณลำห้วยสักกองถูกทำลายลงจำนวน
หลายพันไร่ 
 ปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ  3 หมู่บ้าน  97 หลังคาเรือน ประชากร 680 คน ซึ่งในปี   
พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริ 
ด้านการประมง “ให้ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ และในฝายกักเก็บน้ำที่สร้างขึ้น  
โดยหลีกเลี่ยงการเพาะเลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่สูง เนื่องจากปลานิลไม่สามารถทนสภาพอากาศหนาวเย็นได้ ที่ผ่านมา
ปรากฏว่าการเพาะเลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่สูง เมื่อถึงฤดูหนาวปลาตายหมด จึงขอความกรุณากรมประมง 
ช่วยพิจารณาหาพันธุ์ปลาชนิดอ่ืนมาทดแทน เช่น ปลากดหลวง และถ้าสามารถขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลา 
ที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นจากประเทศจีน เช่น ปลาหลีฮ้ือ เฉาฮ้ือ และซ่งฮ้ือ มาทดลองเลี้ยงก็น่าจะ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการฯ” 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 25,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 25,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 10 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านลอบือ หมู่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2549 - 2563 

6. หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว  
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 25,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 25,000 

2. ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 10 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และให้คำแนะนำ 

  

    - การเลี้ยงสัตว์นำ้ในบ่อดิน ราย 10 
 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 
 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 2 

(เชียงราย) 
49,700 - - - 49,700 

รวม 49,700 - - - 49,700 



 

 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงราย 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 10  

     1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ให้คำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดนิ เมอืง แม่ยาว       

         

                  

120 



 

กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ                            กรมประมง 

121 

22. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านหว้ยหยวกป่าโซ 
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 วันที่ 14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เสด็จฯ ทอดพระเนตรพ้ืนที่ป่าเขาลุ่มแม่น้ำคำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน บริเวณพ้ืนที่นี้เคยเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) 
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลแม่สลองใน  
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ ชั้น 1A และ 1B ประชาชนได้ทำการบุกรุกใช้ทรัพยากรป่าไม้ และที่ดินโดยไม่มี
การควบคุม ทำให้สภาพพ้ืนทีป่่าที่สมบูรณ์เหลือเพียงเล็กน้อยกระจัดกระจายกันอยู่ และใช้เป็นแหล่งกกัเก็บน้ำ 
เพ่ืออุปโภคและบริโภคได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งกรมชลประทานได้จัดสร้างแหล่งน้ำเพื่อให้มี 
น้ำใช้ได้ตลอดปี ในส่วนกิจกรรมด้านการประมง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริให้กรมประมง “ให้เลี้ยงปลาในแหล่งน้ำที่กรมชลประทานจัดสร้างขึ้น เพ่ือให้
ราษฎรมีอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่างพอเพียง” 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำทีเ่หมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

และภูมิประเทศ  
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค 
5. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สาธิตและประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 100,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 10 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 
3. ประมงโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 
4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ 9 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2552 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) 
- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกปา่โซ  ตำบลแมส่ลองใน 
   อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1.  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ( ศพจ.) ตัว 100,000 
     1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ ตัว 100,000 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ศพจ.) ราย 10 
     2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
ให้คำแนะนำ) 

  

     -  การเลี้ยงสตัว์น้ำในบ่อดิน ราย 10 

3.  ประมงโรงเรียน (บอ่ดนิ) (ปจ.) แห่ง 1 

4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปจ.) แห่ง 1 

     4.1 การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง 
     4.2 การเลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง 
  (สนับสนุนกระชัง ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ผืน) 
     4.3 การเลี้ยงกบในคอก       

แห่ง 
 

แห่ง 
แห่ง 

1 
 

1 
1 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 2 

(เชียงราย) 
88,200 - - - 88,200 

สำนักงานประมงจงัหวัด 
เชียงราย 48,600 - - - 48,600 

รวม 136,800 - - - 136,800 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำร ิบ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงราย 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ศพจ.)         ราย 10  

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน  ห้วยหยวกป่าโซ ราย 10   

             

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน) (ปจ.)         แห่ง 1   

      - โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่ฟา้หลวง แม่สลองใน 9 ห้วยหยวกป่าโซ แห่ง 1   
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23. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ตามพระราชดำร ิตำบลป่าแดด 
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 พ้ืนที่ โครงการบ้านห้วยหญ้าไซ อยู่ ในเขตตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย  
ภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน มีสภาพป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ โดยภูมิอากาศมี 3 ฤดู ฝนจะตก 
ชุกมากตลอดฤดูกาล ฤดูร้อนจะร้อนในช่วงเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนจะมีอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาว 
จะหนาวมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริที่จะจัดสร้างโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เพ่ือให้ชาวเขาได้เข้ามาดูแลรักษา 
ป่าต้นน้ำให้คงสภาพเดิมไว้ รวมทั้งให้มีที่อยู่ทำกินอย่างถาวร เพ่ือให้ชาวเขาในโครงการฯ ได้มีอาชีพและพัฒนา
หมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมั่นคง เป็นคนไทยที่มีคุณภาพและช่วยเหลือตนเองได้ เริ ่มก่อสร้าง 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2543 ปัจจุบันมีชาวเขาเข้ามาอยู่ในโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 21 หลังคาเรือน และ
ชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านยางแดง จำนวน 4 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2544 สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชเสาวนีย์ “... ให้สถานีประมงน้ำจืด
จังหวัดเชียงราย ทำการศึกษารวบรวมพันธุ์กบ และพันธุ์สัตว์น้ำอ่ืน ๆ ที่มี พ้ืนที่อยู่ในโครงการบ้านเล็ก 
ในป่าใหญ่ จังหวัดเชียงราย นำมาเพาะขยายพันธุ์และปล่อยในเขตพ้ืนที่โครงการฯ เพ่ือเป็นการสร้าง 
แหล่งอาหารโปรตีนให้แกร่าษฎร... ” 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

และภูมิประเทศ  
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 25,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 25,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 20 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพื้นที่บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2549 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ตามพระราชดำริ ตำบลป่าแดด 
   อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 25,000 

    1.1 ปล่อยพันธุส์ตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 25,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 20 
    2.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และให้คำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 20 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 
 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 2 

(เชียงราย) 
64,700 - - - 64,700 

รวม 64,700 - - - 64,700 



 

 
 
 
 

รายละเอยีดพืน้ทีด่ำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ตามพระราชดำริ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงราย 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)         ราย 20   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ให้คำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน แม่สรวย ป่าแดด   ราย 20   
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24. โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใย 
ในสภาพแวดล้อมของโลก ทรงทราบข้อมูลจาก UN ว่าในอนาคตโลกเราจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงปัญหาการขาดแคลนอาหาร อันสืบเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร จังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำ  
ซ่ึงในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้ทำการเกษตรกรรม 
ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบบหลากหลาย และให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นป่า 
อันอุดมสมบูรณ์ ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดพ้ืนที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เหมาะสม เช่น พ้ืนที่ที่จัดสาธิต  
ณ ศูนย์ปางตองให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติ หรือ FOOD BANK ซ่ึงมีอาหารหลากหลายทั้งพืช
และสัตว์ โดยให้ดำเนินการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในพืน้ที่จัด FOOD BANK ดังนี้ 

1. ทรงรับสั่งว่า ต้นไผ่เป็นไม้ที่สวย และมีประโยชน์หลากหลาย สามารถใช้กินหน่อได้และเป็นไม้ 
ที่โตเร็วสามารถนำมาใช้สอยได้รวดเร็ว และทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการขยายพันธุ์สัตว์ เช่น  
กบ เขียด หรือไก่ป่า คืนสู่ธรรมชาติให้มาก เนื่องจากเป็นสัตว์ที่สามารถอาศัยในป่าไผ่ และสามารถ 
รับประทานได้ 

2. ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่อาศัยบนพ้ืนที่สูงได้ เช่น ปลาไน เป็นต้น 
และทรงมีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการเป็นอนัดับแรก และขยายผลสู่ราษฎรในพื้นที ่

3. ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่สูง โดยเฉพาะสัตว์ขนาดเล็ก เช่น 
สัตว์ปีก เป็นต้น 

4. ทรงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล หรือต้นไม้ป่าที่สามารถรับประทานได้ในป่า 
เช่น มะม่วงป่า ขนุนป่า ขี้เหล็ก หรือพืชชนิดอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นพืชที่มีอยู่ดั้งเดิมตามธรรมชาติ  
มีความทนทานไม่ต้องมีการดูแลรักษามาก 

ในปี 2543 กรมประมง ได้ดำเนินการโครงการธนาคารอาหารชุมชน ที่บ้านนาป่าแปก อำเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรโครงการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2544 ผลการดำเนินงานเป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง และทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ขยายโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชนไปยังพ้ืนที่ อ่ืน ๆ เบื้องต้นกำหนดไว้ที่อำเภอแม่ลาน้อย รวมทั้งอำเภออ่ืน ๆ ที่สนใจ  
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเหมือนบ้านนาป่าแปก อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  แต่ต้องใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านในเรื่องการจัดทำแหล่งน้ำตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ไดท้รงมีแนวทางดำเนินงานไว้แล้ว ตลอดจนเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ตามความเหมาะสมของพ้ืนที ่

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ขยายผลการดำเนินงานโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปสู่ราษฎรในพ้ืนที่อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 
ได้พิจารณาจัดทำโครงการที่บ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแมล่าน้อย จังหวัดแมฮ่่องสอน 

สืบเนื่องจากปี 2543 กรมประมง ได้ดำเนินการโครงการธนาคารอาหารชุมชนที่บ้านนาป่าแปก อำเภอ
เมอืง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชประสงค์ 
ให้จัดตั้งโครงการธนาคารอาหารชุมชน (FOOD BANK) ขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ
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ได้แก่ การจัดตั้งบ่อเลี้ยงปลาชุมชน สาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อดิน สาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก สาธิต
การเลี้ยงปลาและกบในกระชัง 
 จากการดำเนินกิจกรรมด้านการประมง ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (FOOD BANK) ในช่วงที่
ผ่านมาสามารถเป็นแหล่งอาหารให้แก่ เกษตรกรผู้ เลี้ยงปลา และเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรที่มาศึกษา 
ดูงานได้เป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ 2548 สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืด ซ่ึงปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่ฮ่องสอน กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น 
กองโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิ เศษ เพ่ือดำเนินการตามโครงการดั งกล่ าว  
โดยขยายผลงานด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปสู่ราษฎรตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง 
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปางตอง หมู่ที ่8 บ้านนาป่าแปก หมูท่ี่ 4 บ้านห้วยมะเขือส้ม 
หมู่ที ่5 และบ้านรวมไทย หมู่ที่ 5 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

และภูมิประเทศ  
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชน 
5. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการอบรมสาธิตและการเรียนรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 400,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 20 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 

4. พืน้ที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2553 - 2564 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   ธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 400,000 

    1.1 ปล่อยพันธุส์ตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 400,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 20 

    2.1 สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และอบรม) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  
  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 10 ผืน) 

ราย 20 

 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดื

แม่ฮ่องสอน 
77,200 - - - 77,200 

รวม 77,200 - - - 77,200 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

แม่ฮ่องสอน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 20   

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก เมือง หมอกจำแป ่ 9 ยอด ราย 20  

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 10 ผืน)        
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25. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย ์บ้านส่วยอู  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ แปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างที่ประทับได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ ในพ้ืนที่
ภาคเหนือโดยตลอด จากสายพระเนตรอันยาวไกล ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาและได้ทรงมีกระแสพระราชดำรัส
ถึงเรื่องดังกล่าวว่า “...พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นห่วง
ความมั่นคงตามแนวชายแดน ทรงเป็นห่วงว่าราษฎรชาวเขาที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ฝ่ายตรงข้ามที่เขาไม่หวังดี
ต่อประเทศเขาจะใกล้ชิดคนเหล่านี้มากกว่าเรา ถ้าเราไม่ใกล้ชิด เขาก็จะมายุยงส่งเสริม เขาเป็นอ่ืนเราก็
ลำบาก จะต้องรักษาคนเหล่านี้ไว้ จะต้องรักษาประเทศชาติไว้ รักษาคน รักษาประเทศ ทหารก็ดี ตำรวจ
ชายแดนก็ดี หรือกรมป่าไม้ก็ดี ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ตลอดเวลา ถ้าราษฎรที่เขาอยู่ตลอดเขามีความสำนึกเป็นไทย 
เขารักประเทศไทย เขาหวงแหนแผ่นดินเขาก็จะเป็น “ยาม” ที่ดี แต่คนเหล่านี้ เขาอยู่ได้ เขาต้องรัก  
เขาเชื่อถือเรา เพราะฉะนั้นจึงให้สร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านเล็ก คือ สร้างเล็ก ๆ เพื่อไมใ่ห้ป่าเสียหาย...” 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 ได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้บัญชาการทหารบก และคณะที่ปรึกษา
ส่วนพระองค์ ณ ตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ความว่า “...ให้หน่วยราชการต่าง ๆ ดำเนินการช่วยเหลือราษฎร
ชาวไทยภูเขาด้วยการให้ที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่เดิมโดยไม่ต้องอพยพมายังพ้ืนที่ราบ เพ่ือให้ราษฎรได้
อาศัยอยู่ในถิ่นฐานเดิม สามารถดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีเดิมที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติมา ภายใต้ 
การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และสามารถควบคุมประชากรได้ด้วยการให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึก 
ความเป็นไทย และการปฏิบัติตามกฎหมายไทย ตลอดจนการให้ราษฎรชาวไทยภูเขา ได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธาร และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือด้านความมั่นคง…” 

ครั้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอ
พบพระ จังหวัดตาก และได้มีพระราชเสาวนีย์กับพลตรีชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 
หรือผู้อำนวยการประสานงานโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทำกินคีรีราษฎร อำเภอพบพระ ในขณะนั้น  
ความว่า “...ให้หาราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไปเป็นยามตามแนวชายแดน ตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...”  

กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพลพัฒนาที่ 3 ได้น้อมนำแนวพระราชดำริแปลงลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ 
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้ประสานขอความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดตาก และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพ่ือดำเนินการตามแนวทางที่ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง 
กับผู้บัญชาการทหารบก และคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์ โดยนำมาพิจารณาหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ือจัดตั้ง
หมู่บ้านตามแนวพระราชดำริดังกล่าว การพิจารณาเลือกพ้ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารบก 
หรือประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2542 ให้ดำเนินการใน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ บ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก และบ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวันที่ 22 มีนาคม 
2545 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้มีพระราชดำริกับ 
พลเอกนิพนธ์  ภารัญนิตย์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขณะนั้น  
ณ เรือนประทับแรมปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความว่า “ให้พิจารณาหาแนวทางในการดำเนินงาน จัดตั้ง
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หมู่บ้านในรูปแบบบ้านยามชายแดนด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เพ่ือพัฒนาราษฎรในพ้ืนที่ให้
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติอย่างมีระบบ ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือเป็นการสนองพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 3  
ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือจัดทำหมู่บ้าน คณะทำงานฯ ได้พิจารณาพ้ืนที่ 
ด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งลักษณะพ้ืนที่ตั้งแต่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง  
ตามพระราชดำริ ทางตอนเหนือลงมาถึงทางทิศตะวันตกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังมีช่องว่างสำคัญ  
คือ ด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีระยะทางตามแนวชายแดนประมาณ 23 กิโลเมตร  
ไม่มีหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แนวชายแดนเลย ซึ่งแต่เดิมพ้ืนที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ ต้ังของบ้านแม่ส่วยอู (เดิม) และ 
บ้านขุนห้วยเดื่อ (เดิม) แต่เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการสู้รบของชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน มีการวางทุ่นระเบิด
ไว้เป็นจำนวนมาก มีการรุกล้ำอธิปไตยเนื่องจากความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดน จึงทำให้ราษฎรละทิ้ง
บ้านเรือน อพยพเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ด้านใน ทำให้พ้ืนที่ด้านนี้เกิดช่องว่างหากเข้าจากแนวชายแดนจะถึง 
ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน โดยไม่ผ่านหมู่บ้านใดเลย และเป็นระยะทางที่สั้นประมาณ 10 กิโลเมตร พิจารณาแล้ว
น่าจะเป็นจุดล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติต่อไปในอนาคต คณะทำงานจึงได้คัดเลือกพ้ืนที่ดังกล่าว  
เป็นพ้ืนที่จัดตั้งหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
บ้านแม่ส่วยอู ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง  
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
3. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แกเ่กษตรกรในพ้ืนทีโ่ครงการฯ 

3. เป้าหมาย 
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 30  

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพื้นที่บ้านแม่ส่วยอู หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2550 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  จัดตั้งหมูบ่้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านส่วยอู จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 30 

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และอบรม) 

  

    - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  
  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 15 ผืน) 

ราย 30 

 
 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพยีงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจรงิ 

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
แม่ฮ่องสอน 66,500 - - - 66,500 

รวม 66,500 - - - 66,500 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดพื้นที่ดำเนินงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านส่วยอู จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

แม่ฮ่องสอน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 30  

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสตกิ   เมือง ผาบ่อง 8  แม่ส่วยอู ราย 30   

   (สนับสนุนบ่อพลาสติกขนาด 3x5 เมตร จำนวน 15 ผืน)               
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26. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดลำพูน 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จ 
พระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน ทรงมีพระราชดำริให้จัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมรองรับราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
แม่อาวน้อย โดยจัดหาพ้ืนที่รองรับให้ใหม่ที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ราษฎรผู้อพยพต้องเดือดร้อน และจะได้เป็น
ตัวอย่างสำหรับโครงการอื่น ๆ ต่อไป 
 จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ได้เข้าดำเนินการร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมในการ
พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ภายใต้โครงการฯ ในเขตพ้ืนที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง และ
อำเภอเวียงหนองล่อง รวม 27 หมู่บ้าน 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำให้เกิดผลประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีองค์กรต่าง ๆ  

ของหมู่บ้านช่วยดูแลรักษา รวมทัง้ช่วยบริหารแหล่งน้ำ 
2. เพ่ือเพ่ิมอาหารโปรตีนประเภทปลาแก่เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ของโครงการฯ 
3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านประมง และเผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงปลา และ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
4. เพ่ือก่อให้เกิดรายได้จากการจับปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ และปลาทีเ่ลี้ยงในบ่อของราษฎร 
5. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็น

ศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน 
มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 140 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
3. ประมงโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่อาว อำเภอป่าซาง และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2546 - 2564 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี 2562 

งาน/โครงการ  พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ (ศพจ.) 
    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ

ตัว 
ตัว 

300,000 
300,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ปจ.) ราย 140 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และอบรม) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ราย 140 

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 140 ผืน)   

3. ประมงโรงเรียน (บอ่พลาสติก) (ปจ.) แห่ง 6 

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 6 ผนื)   
 

 
งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ  
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ –  จา้งพนักงานราชการ ดงันี้    1. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา 

 
 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
(2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

สำนักงานประมงจงัหวัดลำพนู 207,500 9,000 - 216,500 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืลำพูน - - - - 

รวม 207,500 9,000 - 216,500 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัดลำพูน 195,000 - - - 195,000 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืลำพูน 34,000 - - - 34,000 

รวม 229,000 - - - 229,000 



 

 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

ลำพูน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ปจ.)         ราย 140   

 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก     ราย 140   

 (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 140 ผืน) ป่าซาง น้ำดิบ 1 - 16  ราย 50  

    ป่าซาง มะกอก 1  6  ราย 30   

    เวียงหนองล่อง หนองยวง 3 - 5  ราย 41   

   บ้านโฮ่ง เหล่ายาว 7  ราย 19  

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อพลาสติก) (ปจ.)         แห่ง 6  

     - โรงเรียนบ้านแม่อาว  ป่าซาง นครเจดยี ์ 8 บวกกอห้า แห่ง 1   

     - โรงเรียนบ้านหนองยวง เวียงหนองล่อง หนองยวง 3 หนองยวง แห่ง 1  

     - โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26  ป่าซาง น้ำดิบ 11 สันปา่ฮัก แห่ง 1  

      - โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว เวียงหนองล่อง หนองยวง 5 ล้องเครือกวาว แห่ง 1  

      - โรงเรียนบ้านไรด่ง ป่าซาง น้ำดบิ 15  แหง่ 1  

     - โรงเรียนบ้านเหลา่ป่าก๋อย ป่าซาง น้ำดิบ 1 เหล่าป่าก๋อย แหง่ 1  

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 6 ผืน)        
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27. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพระราชดำริ 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน 

1. ความเป็นมาของโครงการ  
 สภาพพ้ืนที่จังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่เป็นหลักแหล่ง 
และไม่ถูกวิธี ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ได้ถูกทำลายไปเป็นอย่างมาก รวมทั้งราษฎร
เป็นชุมชนภูเขา ห่างไกลความเจริญและมีฐานะยากจน 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ราษฎรในบริเวณนั้น กรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดน่าน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดน่าน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มทางเลือกของการประกอบอาชีพ 
และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่สูง จึงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำบนพื้นที่สูง เพื่อลดปัญหา
การทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งให้ความรู้ทางด้านวิชาการที่ถูกต้องแก่ราษฎร และเพิ ่มผลผลิต 
การประมงในแหล่งน้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมทั้งสร้างความ
เข้าใจให้แก่ราษฎรในการอนุรักษ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดความ 
หวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือให้มีสัตว์น้ำบริโภคอย่างยั่งยืน และเป็นการรักษา 
ความสมดุลทางธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน และเพ่ิมรายได ้

ให้แก่ราษฎร 
3. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่ราษฎร 
4. เพ่ือเป็นศูนย์กลางจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรและราษฎรผู้มีความ

สนใจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
5. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองท้องถิน่ 
6. เพ่ือให้ราษฎรมีความรู้ด้านวิชาการประมงทีถู่กต้อง และมีจิตสำนึกท่ีดี 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ จำนวน 100,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 100 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 ราษฎรบริเวณโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2551 - 2563 
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6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

- สำนักงานประมงจังหวัดน่าน 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี 2563 

งาน/โครงการ  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำบนพ้ืนที่สูง ภายใตโ้ครงการพระราชดำริ 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศพจ.) 
    1.1 ปล่อยพันธุส์ตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ

ตัว 
ตวั 

100,000 
100,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ปจ.) 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
       -  การเลี้ยงสัตว์นำ้ในบ่อดิน 
       -  การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 

 

ราย 
 

ราย 
ราย 

 

100 
 

75 
25 

3. จดุเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปจ./ศพจ.) 
    3.1 สาธิตการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน (ปจ.) 
    3.2 สาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน (ปจ.) 
    3.3 สาธิตการเพาะเลีย้งสัตว์นำ้แบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับ 
          สิ่งแวดล้อม (ศพจ.) 
    3.4 สาธติการเพาะเลีย้งสัตว์นำ้ (ศพจ.) 

แห่ง 
 

2 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณตามใบงวด 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

 
สำนักงานประมงจงัหวัดน่าน 195,700 - - - 195,700 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืน่าน 

131,100 - - - 131,100 

รวม 326,800 - - - 326,800 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำบนพืน้ที่สูง ภายใต้โครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

น่าน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ปจ.)         ราย 100   

   1.2 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

      - การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน บ่อเกลือ ภูฟ้า   ราย 75   

  เฉลิมพระเกียรต ิ ขุนน่าน      

         

     - การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง เฉลิมพระเกียรต ิ ขุนน่าน   ราย 25  

  บ่อเกลือ ภูฟ้า      
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28. โครงการยามชายแดน บ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จงัหวัดตาก 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชกระแส
รับสั่งกับผู้บัญชาการทหารบกและคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์ ณ ตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่  
1 กุมภาพันธ์  2542 ความว่า “... ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขา  
ด้วยการให้ที่อยู่อาศัยและท่ีทำกินในพื้นที่เดิม โดยไม่ต้องอพยพมายังพื้นที่ราบ เพื่อให้ราษฎรชาวไทย
ภูเขาได้อาศัยอยู่ในถิ่นฐานเดิม สามารถดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีเดิม ที ่บรรพบุรุษของ 
พวกเขาเหล่านั ้นได้ปฏิบัติมา ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด และให้สามารถควบคุมประชากรได้ด้วยการ 
ให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และการปฏิบัติตามกฎหมายไทย ตลอดจนการให้ราษฎร 
ชาวไทยภูเขา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ลำธาร และร่วมมือกับทางราชการช่วยเหลือ  
ด้านความมั่นคง...”  ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ณ บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอ
พบพระ จังหวัดตาก ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับพลตรีชัยยุทธ เทพสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 
และผู ้อำนวยการประสานงานโครงการจัดที ่อยู ่อาศัยและพื้นที ่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ 
ในขณะนั ้น “... ให้หาราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไปเป็นยามตามชายแดนตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ...” และเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2542 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทาน 
แนวทางการจัดตั ้งหมู ่บ้าน (ตามหนังสือ ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 ที่ นร 5106/561 ลงวันที่ 19 
กรกฎาคม 2542) ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2542 ผู้บัญชาการทหารบก ประธานคณะกรรมการ
บริหารโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภ ูเขา อัน เนื ่องมาจากพระราชดำริ เห ็นชอบกับ พื ้นที ่ 
ที่คณะกรรมการให้พิจารณาว่าเป็นพื้นที่เหมาะสม สำหรับจัดตั้งโครงการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 จุด 
และจังหวัดตาก 1 จุด ได้แก่ บ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีราษฎร 
เข้าร ่วมโครงการ จำนวน 37 ครอบครัว  ซึ ่งต ่อมาได้ขยายเป็น  42 ครัว เรือน และโครงการ 
ได้สนับสนุนให้ราษฎรขุดบ่อเลี ้ยงปลาขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร และปลูกผักสวนครัว  
ซึ่งบ่อเลี ้ยงปลาขนาดดังกล่าว มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) เนื่องจากเลี้ยงง่าย 
มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว มีความอดทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีให้ผลตอบแทนคุ้มทุน เนื่องจาก
ราคาซื้อขายในพ้ืนที่มีราคาสูงกว่าพ้ืนที่ปกติมาก และน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาเป็นปุ๋ยใช้ในการรดพืชผักสวนครัว  
ทำให้ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สมเจตนารมณ์
ของโครงการฯ  

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับสถานการณ์ด้วยการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพตามแนวทางเกษตรพอเพียง 

2. เพ่ือให้เกดิความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ 
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ราษฎรในโครงการฯ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ อันก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
    ในชุมชน 
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3. เป้าหมาย 
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 47 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 ราษฎรบริเวณบ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2551 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

- สำนักงานประมงจังหวัดตาก 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
แผนการดำเนนิงานปี 2563 

งาน/โครงการ  ยามชายแดน บ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
  1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 
    - การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต ์

ราย 
 

ราย 

47 
 

47 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

 
สำนักงานประมงจงัหวัดตาก 79,200 - - - 79,200 

รวม 79,200 - - - 79,200 



 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการยามชายแดน บ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

ตาก 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 47   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต ์ อุม้ผาง แม่จัน 12 มะโอโคะ๊ ราย 47   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

29. โครงการเขือ่นแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณโุลก  

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างเขื่อน 
เก็บกักน้ำแควน้อยในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกโดยเร่งด่วน เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำ
แควน้อยตอนล่าง และจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการชลประทานพิษณุโลก และโครงการชลประทาน
เจ้าพระยาใหญ่ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ความว่า “ให้พิจารณาเร่งรัด
ดำเนินการก่อสร้างโครงการเขือ่นแควน้อย อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก” 
 เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน  2550 นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี และนายสวัสดิ์  วัฒนากร 
องคมนตรี ได้เดินทางไปตรวจโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก และ 
ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องร่วมกนักำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือราษฎรร่วมกัน
อย่างชัดเจน ซึ่งในส่วนของหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ เพ่ือช่วยเหลือราษฎร คือ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
พิษณุโลกได้ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยในช่วงปลายปี 2554 สำนักงานประมง
จังหวัดพิษณุโลกได้ประสานเรื่องชื่อโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก 
ว่า สำนักพระราชวังได้ส่งหนังสือ รล 005.2/13227 เรื่องพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ เขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดพิษณุโลกใหม่เป็น เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หมายถึง “เขื่อนแควน้อยที่ทำให้มีความเจริญขึ้น 
ในเขตพ้ืนที”่ กรมประมงจึงได้แก้ไขและเปลี่ยนชื่อโครงการดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
2. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
3. เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาแก่ราษฎรบรเิวณโครงการ 
4. เพ่ือให้ความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ 

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยง 

3. เป้าหมาย 
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 190 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
2. ประมงโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 พ้ืนที่เขตอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2554 - 2567 

6. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

- สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี 2563 

งาน/โครงการ   เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 190 
    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
       - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสตกิ 

 
ราย 

 
50 

  (สนับสนนุบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 50 ผืน)   

      -  การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 140 

2. ประมงโรงเรียน (บ่อดนิ) แห่ง 1 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
พิษณุโลก 241,500 - - - 241,500 

รวม 241,500 - - - 241,400 



 

รายละเอยีดพื้นที่ดำเนินงานโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

พิษณุโลก 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 190   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ         

 (ส่งเสรมิฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก           ราย 50  

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 50 ผืน) วัดโบสถ ์ หินลาด 1 2 3 4 5      

  วัดโบสถ์ วัดโบสถ ์ 5 8     

  วังทอง บ้านกลาง 2 3 4 5 8 9     

  วังทอง วังทอง 1 2 3 4 5     

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน          ราย 140  

  วัดโบสถ์ หินลาด 1 2 3 4 5      

  วัดโบสถ ์ วัดโบสถ ์ 5 8     

  วัดโบสถ ์ ท่างาม 1 2     

  วังทอง บ้านกลาง 2 3 4 5 8     

  วังทอง วังทอง 1 2 3 4 5     

  2. ประมงโรงเรียน (บอ่ดิน)     แห่ง 1   

  - โรงเรียนคันโซ้ง วัดโบสถ ์ คันโซ้ง 1  แห่ง 1   
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30. โครงการหลวงเพื่อการพฒันาการเกษตรแบบย่ังยืน (คลองลาน) จังหวัดกำแพงเพชร 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
ตามกระแสพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ให้มูลนิธิโครงการหลวงช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อำเภอคลองลาน จังหวัด
กำแพงเพชร วันที่ 24 มิถุนายน 2542 หม่อมเจ้าภีชเดช  รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง โปรดให้ 
แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าเฝ้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรับทราบปัญหาและกำหนดขอบเขตโครงการฯ โดยมีเป้าหมายในปีแรก 
ให้ดำเนินการในพ้ืนที่ปางมะนาว ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี และบ้านปางมะละกอ ตำบล 
ปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง และปี 2543 ให้ดำเนินการในพ้ืนที่บ้านบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอ 
คลองลาน และบ้านแปลงสี่ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน โดยให้ปฏิบัติงานตามแนวทางของมูลนิธิ
โครงการหลวง โดยมีผู้ แทนมูลนิธิ โครงการหลวง (นายวิจิตร  ถนอมถิ่น ) เป็นประธานคณะทำงาน  
ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำกรอบแผนงานขยายผล
โครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาเกษตรแบบยั่ งยืน ระยะเวลา 5 ปี (2544 - 2549) โดยมีสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำแผนปฏิบัติการครอบคลุมยุทธศาสตร์
แนวทาง และมาตรการการพัฒนาศักยภาพคน และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริการจัดการเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติให้ราษฎรมีชีวิต
ความเป็นอยูท่ีม่ั่นคงและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
2. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
3. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและ 
ให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณใ์นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

4. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

5. เพ่ือเพ่ิมอาหารโปรตีนประเภทปลาแก่เกษตรกรในพ้ืนทีข่องโครงการฯ 
6. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะการเลี้ยงปลาและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

3. เป้าหมาย 
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 250 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
2. ประมงโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง 

4. พืน้ทีด่ำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอคลองลาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอปางศิลาทอง จงัหวัดกำแพงเพชร 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2551 - 2565 



151 
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6. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
   - สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร 

- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  หลวงเพ่ือการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน (คลองลาน) จังหวัดกำแพงเพชร 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 250 

1.1 สง่เสริมและพฒันาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสรมิฯ และอบรม)   

- การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ราย 250 

2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน) แห่ง 2 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
กำแพงเพชร 312,500 - - - 312,500 

รวม 312,500 - - - 312,500 



 

 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน (คลองลาน) จังหวัดกำแพงเพชร 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

กำแพงเพชร 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 250   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ         

 (ส่งเสรมิฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาดุกในบอ่พลาสติก ขาณุวรลักษบุร ี ปางมะค่า 11 ปางมะนาว       

   ปางศิลาทอง ปางตาไว 8 ปางมะละกอ       

    ปางศิลาทอง หินตาด 8 อุดมทรัพย ์       

    คลองลาน คลองลานพัฒนา 14 สุขวิจิตรพัฒนา       

    คลองลาน คลองลานพัฒนา 13 สุขสวรรค ์       

    คลองลาน คลองลานพัฒนา 14 น้ำพระทัย       

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)         แห่ง 2  

      - โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย ขาณุวรลักษบุร ี ปางมะค่า 18 เขาพริกไทย แห่ง 1 2 ไร ่

      - โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ ์ คลองลาน คลองลานพัฒนา 17 ป่าสน แห่ง 1 2 ไร ่
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31. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านป่าคา และบ้านโลโคะ 
จังหวัดกำแพงเพชร 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
สืบเนื่องจากนายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เมื่อวันที่ 16 เมษายน  2551 รวมทั้งได้ให้แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ โดยเสนอแนวทางการจัดตั้งโครงการพระราชดำริขึ้น และได้จัดประชุมหารือแนว
ทางการจัดตั้งโครงการ ณ สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งให้สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 
จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดพ้ืนที่จัดตั้งโครงการบริเวณบ้านป่าคา หมูที่  8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ 
คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 จังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางเข้าพ้ืนที่เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้ง
โครงการกับราษฎรหมู่บ้านป่าคา บ้านป่าหมาก และบ้านโลโคะ ต่อมานายวรการ  ปิ่นหยา นักเกษตร 
ในพระองค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำแนวเขตพ้ืนที่โครงการฯ  
โดยมีราษฎรในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวเขตของพ้ืนที่ด้วย 

กรมประมง เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้เข้าประชุมร่วมดำเนินงานโครงการจัดตั้งสถานีพัฒนา 
การเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ
คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และร่วมเป็นหน่วยงานในการเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่  ตลอดจน 
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขา ซึ่งมี 
กลุ่มหมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน บ้านป่าหมาก บ้านโลโคะ  
หมู่ที ่10 ตำบลโกสัมพี อำภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครวัเรือน 
4. เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย 
5. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพการประมงให้แก่นักเรียนและราษฎรในพื้นที่ 
6. เพ่ือเพ่ิมอาหารโปรตีนประเภทปลาแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ของโครงการ 
7. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะการเลี้ยงปลาและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
8. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็น

ศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน 
มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 100,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 20 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
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3. ประมงโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพื้นที่บ้านป่าคา หมู่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน บ้านโลโคะ และบ้านป่าหมาก 
หมู่ 10 ตำบลโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2552 - 2563 

6. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร 
- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านป่าคา และบ้านโลโคะ 
จังหวัดกำแพงเพชร 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศพจ.) ตัว 100,000 

    1.1 ปล่อยพันธุส์ตัว์น้ำในแหลง่นำ้ธรรมชาติ  ตัว 100,000 

2. ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ปจ.) ราย 20 
2.1  ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

  (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ราย 20 

 (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผืน)   

3. ประมงโรงเรียน  (ปจ.) (บ่อพลาสติก) แห่ง 1 

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 1 ผืน)   
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
กำแพงเพชร 49,600 - - - 49,600 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดื

กำแพงเพชร 
66,100 - - - 66,100 

รวม 115,700 - - - 115,700 



 

 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สงู ตามพระราชดำริ  บ้านป่าคา และบ้านโลโคะ จงัหวัดกำแพงเพชร 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

กำแพงเพชร 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ปจ.)         ราย 20   

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก คลองลาน โป่งน้ำร้อน 8 ป่าคา ราย 20   

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3X5 เมตร จำนวน 20 ผืน) โกสัมพีนคร โกสัมพ ี 10   โละโคะ       

  2. ประมงโรงเรียน  (บ่อพลาสติก) (ปจ.)        แห่ง 1  

      - โรงเรียนหนองแดน (สาขาโละโคะ) โกสัมพนีคร โกสัมพ ี 10 โลโคะ แห่ง 1   

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5X10 เมตร จำนวน 1 ผนื)        
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32. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา ได้เกิดภาวะความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง  
ทำให้มีการสู้รบระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยฝ่ายก่อการร้ายได้ยึดพื้นที่บริเวณ
เขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย โดยใช้พ้ืนที่บริเวณเขาค้อเป็นศูนย์กลางบัญชาการรบ
และต่อต้านรัฐบาล 
 รัฐบาลมอบหมายให้กองทัพบกรับผิดชอบในการปราบปราม และกวาดล้างผู ้ก่อการร้าย 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว กองทัพบกได้มอบหมายกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบพ้ืนที่ และได้จัดตั้งหน่วยผสม 394 ขึ้นที่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2511 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยชุดควบคุม 
ที่ 33 ได้ดำเนินการเข้าปราบปรามและกวาดล้างเป็นต้นมา 
 ประมาณปี พ.ศ. 2511 - 2541 กองทัพบกได้สร้างถนนระหว่างสายพิษณุโลก - หล่มสัก  
ตรงกิโลเมตรที่ 100 บ้านแคมป์สนไปยังบ้านเล่าลือ และปี 2511 ได้สร้างถนนอีกสายจากบ้านนางั่ว 
ถึงบ้านสะเดาะพง ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ทางยุทธวิธีในการส่งกำลังเข้าปราบปรามและกวาดล้าง แต่ก็ได้รับ
การต่อต้านอย่างรุนแรงจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งนำความสูญเสียและความสูญหายอย่างมาก  
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทั้งสองฝ่าย 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จเยี ่ยมเยียน
กองทัพพิเศษค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2520 และทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่
สองข้างถนนทั้งสองสาย ที่กองทัพบกจดัสร้างให้ประโยชน์แก่ราษฎรทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่เฉพาะทางทหารเท่านั้น  
โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้สละพระราชทรัพย์  
ส่วนพระองค์ส่วนหนึ่ง จัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนา เรียกว่า “กองอำนวยการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก” โดยให้
กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนาในหมู่บ้านยุทธศาสตร์
พัฒนาทั้งสองข้างถนนที่สร้างขึ้น เพ่ือประสานต่อเนื่องกับแผนกวาดล้างผู ้ก ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ของ
กองทัพบก และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้ราษฎรในหมู่บ้านจัดตั ้งยึดเป็นอาชีพหลักในการดำรงชีพ  
ซึ่งกรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งที ่รับผิดชอบในการพัฒนาอาชีพของราษฎรในหมู่บ้านจัดตั ้งตั ้งแต่ปี  
พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา 
 เมื่อรัฐบาลกำหนดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้าอาศัยตามสองข้างทางของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก  
จะเห็นว่าสภาพที่ต่ำของหมู่บ้านเหล่านี้จะอยู่ปลายเขตอำเภอ หรืออยู่ห่างศูนย์กลางการบริหารราชการ 
ตลอดจนการบริการต่าง ๆ และชุมชนของจังหวัด ดังนั้นราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการสมควรได้รับ
การพัฒนาและดูแลเอาใจใส่จากรัฐ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอาชีพการเกษตร 
ซ่ึงหากปล่อยให้ดำเนินไปตามภาวะวิสัย โดยปราศจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบจะเหมือนในอดีตซึ่งเคยมี
ปัญหาทางด้านสังคมการเมือง และการไม่เลื่อมใสในระบบประชาธิปไตย อาจจะทำให้ระบบคอมมิวนิสต์ 
หวนกลับมาอีกในอนาคต ในขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดหาแหล่งน้ำในโครงการพัฒนา
ลุ่มน้ำเข็ก ได้ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคทั้งขนาดเล็กและกลางเสร็จสิ้นแล้ว ประมาณ 40 แห่ง 
แหล่งน้ำเหล่านี้เกิดจากการปิดกั้นหุบเขา เมื่อพิจารณาถึงอายุของแหล่งน้ำเหล่านี้ จัดได้ว่าเป็นแหล่งน้ำใหม่
พันธุ์ปลาเดิมมีน้อยชนิด ซึ่งทำให้ปริมาณชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำต่ำ และขาดความสมดุล 
ทางธรรมชาติของปลาในแหล่งน้ำ กรมประมงจึงได้วางแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำบริเวณ
ดังกล่าว 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ 

และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือให้ราษฎรได้บริโภคอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำเพ่ิมขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร

โปรตีนเพื่อบริโภคประจำวัน 
5. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันและ

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรยีน
มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 600,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 125 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) จำนวน 100 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) จำนวน 25 ราย 

3. ประมงโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี 2551 - 2565 

6. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี 2563 

งาน/โครงการ  พัฒนาพ้ืนทีลุ่่มน้ำเขก็ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ ์
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 1,000,000 

    1.1 ปลอ่ยพันธ์ุสตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 600,000 

    1.2 สง่เสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ ตัว 400,000 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 125 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
ให้คำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 100 
    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และอบรม) 

  

    - การเลี้ยงกบในกระชังบก  ราย 10 

 (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 10 ผืน สำหรับทำพื้นบ่อ)   

    -  การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 15 
 

3. ประมงโรงเรียน  
    - การเลี้ยงปลาในกระชังบก 
   (สนบัสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 2 ผืน) 
 

 

แห่ง 
 

 

2 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กจิกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 

หมายเหตุ  -  จ้างพนักงานราชการ ดังนี้  1. นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา  
     2. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 2 อัตรา 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
หมายเหตุ  - จ้างเหมาบริการ ดังนี้  1. คนงาน  จำนวน 2 อัตรา 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย  
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
(2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเพชรบูรณ ์ 660,600 26,700 - 687,300 

รวม 660,600 26,700 - 687,300 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเพชรบูรณ ์ 224,400 156,000 - - 380,400 

รวม 224,400 156,000 - - 380,400 



 

รายละเอียดพืน้ทีด่ำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นทีลุ่่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เพชรบูรณ์ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 125   

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และให้คำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  เขาค้อ หนองแม่นา     ราย 50   

  เขาค้อ เขาค้อ   ราย 50  

    1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ         

 (ส่งเสรมิฯ และอบรม)        

       - การเลี้ยงกบในกระชังบก  เขาค้อ เขาค้อ 13 อุทโยภาส ราย 2   

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3X5 เมตร จำนวน 10 ผืน  เขาค้อ หนองแม่นา 4 หนองรางช้าง ราย 3   

  สำหรับทำพ้ืนบ่อ) เขาค้อ หนองแม่นา  หนองแม่นา ราย 3   

  เขาค้อ ริมสมี่วง  ช่ืนจิตร ราย 2  

         

       - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  เขาค้อ ริมสมีว่ง 5 กรเพชร ราย 3  

   เขาค้อ เขาค้อ 13 อุทโยภาส ราย 3  

   เขาค้อ ริมสมี่วง 6 ช่ืนจิตร ราย 3   

161 



 

 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

 เพชรบูรณ์ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ต่อ) เขาค้อ เขาค้อ 5 ปัญญาด ี ราย 3  

  เขาค้อ เข็กน้อย 1 ห้วยนำ้ขาว ราย 3  

         

 2. ประมงโรงเรียน (เลี้ยงปลาในกระชังบก)       แห่ง 2  

   - โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา เขาค้อ ริมม่วง 4    แห่ง 1   

   - โรงเรียนบ้านเข็กน้อย   เขาค้อ เข็กน้อย 8    แห่ง 1   

  (สนบัสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 2 ผืน สำหรับรองก้น               

   กระชัง)               
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33. โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชาด้วยวาจา เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 
2549 ให้นายสรพล  เถระพัฒน์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับผิดชอบพร้อมทั้ งรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน เพ่ือเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสงค์จะให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ น้ำ และดิน รวมทั้ง 
เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำให้สามารถดำรงชีพอยู่กับป่า 
ได้อย่างเหมาะสมและยัง่ยืน 
 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2549 นายสรพล  เถระพัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ประสานกับผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์) รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กองทัพภาคที่ 3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อสรุปว่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรจัดทำโครงการนำร่องขยายผลจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดินในพ้ืนที่กองทัพภาคท่ี 3 รวม 5 แห่ง ด้วยกัน คือ  

1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม  
จังหวัดเชียงใหม ่

2. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระราชเสาวนีย์ บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า 
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. โครงการสถานี พัฒ นาการเกษตรที่ สู งตามพระราชดำริ  บ้ านห้ วยหยวกป่ าโซ 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

4. โครงการสถานี พัฒ นาการเกษตรที่ สู งตามพระราชดำริ  บ้ านสะจุก  - สะเกี้ ย ง  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

5. โครงการสถานี พัฒนาการเกษตรที่ สู งตามพระราชดำริ  ภูขัด  ภู เมี่ ยง ภูสอยดาว  
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

 เนื่องจากราษฎรต้องการให้หน่วยงานราชการ ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรที่สามารถ 
สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และการอนุรักษ์ดิน นอกจากนี้ในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ำ
อุปโภค บริโภคและน้ำเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการ 
นำร่องขยายผลจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดินในพ้ืนที่
กองทัพภาคที่ 3 จำนวน  5 แห่ง โดยมีกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานโครงการฯ 
 ต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแล โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน” ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมี ฯพณฯ คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมมีผลสรุปให้แต่ละหน่วยงานเพ่ิมเติมโครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดินอีกจำนวน 5 โครงการ รวมเป็น 10 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” พ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่  
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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2. โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” พ้ืนที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง 
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” พ้ืนที่ลุ่มน้ำของ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4. โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” พ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่สะมาด – ห้วยหมากลาง อำเภอเมือง 
และอำเภอขุนยวม จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

5. โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” พ้ืนทีลุ่่มน้ำปิงน้อย อำเภอแม่แจ่ม  
       จังหวัดเชียงใหม่ 
6. โครงการ“รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดนิ” พ้ืนทีลุ่่มน้ำแม่หาด อำเภออมกอ๋ย  
       จงัหวัดเชียงใหม่ 
7. โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแมข่องแผ่นดิน” พ้ืนทีลุ่่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง  
   จังหวัดเชียงราย 
8. โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” พ้ืนทีลุ่่มน้ำขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
   จังหวัดน่าน 
9. โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” พ้ืนทีลุ่่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ  
   จังหวัดพิษณุโลก 
10. โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแมข่องแผ่นดิน” พ้ืนทีลุ่่มน้ำลี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  

      เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแล
โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 123  
เพ่ือพิจารณาขยายพ้ืนที่ดำเนินงานโครงการฯ เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีพ้ืนที่ดำเนินงานจำนวน 6 จังหวัด 10  
ลุ่มน้ำ โดยให้มีการเพ่ิมเติมอีก 1 ลุ่มน้ ำ 1 จังหวัด ได้แก่  พ้ืนที่ลุ่ มน้ำหมัน จังหวัดเลย กรมประมง  
โดยสำนักงานประมงจังหวัดเลย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย จึงได้จัดทำโครงการ
และกิจกรรมรองรับในพ้ืนที่ดังกล่าว พร้อมทั้งบรรจุโครงการเพิ่มเติมเป็นลำดับที่ 11 

11. โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” พ้ืนที่ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอ 
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

เหมาะสม พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น 
2. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ราษฎรในพ้ืนที ่
3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ อบรมและถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้าน รวมทั้ง
ปลูกฝังให้นักเรียนมคีวามรู ้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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3. เป้าหมาย (รวม 11 โครงการย่อย) 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,200,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1,192,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 8,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 448 ราย 
    - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) จำนวน 232 ราย 
    - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) จำนวน  
      216 ราย 

3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4 แห่ง 
4. ประมงโรงเรียน จำนวน 11 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
- เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมอืง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำของ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแมฮ่่องสอน 
- เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำแมส่ะมาด – ห้วยหมากลาง อำเภอเมอืง และอำเภอขุนยวม  
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- เกษตรกรในพ้ืนทีลุ่่มน้ำปิงน้อย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
- เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่หาด อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
- เกษตรกรในพ้ืนทีลุ่่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
- เกษตรกรในพื้นทีลุ่่มน้ำขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดน่าน 
- เกษตรกรในพ้ืนทีลุ่่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
- เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำลี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์
- เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำหมนั ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปี 2550 - 2564 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม)่ 
- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

 - ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) 
- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย 

 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน 
- สำนักงานประมงจังหวัดน่าน 

 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก 
- สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 
- สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ์
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- สำนักงานประมงจังหวัดเลย 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี 2563 

งาน/โครงการ   รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศพจ.แม่ฮ่องสอน/ศพจ.เชียงใหม่/ศพจ.เชยีงราย/ศพจ.น่าน/
ศปจ.พิษณโุลก/ศพจ.เลย) 

ตัว 1,200,000 

    1.1 ปล่อยพันธ์ุสตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 1,192,000 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตวั 8,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 448 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ (ส่งเสริมฯ และให้
คำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบอ่ดิน (ปจ.นา่น 100/ปจ.เชยีงใหม่ 2/ศพจ.เชียงใหม่ 7/ 
ปจ.อุตรดิตถ์ 60/ศพจ.เชียงราย 10) 

ราย 179 

    - การเลี้ยงปลาในบอ่พลาสติก (ปจ.เชียงใหม่ 20/ศพจ.เชียงใหม่ 33) ราย 53 
    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
อบรม) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก (ศพจ.แม่ฮ่องสอน 96/ ปจ.พิษณุโลก 70) 
   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 128 ผืน) 

ราย 166 

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน (ศพจ.เลย 50)  ราย 50 
3. จุดเรียนรูแ้ละสาธติการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ (ศพจ.แม่ฮ่องสอน) 
   - พืน้ท่ีลุ่มน้ำแม่สะงา 
     3.1 สาธิตการเลีย้งปลากดหลวงในบ่อดนิ 
     3.2 การเพาะขยายพันธ์ุเลีย้งเขียดแลว 
     3.3 สาธิตการเลีย้งปลาสเตอร์เจียนในบ่อซีเมนต ์
   - พื้นที่ลุ่มน้ำปาย 
     3.4 สาธิตการเลีย้งปลากดหลวงในบ่อดิน 

แห่ง 4 

4. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน/กระชัง ) (ศพจ.แม่ฮ่องสอน บ่อดิน 4/ 
ปจ.เชียงราย บอ่ดิน 2/ปจ.พิษณุโลก บอ่ดิน 1/ศพจ.เชียงใหม่ บอ่ดิน 1/ปจ.อตุรดิตถ์  
บ่อดิน 1 กระชัง 2) 
 

แห่ง 11 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพยีงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ
จริงขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศพจ. แม่ฮ่องสอน (รวม 4 โครงการ) 728,800 - - - 728,800 

ศพจ. เขต 1 (เชยีงใหม่)  
(รวม 1 โครงการ) 144,700 - - - 144,700 

ปจ. เชยีงใหม่  
(รวม 1 โครงการ.) 

55,200 - - - 55,200 

ศพจ. เขต 2 (เชยีงราย)  
(รวม 1 โครงการทำร่วม ปจ.) 122,200 - - - 122,200 

ปจ. เชยีงราย  
(รวม 1 โครงการทำร่วม ศพจ.) 21,100 - - - 21,100 

ศพจ. น่าน  
(รวม 1 โครงการทำร่วม ปจ.) 186,100 - - - 186,100 

ปจ. น่าน 
(รวม 1 โครงการทำร่วม ศพจ.) 

152,200 - - - 152,200 

ศปจ. พิษณุโลก  
(รวม 1 โครงการทำร่วม ปจ.) 126,100 - - - 126,100 

ปจ. พิษณุโลก 
(รวม 1 โครงการทำร่วม ศปจ.) 114,500 - - - 114,500 

ปจ. อุตรดติถ์  
(รวม 1 โครงการ) 89,100 - - - 89,100 

ปจ. เลย 
(รวม 1 โครงการทำร่วม ศพจ.) 

79,000 - - - 79,000 

ศปจ. เลย 
(รวม 1 โครงการทำร่วม ปจ.) 116,100 -   116,100 

รวม (11 โครงการ) 1,935,100 - - - 1,935,100 



 

 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน “พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา” ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

แม่ฮ่องสอน 1. ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 20  

     1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  เมือง ปางหมู 2 กุงไม้สัก ราย 20  

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 10 ผืน)            

 2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)     แห่ง 1  

     - โรงเรียนบ้านกุงไมส้ักมิตรภาพท่ี 98 เมือง หมอกจำแป่ 4 กุงไม้สัก แห่ง 1  
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รายละเอยีดพื้นที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน “พื้นที่ลุ่มน้ำปาย” (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

แม่ฮ่องสอน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 20  

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  เมือง ผาบ่อง 2 ป่าปุ ๊ ราย 20   

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผืน)         

 2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)     แห่ง 1  

     - โรงเรียนบ้านไมส้ะเป ่ เมือง ปางหมู 9 ไม้สะเป ่ แหง่ 1  
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รายละเอียดพืน้ที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน “พื้นที่ลุ่มน้ำของ” ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

แม่ฮ่องสอน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 36  

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก   ปางมะผ้า นาปูป่้อม 12 ปางคอง ราย 16   

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 18 ผืน) ปางมะผ้า นาปู่ป้อม 9 โทง้หลวง ราย 20   

 2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)     แห่ง 1  

     -  โรงเรียนบ้านซอแบะ ปางมะผ้า นาปู่ป้อม 8 ซอแบะ แห่ง 1  
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รายละเอยีดพื้นที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง" อำเภอเมือง และอำเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

แม่ฮ่องสอน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 20  

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  เมือง ห้วยโป่ง 15 ทุ่งมะขามป้อม ราย 20   

 (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 10 ผืน)        

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)         แห่ง 1  

     - โรงเรียนบ้านหนองเขียว เมือง ห้วยโป่ง 10 หนองเขยีว แห่ง 1  
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รายละเอียดพืน้ที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "พื้นทีลุ่่มน้ำปิงน้อย" อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม ่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 40   

    1.1 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก      ราย  33  

  แม่แจ่ม ปางหินฝน 9 แม่แฮใต ้    

  แม่แจ่ม ปางหินฝน 9 เซโดชา    

  แม่ลาน้อย ห้วยห้อม 3 สาม    

   แม่ลาน้อย ห้วยห้อม 3 ละอางใต ้       

  แม่ลาน้อย ห้วยห้อม 7 แม่และ    

  แม่ลาน้อย ห้วยห้อม 9 ละอางเหนือ    
  แม่ลาน้อย ห้วยห้อม 3 ผักไผ ่    
     - การเลี้ยงปลาในบอ่ดนิ     ราย  7  

  แม่ลาน้อย ห้วยห้อม 3 สาม    

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)         แห่ง 1   

     - โรงเรียนบ้านสาม แม่ลาน้อย ห้วยห้อม 3 สาม แห่ง 1   
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "พื้นที่ลุ่มน้ำแม่หาด" ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม ่ 1. ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 22   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก อมก๋อย แม่ตื่น   ราย 20  

   (สนบัสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผนื)             

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  อมก๋อย แม่ตื่น   ราย 2   
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "พื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ" อำเภอฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงราย 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ศพจ.)         ราย 10   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย   ราย 10   

  แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน      

         

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อดนิ) (ปจ.)         แห่ง 1   

     - โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน 14  แห่ง 1   

    - โรงเรียนสามคัคีพัฒนา แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย 9  แห่ง 1  
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "พื้นที่ลุ่มน้ำขุนน่าน" อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

นา่น 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ปจ.)         ราย 100   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ให้คำแนะนำ        

      - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน เฉลิมพระเกียรต ิ ขุนนา่น       
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "พื้นที่ลุ่มน้ำภาค" อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

พิษณุโลก 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ปจ.)         ราย 70   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก   ชาติตระการ บ่อภาค 4 5 12 13 16  ราย 40  

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 70 ผืน)        

         
 2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)     แห่ง 1  

     - โรงเรียนบ่อภาค  ชาติตระการ บ่อภาค 4  แห่ง 1  
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

รายละเอียดพื้นทีด่ำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "พืน้ทีลุ่่มน้ำลี" อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

อุตรดิตถ์ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ปจ.)         ราย 60   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และให้คำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ท่าปลา น้ำหมัน   ราย 60   

  2. ประมงโรงเรียน (เลี้ยงปลาในกระชัง/บ่อดิน)         แห่ง 3   

  - โรงเรียนบ้านนาตา้โพธิ์ (กระชัง) ท่าปลา น้ำหมัน 4  แห่ง 1   

 - โรงเรียนบ้านน้ำหมัน (กระชัง) ท่าปลา น้ำหมัน 5  แห่ง 1  

 - โรงเรียนบ้านจริมอนุสรณ์ 2 (บอ่ดิน) ท่าปลา น้ำหมัน 7  แห่ง 1  
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "พื้นที่ลุ่มน้ำหมัน" ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เลย 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ปจ.)         ราย 50   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ด่านซา้ย กกสะทอน   ราย 50   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

34. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ 
1. ความเป็นมาของโครงการ 
 ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2552 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนา 
ตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ ขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรจุโครงการ
ตามพระราชดำริเป็นโครงการบูรณาการของกระทรวงฯ โดยในส่วนของกรมประมงในการจัดทำแผน
งบประมาณประจำปี 2554 กรมประมงได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ประกอบดว้ย 7 โครงการย่อย ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. โครงการศูนย์อำนวยการโครงการพฒันาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง  

จังหวัดเชียงใหม่ 
4. โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง - ชลบุรี 
5. โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล จังหวัดจันทบุรี 
6. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
7. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคดัเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับ 
      สภาพพ้ืนที่และภูมิประเทศ 

2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3.  เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลา

ให้แก่ราษฎรไว้บริโภค 
4. เพ่ือฝึกอบรมความรูด้้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่โครงการ 
5. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการสาธิตและการเรียนรู้ด้านการประมงแก่ราษฎร 

3. เป้าหมาย (รวม 7 โครงการย่อย) 
 1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 13,000,000 ตัว 

- ปล่อยพนัธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 13,000,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 130 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) จำนวน 50 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) จำนวน 80 ราย 

3. ประมงโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 
4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4 แห่ง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
- เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- เกษตรกรในพ้ืนที่สูงปางตอง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
- เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
- เกษตรกรในพ้ืนที่บริการพฒันาปลวกแดง จังหวัดระยอง - ชลบุร ี
- เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวัดจันทบุรี 
- เกษตรกรในพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี 
- เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี  2554 - 2563 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน 

- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง 
- สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 

 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแกว้ 
 - สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว 

- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย 
- สำนักงานประมงจงัหวัดเลย 

 - กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี 2563 

งาน/โครงการ   พัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศพจ.แม่ฮ่องสอน/ศปจ.ระยอง/ศพจ.สระแก้ว/ศพจ.เลย) ตัว 13,000,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 13,000,000 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 130 

    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)   

    - การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อพลาสติก (ศพจ.สระแกว้)  ราย 50 

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 50 ผืน)     

    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)   

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน (ศพจ.แม่ฮ่องสอน 40/ปจ.เลย 40) ราย 80 

3. ประมงโรงเรียน (ปจ.สระแก้ว บ่อดิน 3 /พลาสติก 1) 
   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 1 ผนื) 

แห่ง 4 

4. จุดเรียนรู้และสาธติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศพจ.เชียงใหม่/ 
ปจ.จันทบุรี/ศพจ.สระแกว้/ปจ.เลย) 

แห่ง 4 

    - ศูนย์อำนวยการสันป่าตอง  ศพจ.เชียงใหม่ 
   1. สาธิตการเลีย้งปลาในกระชัง   
    -  พ้ืนที่ราบเชิงเขา ศพจ.สระแก้ว  
   1. สาธิตการเลีย้งกบในกระชัง 
   2. สาธติการเลีย้งปลาผสมผสานในบ่อดิน 
   3. สาธิตการเลีย้งปลาในบ่อดิน 
   4. สาธติการเลีย้งปลาในกระชัง 
   5. สาธิตการเลีย้งปลาดุกร่วมกบักบในบ่อพลาสติก 
    - ศูนย์พัฒนาไม้ผล ปจ.จันทบุรี 
   1. สาธิตการเลีย้งปลานลิในกระชัง 4 กระชัง 
    - ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ ปจ.เลย 
   1. สาธิตการเลีย้งกบในกระชัง 1 กระชัง 
   2. สาธิตการเลีย้งปลาดุกในกระชัง 1 กระชัง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานย่อยรายจังหวัด/รายโครงการ ดูรายละเอียดได้จากหนังสือแผนการปฏิบัติงาน 
โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 
ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณตามใบงวด 

หนว่ยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศพจ. แม่ฮ่องสอน  
(รวม 2 โครงการ) 342,600 - - - 342,600 

ศพจ. เขต 1 (เชยีงใหม่)  
(รวม 1 โครงการ) 86,100 - - - 86,100 

ศปจ. ระยอง  
(รวม 1 โครงการ) 516,100 - - - 516,100 

ปจ. จันทบุร ี 
(รวม 1 โครงการ) 46,100 - - - 46,100 

ศพจ. สระแก้ว 
(รวม 1 โครงการ) 502,200 - - - 502,200 

ปจ. สระแก้ว 
(รวม 1 โครงการ ทำร่วมกับ ศพจ.) 25,800 - - - 25,800 

ศพจ. เลย 
(รวม 1 โครงการ ทำร่วม ปจ.) 106,100 - - - 106,100 

ปจ. เลย 
(รวม 1 โครงการ ทำร่วม ศพจ.) 97,700 - - - 97,700 

รวม (7 โครงการ) 1,722,700 - - - 1,722,700 
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 รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

แม่ฮ่องสอน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 20   

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เมือง ผาบ่อง 11 ม่อนตะแลง ราย 13   

  เมือง ปางหมู 6 สบป่อง ราย 7  
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

รายละเอียดพืน้ที่ดำเนินงานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

แม่ฮ่องสอน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 20   

  1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เมอืง หมอกจำแป ่ 2 แม่สะงา ราย 8   

  เมือง ปางหมู 2 กุงไม้สัก ราย 12  
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ  
โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เลย 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 40   

  1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ด่านซ้าย    ราย 40   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

สระแก้ว 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 50  

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้ (ส่งเสริมฯ และ        

 ให้คำแนะนำ)        

     - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ตาพระยา ทัพราช   ราย 50  

 (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 50 ผืน)        

         

 2. ประมงโรงเรียน (ปจ.)     แห่ง 4  

   2.1 การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน     แห่ง 3  

 - โรงเรียนบ้านคลองผักขม เมือง ท่าแยก 8     

 - โรงเรียนบ้านตะโก ตาพระยา ตาพระยา 3     

 - โรงเรียนบ้านเจริญสุข ตาพระยา ทัพราช 6     

         

   2.2 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก     แห่ง 1  

 - โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว วัฒนานคร หนองน้ำใส 5     

 (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 1 ผืน)        
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

35. โครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย ์

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพ้ืนที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์   
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายอำเภอ คือ อำเภอละหานทราย
อำเภอโนนดินแดง อำเภอปะคำ และอำเภอบ้านกรวด เพ่ือการพัฒนาทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจ และ 
เพ่ือความมั่นคงของพ้ืนที่ชายแดน และบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และมีความทุรกันดาร กรมประมงจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับหมู่บ้าน เน้นการกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ และความต้องการ
ของชุมชนในหมู่บ้าน และเร่งรัดพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้าน ในการนี้ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนา
ด้านการประมงเป็น 2 แนวทาง คือ การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นรายบุคคล และกลุ่มเกษตรกร หรือหน่วยงาน เช่น การเพ่ิมผลผลิตการประมง 
ในแหล่งน้ำและประมงโรงเรียน เป็นต้น โดยพิจารณาตามความเร่งด่วน และความเหมาะสมของพ้ืนที ่

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งในการสาธิต/ฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพ้ืนที่และบริเวณ

ใกล้เคียง 
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้แกเ่กษตรกรจากอาชีพการประมง 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอาหารโปรตีนเพ่ือการบริโภคมากข้ึน 
4. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
5. เพ่ือส่งเสริมและให้บริการแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการประมง 
6. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ สนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่

และปล่อยในแหล่งน้ำเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
7. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันและ 

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพรค่วามรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน
มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,200,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 645,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 555,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 200 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสรมิฯ และให้คำแนะนำ) จำนวน 100 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) จำนวน 100 ราย 

3. ประมงโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพื้นทีอ่ำเภอละหานทราย และอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี  2548 - 2565 

6. หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพ้ืนที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 1,200,000 

    1.1 ปลอ่ยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 645,000 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตัว 555,000 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 200 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และให้คำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 100 
    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และให้คำแนะนำ) 

  

    -  การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 50 
    -  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก   
  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3X5 เมตร จำนวน 50 ผืน) 

ราย 50 

3. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน) แห่ง 2 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนืและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ   - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี ้ 1. เจ้าหน้าท่ีประมง  จำนวน 1 อัตรา  
     2. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 2 อัตรา 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 

หมายเหตุ  - จ้างเหมาบริการ ดังนี ้  1. คนงาน จำนวน 3 อัตรา (การโอนเงินหักค่าจ้างเหมาออก 
1 อัตราๆ ละ 6,500 บาท จำนวน 3 เดือน = 19,500 บาท) 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 
 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสงัคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
(2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สตัว์น้ำบุรีรมัย ์ 541,400 25,700 - 567,100 

รวม 541,400 25,700 - 567,100 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดคา่
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น้ำบุรีรมัย ์ 286,700 214,500 - - 501,200 

รวม 286,700 214,500 - - 501,200 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

บุรีรัมย์ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 200   

     1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ให้คำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน โนนดินแดง       ราย 100   

  ละหานทราย       

  บ้านกรวด       

  ปะคำ       

    1.2 สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ        

     และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน          ราย 50   

    ปะคำ หูทำนบ 6 หูทำนบ ราย 25   

    ปะคำ โคกมะม่วง 8 เริงแก้ว ราย 25   

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก          ราย 50   

   (สนบัสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 50 ผืน) ปะคำ หูทำนบ 6 หูทำนบ ราย 25   

    ปะคำ โคกมะม่วง 8 เริงแก้ว ราย 25   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพเิศษ กรมประมง 

 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพื้นทีอ่ำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

บุรีรัมย์ 2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)         แห่ง 2   

       - โรงเรียนบ้านหนองกราด ละหานทราย หนองตะครอง 6 หนองกราด แห่ง 1 1 ไร ่

      - โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา ปะคำ โคกมะม่วง 6 เริงแก้ว แห่ง 1 1 ไร ่
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

36. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ 
จังหวัดมุกดาหาร 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีความห่วงใยในชีวิต
ความเป็นอยู่ ของราษฎรพื ้นที ่ลุ ่มน ้ำห ้วยบางทรายตอนบน อำเภอดงหลวง จ ังหว ัดม ุกดาหาร  
ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 กับพลเอกเทียนชัย จั่นมุกดา รองสมุหราช 
องครักษ์ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เกี่ยวกับงานชลประทาน “เพ่ือช่วยเหลือ 
การเพาะปลูกและเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ควรร่วมมือกันดำเนินการให้เกิดการจัดการในรูปแบบ
เดียวกันกับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี” 
 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2538 ได้พระราชทานพระราชดำริ กับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
ความว่า “ให้พิจารณาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพ้ืนที่ 
กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง” สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือการประสานงานฯ (สำนักงาน กปร.) น้อมรับ
กระแสพระราชดำริดังกล่าวมาปฏิบัติ และได้วางแผนจัดทำโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน 
เพ่ือการพัฒนาอาชีพของราษฎรและการส่งเสริมศิลปาชีพ 
 แนวทางด้านประมง “ให้กรมประมงพิจารณาแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรให้สอดคล้อง
กับการวางระบบไร่นาสวนผสมของกิจกรรมด้านการปลูกพืช รวมทั้งการเพ่ิมผลผลิตปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ
และอ่างเก็บน้ำทีก่ำลังก่อสร้าง” 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
4. เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่เกษตรกร 
5. เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใหแ้ก่เกษตรกร 
6. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ

เป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน 
มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,00,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1,550,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 450,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 200 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) จำนวน 150 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) จำนวน 50 ราย 

3. ประมงโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2552 - 2565 

6. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
 

แผนการดำเนนิงานปี 2563 

งาน/โครงการ  พัฒนาพื้นทีลุ่่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จงัหวัดมุกดาหาร 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 2,000,000 

    1.1 ปล่อยพนัธุส์ตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 1,550,000 

    1.2 สง่เสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตัว 450,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 200 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ 
ให้คำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 150 
    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
อบรม) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 20 
    - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
    (สนับสนุนบ่อพลาสตกิ ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 30 ผืน) 

ราย 30 

3. ประมงโรงเรียน (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 2 ผืน) แห่ง 2 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเปน็ระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ –  จ้างพนักงานราชการ  ดังนี้  1. นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา 
     2. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 

 
หมายเหตุ –  จ้างเหมาบริการ ดังนี ้  1. คนงาน  จำนวน 1 อัตรา 
 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
(2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืมุกดาหาร 489,200 17,800 - 507,000 

รวม 489,200 17,800 - 507,000 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนนิงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืมุกดาหาร 318,400 78,000 - - 396,400 

รวม 318,400 78,000 - - 396,400 



 

รายละเอยีดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

มุกดาหาร 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 200   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)        

      -  การเลี้ยงปลาในบ่อดิน         ราย 150   
  ดงหลวง กกตมู      

  คำชะอี บ้านค้อ      

         

 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)        

      -  การเลี้ยงปลาในบ่อดิน     ราย 20   

  ดงหลวง กกตูม 16 สุขสวัสดิ ์    

    ดงหลวง กกตูม 11 15 แก่งนาง       

      - การเลี้ยงปลาดกุในบ่อพลาสติก      ราย 30   

   (สนับสนุนบอ่พลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 30 ผืน) ดงหลวง กกตมู 7 13 แก่งนาง        
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รายละเอียดพื้นทีด่ำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 
มุกดาหาร 2. ประมงโรงเรียน (บ่อพลาสติก)     แห่ง 2  

      - โรงเรียนบ้านแก่งนาง ดงหลวง กกตูม 7  แห่ง 1  

     - โรงเรียนกกตูมประชาสรรค ์ ดงหลวง กกตูม 9  แห่ง 1  
  (สนบัสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 2 ผืน)        
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37. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 สืบเนื่องจากกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนขึ้น ในปี 2528 
และได้ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดสรรที่ดินประมาณ 4,000 ไร่ ในเขตอำเภอขุขันธ์ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ  
โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พ้ืนที่ในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรมาเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจาก 
ปี 2525 ทั้งนี้  เพ่ือกระจายสิทธิ์การใช้ที่ดินทำกินให้ราษฎรในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกองกำลังสุรนารี 
ได้ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านในพ้ืนที่ดังกล่าวเรื่อยมา จนในปี 2535 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรขึ้นที่บ้านตะแบง กิ่งอำเภอภูสิงห์ ในพ้ืนที่  700 ไร่ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  ในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เข้าร่วมดำเนินการ ทั้งนี้  โดยการนำของกองกำลังสุรนารีได้จัดทำโครงการก๊าซชีวภาพและ 
โรงเลี้ยงสัตว์ขึ้น โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากประเทศอิตาลี ภายใต้การประสานงานของสำนักงานพลังงาน
แห่งชาติ 
 ในส่วนของกรมประมง ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่ เพ่ือดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านการประมงแก่ราษฎรในพ้ืนที่หมู่บ้านบริเวณรอบ ๆ ศูนย์ฯ กรมประมงจึงได้จัดสร้างศูนย์ผลิต 
พันธุ์ปลาประจำหมู่บ้านขึ้นภายใต้โครงการประมงหมู่บ้าน เพ่ือดูแลบริหารศูนย์ฯ ดังกล่าว 
 ต่อมาเมื่อเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศหมดลงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เข้าร่วมโครงการจึงขาดการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในภาพรวมไม่ประสบความสำเร็จเป็นผลให้ศูนย์ฯ 
ถูกทิ้งร้าง โดยไม่ได้ดำเนินกิจกรรมใด ๆ จังหวัดศรีสะเกษจึงมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีเข้าดูแลพ้ืนที่  
ซึ่งกองกำลังสุรนารีดำเนินกิจกรรมด้านการปศุสัตว์อยู่ระยะหนึ่ง จึงได้หยุดดำเนินการเนื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอ 
 ในเดอืนตุลาคม 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ได้เสด็จที่กิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกองกำลังบำรุงรักษาราชอุทยาน สำนักพระราชวัง 
ได้นำความกราบบังคมทูลขอฟ้ืนฟูศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยขอพระบรมราชานุญาตให้อยู่ในโครงการพระราชดำริ 
และในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 ได้มีพระราชเสาวนีย์ที่บ้านตะแบง กิ่งอำเภอภูสิงห์ “…ให้จัดตั้งศูนย์
พัฒนาการเกษตรขึ้น โดยมีรูปแบบเป็นศูนย์สาธิตในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาพิกุลทอง จังหวัด
นราธิวาส...” 
 จากการประเมินศักยภาพเบื้องต้นทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ดังกล่าว พบว่ามีความเหมาะสม
เป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม และสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขึ้นในศูนย์พัฒนาเกษตร 
ภูสิงห์ 

1.1 เพ่ือเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ซ่ึงเปี่ยมล้นด้วยน้ำพระทัยอันแน่วแน่ และมุ่งมั่นที่จะยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของ 
พสกนิกรของพระองค์ ซึ่งประจักษ์แจ้งแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา 

1.2 พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงชายแดนกัมพูชา หากสามารถพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่
และประเทศชาติในทีสุ่ด 

1.3 พ้ืนที่ดังกล่าวสามารถรับน้ำจากชลประทานห้วยติ๊กชูได้ตลอดปี และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการ
สำรวจและจัดสร้างอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ตามโครงการพนมดงรัก คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 ซ่ึงจะ



198 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

สามารถจัดทำระบบชลประทานหล่อเลี้ยงพ้ืนที่ทางการเกษตรใต้อ่างเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 25,000 ไร่  
จะทำให้พ้ืนที่ดังกล่าว มีความอุดมสมบูรณ์และมีระบบชลประทานที่ดีที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นการ
เหมาะสมอยา่งยิ่งทีจ่ะพัฒนาอาชีพทางการประมงแก่ราษฎรบริเวณพ้ืนทีน่ี้ 

1.4 ศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ ประกอบด้วย 17 อำเภอ และ 4 กิ่งอำเภอ การบริการ
ประชาชนของหน่วยงานมีที่ตั้งหน่วยงานเฉพาะในตัวจังหวัด ทำให้ไม่สะดวกและไม่ทั่วถึง เพราะประชาชน
เดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานนั้น ๆ ได้ยากลำบาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ห่างจากตัวจังหวัด 
อันเป็นที่ตั้งสำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ถึง 80 กิโลเมตร  
จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะมีหน่วยงานของกรมประมงในพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือให้การบริการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพประมงแก่เกษตรกร ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อำเภอภูสิงห์ และกิ่งอำเภอใกล้เคียงได้อย่างใกล้ชิด และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.5 จังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นจังหวัดที่มีสถิติรายได้ต่อหัวของประชากรต่ำที่สุดในประเทศ 
ติดต่อกันมาหลายปี และมีการอพยพแรงงานสู่ท้องถิ่นอ่ืนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี การพัฒนาอาชีพของ
ราษฎรจึงเป็นสิ่งที่ต้องทุ่มเทมากกว่าในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ เป็นการลดช่องว่างระหว่างรายได้ของประชากร 
ในประเทศให้แคบลง การพัฒนาอาชีพทางการประมงในพ้ืนที่เหมาะสม จึงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่จะนำสู่
ผลสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร และเป็นการลดช่องว่างระหว่างรายได้ดังกล่าว ควบคู่กันไป
อีกประการหนึ่ง 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแหล่งในการสาธิต/ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรในพ้ืนที่และบริเวณ

ใกล้เคียง 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมและให้บริการแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการประมง 
4. เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรจากอาชีพการประมง 
5. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอาหารโปรตีนเพ่ือการบริโภคมากข้ึน 
6. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ สนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่และ

ปล่อยในแหล่งน้ำเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
7. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาใหแ้ก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันและเป็น

ศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทัง้ปลูกฝังให้นักเรียน 
มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,000,000 ตัว 

- ปล่อยพนัธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,775,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 225,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 200 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) จำนวน 150 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) จำนวน 50 ราย 

3. ประมงโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง 
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4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์  กันทรลักษณ์ ขนุหาญ ขุขันธ์ ปรางค์กู่ หมู่บ้านทับทิมสยาม 06 และ
ทับทมิสยาม 07 จังหวัดศรีสะเกษ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2546 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ  
- ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จงัหวัดศรีสะเกษ 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ศูนยพั์ฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรสีะเกษ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 2,000,000 

    1.1 ปล่อยพนัธุ์สตัว์นำ้ในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 1,775,000 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตัว 225,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 200 

    2.1 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)   

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 150 

    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)   

    - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก     ราย 30 

   (สนับสนนุบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 30 ผืน)   

    -  การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 20 

3. ประมงโรงเรียน (บ่อดนิ) แห่ง 2 

 
 
 
 
 
 
 



200 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเปน็ระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 

หมายเหตุ  - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี้  1. นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา  
     2. เจ้าพนกังานประมง จำนวน 1 อัตรา 
     3. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 4 อัตรา 
     4. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หนว่ยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
(2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืศรีสะเกษ 1,418,200 62,000 - 1,480,200 

รวม 1,418,200 62,000 - 1,480,200 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดคา่
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืศรีสะเกษ 319,500 - - - 319,500 

รวม 319,500 - - - 319,500 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน 
หน่วย
นับ จำนวน หมายเหตุ 

ศรีสะเกษ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 200   

  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริม และ            

 และให้คำแนะนำ)        

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ภูสิงห์ ขุนหาญ ขุขันธ์     ราย 150  

   ปรางค์กู่ กันทรลักษ์        

 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  ขุขันธ ์ ศรีสะอาด 9 หนองตะเคียน  ราย 30   

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 30 ผืน)         

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ภูสงิห ์ ละลม 10 ละลมกลาง ราย 20  

         

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)         แห่ง 2   

      - โรงเรียนบา้นภูสิงห์ประชาเสริมวิทย ์ ภูสิงห ์ ห้วยติ๊กชู 11 ภูสิงห ์ แห่ง 1 1 ไร ่

      - โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย ขุขันธ ์ ปราสาท 4 โคกเพชรสวาย แห่ง 1 1 ไร ่
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

38. โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางน้อย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่โดยรวม 16,110.75  
ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ 219 ตำบล 2,598 หมู่บ้าน  
มีประชากร 1,797,557 คน ตามนโยบายรัฐบาลให้ทุกจังหวัดขึ้นทะเบียน เพ่ือแก้ปัญหาสังคมความยากจน 
พบว่าประชากรจังหวัดอุบลราชธานีมีปัญหาหนี้สินเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีลักษณะ 
ภูมิประเทศที่ได้เปรียบในเรื่องแหล่งน้ำ เช่น เขื่อนสิรินธร แม่น้ำมูล แม่น้ำชี และแม่น้ำโขง เกษตรกรยังมี
ฐานะยากจนรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์กระจายอยู่ถึง 556 หมู่บ้าน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องอาศัย
น้ำฝน 
 บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน เป็นหนึ่งในหมู่บ้านยากจนของจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานราชการสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี กรมประมง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหา
ความยากจนของเกษตรกรให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระองค์ฯ 
เพ่ือสนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้น  
ทีห่มู ่1  2 ตำบลกอ่เอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอเขื่องในและใกล้เคียงให้มีฐานะดีขึน้ 
2. เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ของจังหวัดอุบลราชธานี 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ และมีประสบการณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้ในอนาคต 
4. แก้ไขปญัหาการอพยพย้ายถิ่นเข้าเมืองเพ่ือไปรบัจ้างในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
5. เป็นแหล่งสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด ตามระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรยี์ 
6. เป็นแหล่งอบรมการเรียนรู้ครบวงจรในการประกอบอาชีพการเกษตร 
7. เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำจำหน่ายภายในชุมชน และในจังหวัดตลอดจนจังหวัด

ใกล้เคียง 

3. เป้าหมาย 
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พืน้ที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี  2551 - 2563 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ ฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางน้อย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. จุดเรียนรูแ้ละสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 1 

    1.1 สาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อดิน บ่อ 5 
    1.2 สาธติการเพาะพันธ์ุกบ 
    1.3 สาธิตการเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก 

ตวั 
บ่อ 

15,000 
2 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
อุบลราชธานี 52,200 - - - 52,200 

รวม 52,200 - - - 52,200 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

39. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านดอนม่วงพัฒนา จังหวดัมุกดาหาร 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงงานที่บ้านดอนมว่งพัฒนา หมู่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2548 ในการเสด็จฯ ดังกล่าว ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
ของราษฎรในหลายเรื่อง รวมทั้งให้ดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้น ที่บ้านดอนม่วงพัฒนา อำเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร 
 การประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือ แนวทางเลือกของการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาด้านสุขภาพและโภชนาการของประชาชนได้ ดังนั้น เพ่ือให้
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถตอบสนองการพัฒนาด้านอาชีพ ตลอดจนสามารถเพ่ิมผลผลิต 
ทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปริมาณเพ่ิมมากขึ้น มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นที่ต้องการของตลาด
และสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ ในการปฏิบัติ และสามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้สนใจให้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได ้

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2. ก่อให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำ เพ่ือการจำหน่ายให้ท้องถิน่และการแปรรูปได้ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเทีย่วด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1.  จดุเรยีนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปี 2552 - 2565 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ จัดตัง้ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง บ้านดอนมว่งพัฒนา จังหวัดมุกดาหาร 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  แห่ง 1 

    1.1 สาธติการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน บ่อ 2 

    1.2 สาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน  บ่อ 1 

 

 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
มุกดาหาร 46,100 - - - 46,100 

รวม 46,100 - - - 46,100 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

40. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านกำพี ้ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ได้ดำเนินการก่อตั้งกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกำพ้ี ซ่ึงตั้งอยู่ที่บ้านกำพ้ี  
หมู่ที่ 1 ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2516 และได้กรุณารับราษฎร 
บ้านกำพ้ี เข้าเป็นสมาชิกทอผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนั้นด้วย 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม และราษฎรบ้านกำพ้ี ในครั้งนั้น 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาคัดเลือกราษฎรที่ยากจนจากบ้านกำพ้ี และหมู่บ้านใกล้เคียง เพ่ือขอ
พระราชทานเข้าเฝ้าฯ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รบัราษฎรเหล่านั้นเข้าเป็นสมาชิกทอผ้าไหมของ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้วย 

ครั้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ได้เสด็จเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกำพ้ีอีกครั้ง ในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชเสาวนีย์ที่จะจัดต้ังโครงการฟาร์มตัวอย่างข้ึน 
ในพื้นที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งทางจังหวัดมหาสารคาม สนองพระราชเสาวนีย์ โดยการจัดหาพื้นที่ว่างเปล่า  
เพ่ือจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง โดยใช้พ้ืนที่ป่าโคกแสบง ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
จำนวน 157 ไร่ 2 งาน เป็นพ้ืนที่จัดต้ังโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเข้าเริ่ม
ดำเนนิการเมื่อวันที ่18 พฤษภาคม 2549 เป็นตน้มา 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2. เพ่ือให้มีผลผลิตสัตว์น้ำ สำหรับการจำหน่ายใหท้้องถิ่นและการแปรรูปได้ 

3. เป้าหมาย 
1. จดุเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พืน้ทีด่ำเนินการ 
 เกษตรกรในพื้นทีบ่้านกำพ้ี ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปี 2551 - 2563 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 
- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง บ้านกำพ้ี ตำบลกำพ้ี  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้  แห่ง 1 
   - สำนกังานประมงจังหวัด 
    1.1 สาธิตการเพาะกบในบ่อซเีมนต์  

 
บ่อ 

 
6 

    1.2 สาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  บ่อ 4 

    1.3 สาธิตการเลี้ยงปลานลิในบ่อดิน  ครั้ง 4 

    1.4 สาธิตการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต ์ ครั้ง 4 
   - ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
    1.5 การเพาะเลีย้งปลานลิในบ่อดิน  

 
ครั้ง 

 
8 

    1.6 การเพาะเลีย้งหอยขมในบ่อดิน  ครั้ง 2 

    1.7 การเพาะเลีย้งไข่น้ำ (ผำ) ในบ่อดิน ครั้ง 2 

    1.8 การเพาะเลีย้งปนูาในบ่อดนิ  ครั้ง 2 

    1.9 การเพาะเลีย้งกุ้งฝอยในบ่อดิน ครั้ง 2 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
มหาสารคาม 46,100 - - - 46,100 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดื

มหาสารคาม 
66,100 - - - 66,100 

รวม 112,200 - - - 112,200 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

41. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านจันทร์ จังหวดัอุดรธาน ี

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราช
ดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยากจน ณ บ้านสายน้ำผึ้ง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2548 ในวโรกาสดังกล่าว นายพูลศักดิ์  สิทธิมาตย์ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ ให้ทรงจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น  
ณ บ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยราษฎรทั้ง 15 หมู่บ้าน พร้อมใจกัน 
น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 110 ไร่ สำหรับทำฟาร์มตัวอย่าง สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้พลเอกณพล  บุญทับ  
รองสมุหราชองครักษ์ และนายสหัส  บุญญาวิวัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามความประสงค์ของราษฎร ซึ่งแผนงานโครงการกำหนดให้หน่วยงานกรมประมงวางแผนการ
เลี้ยงปลาในบ่อประจำบ้าน และในแหล่งน้ำธรรมชาติตลอดจนการเลี้ยงกบ 
 เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมด้านการประมงเป็นไปตามความต้องการของราษฎร และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การสาธิตเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณที่ตั้งของฟาร์มตัวอย่างให้ราษฎรมาศึกษาดูงาน 
หรือฝึกปฏิบัติ พร้อมกับส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ดินของราษฎร จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้
ราษฎรได้รับความรู้ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ิมขึ้น และมีอาหารโปรตีนสำหรับบริโภค 
ในครัวเรือน หากผลผลิตเหลือจากการบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งดว้ย 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรมาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 
2. เพ่ือผลิตอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้ำให้ราษฎรไว้บริโภคเป็นอาหาร 
3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ราษฎร 

3. เป้าหมาย 
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 27 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) จำนวน 27 ราย 
2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พืน้ทีด่ำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านจันทร์ ตำบลบ้านจนัทร์ อำเภอบ้านดุง จงัหวัดอุดรธานี 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปี 2551 - 2563 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานป ี 2563 

งาน/โครงการ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง บ้านจันทร์ จังหวัดอุดรธานี  

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1.  ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 27 

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)   
   - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 27 

2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 1 

    2.1 สาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ตัว 3,000 
    2.2 สาธิตการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดนิ ตัว 5,000 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สเสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 

  ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
อุดรธานี 83,100 - - - 83,100 

รวม 83,100 - - - 83,100 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

รายละเอียดพืน้ทีด่ำเนินงานโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านจันทร์ จังหวัดอุดรธานี 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

อุดรธานี 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 27   

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ        

 และอบรม)        

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน บ้านดุง บ้านจนัทร ์ 1 2 3 4 9 12 16 17      
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

42. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  
มหาวัชรราชธิดา จังหวัดอุดรธานี 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 จากการทีส่มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  
มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จวัดศิริสุทโธ เมื่อเดือนเมษายน 2551 พระองค์ได้ผ่านบ้านกำแมด และ
ทอดพระเนตรโรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญ ได้เห็นสภาพการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก จึงได้รับสั่ง
ให้ ดร. สาโรจน์ พรประภา ที่ปรึกษาโครงการกำลังใจในพระดำริมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มาตรวจสอบข้อมูลดูศักยภาพในการ
ดำเนินงานโครงการ สภาพความต้องการ และปัญหาอ่ืน ๆ ทั่วไปที่เกีย่วขอ้งกับโรงเรียนดังกล่าว  

จากนั้นวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ดร.สาโรจน์  พระประภา ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียน กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำคุ้มต่าง ๆ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านดุง เพื่อชี้แจงหลักการเหตุผล และ
แนวคิดตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี 
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ภายใต้กระบวนการหา
รูปแบบ (Model) ที่มีความหลากหลายความจำเพาะของศักยภาพของแต่ละโรงเรียน เช่น ด้านพ้ืนที่ดำเนินการ 
ด้านการประมง ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านทรัพยากรน้ำ และดิน ด้านบุคลากรครูและนักเรียน ด้านการ
บริหารจัดการของโรงเรียนที่สามารถจัดสรรงบประมาณและเวลาที่จะมาดำเนินการ เพ่ือมากำหนดรูปแบบ
ระบบบริหารจัดการฟาร์มที่เหมาะสมด้านเกษตร ด้านการประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านการจัดทำบัญชีฟาร์ม และ
ด้านหลักสูตรสื่อการเรียนการสอน ผลพลอยได้คือ ผลผลิตจากฟาร์มดังกล่าว ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแหล่ง
วัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวัน ในกรณีที่มีผลผลิตมากเพียงพอก็สามารถนำไปจำหน่ายเพ่ือจัดตั้งเป็น
กองทุนหมุนเวียนในรูปแบบสหกรณ์ของโรงเรียน โดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับอำเภอ ได้แก่ 
ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น มีหน้าที่ให้การสนับสนุน 
ด้านปัจจัยการผลิต ด้านความรู้ และด้านงบประมาณตามลำดับ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหา 
ความยากจนอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการด้วยตนเอง ซ่ึงในการดำเนินโครงการเริ่มแรกได้กำหนดพื้นที่
ดำเนินการให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านกำแมดและโรงเรียนกำแมดคำเจริญ ต่อมาให้ขยายผลมายังโรงเรียนมัธยม 
วังทอง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

จากการดำเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมาโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามที่วางไว้ กรมประมงจึงได้นำ
โครงการดังกล่าวบรรจุเข้าในแผนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบ เพ่ือให้
โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกิดแนวคิดเชิงปฏิบัติ (Learnung by Doing Concept) ในการศึกษาและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบ (Model Concept) หลักสูตรทอ้งถิน่เกี่ยวกับฟาร์มเกษตร

ผสมผสานตามแนวพระราชดำริปรชัญาเศรษฐกิจ พร้อมสื่อการเรียนการสอน และคู่มือ  
เพ่ือโรงเรียนอ่ืน ๆ ทีมี่ความสนใจได้นำไปศึกษา และปรับใช้ต่อไป (On The Job Training  
Concept) 

3. เพ่ือโรงเรียนและหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ และหมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืน ๆ 
เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทัว่ไป รวมทัง้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับเกษตรในหมู่บ้าน/
ชุมชน เพ่ือให้เกิดรายได้ และแหล่งผลิตอาหารชุมชน 

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียน/หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืนบนพื้นฐานการดำเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกจิพอเพียง 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,000,000 ตัว 
  - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 2,000,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 10 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)  
3. ประมงโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง 
4. จดุเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นทีด่ำเนินการ 
 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปี 2554 - 2563 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจงัหวัดอุดรธานี 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดอุดรธานี 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศพจ.) ตัว 2,000,000 

   1.1 ปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ(กุ้งกา้มกราม) ตัว 2,000,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ปจ.) ราย 10 

   2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
อบรม) 

  

   - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 10 

3. ประมงโรงเรียน  (บ่อดิน) (ปจ.) แห่ง 2 

4. จุดเรียนรูแ้ละสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปจ.) 
   4.1 สาธติการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย 

แห่ง 1 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
อุดรธานี 74,000 - - - 74,000 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 4 

(อุดรธานี) 
216,100 - - - 216,100 

รวม 290,100 - - - 290,100 
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

อุดรธานี 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 10   

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน บ้านดุง วังทอง 1 3 4 7 8  ราย 10   

         

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)         แห่ง 2   

     - โรงเรียนบ้านกำแมดคำเจรญิ บ้านดุง วังทอง 5 กำแมด  แห่ง 1  

     - โรงเรียนชุมชนวังทอง  บ้านดุง  วังทอง 1  วังทอง  แห่ง  1   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

43. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เมื่อวันเสาร์ที ่10 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยากจนและประสบอุทกภัย บ้านท่าแร่ (ดงปลาปาก) 
ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ซึ่งพลตรวีีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ ผบ.กกล.สุรศักด์ิมนตรี และ 
ผอ.รมน.ภาค 2 สย.1 ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก 
ของชุมชนที่อยู่ใกล้ลำน้ำสงคราม ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านประสบอุทกภัยในหลายปีที่ผ่านมา 
ทรงพบปัญหาหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ลำน้ำสงคราม เกิดน้ำท่วมแล้วท่วมอีกเป็นประจำทุกปี และได้พระราชทาน
ความช่วยเหลือไปแล้ว ทว่าปัญหาต่าง ๆ ยังคงมีอยู่ และยังคงมีปัญหาผลกระทบระหว่างคนกับน้ำอีกหลาย
หมู่บ้าน ดังนั้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และเพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระของล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อมทั้ง 2 พระองค์ กกล.สุรศักดิ์มนตรี และกอ.รมน.ภาค 2 สย.1 ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
เจ้าหน้าที่หลายส่วนในพ้ืนที่  และประชาชนบริเวณลุ่มน้ำสงคราม ทำให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา 
อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยคนสามารถอยู่ร่วมกับน้ำได้โดยมีปัญหาน้อยที่สุด และได้ร่วมกันจัดทำ
โครงการ “คนและชุมชนอยู่ร่วมกับน้ำ” ขึ้น และขอพระราชทานพระราชานุญาตให้โครงการ “คนและ
ชุมชนอยู่ร่วมกับน้ำ” เป็นโครงการฯ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซ่ึงจะจัดทำโครงการฯ นำร่องใน 2 หมู่บ้าน 
คือ บ้านท่าโข่ง ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และบ้านท่าแร่ ตำบลโพนงาม อำเภอ
อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ใช้เวลาศึกษา 1 ปี และหากสำเร็จจะได้ขยายไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนอ่ืน ๆ 
ใกลล้ำน้ำสงครามตอนล่าง ประมาณ 72 หมู่บ้าน ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันได้ต่อไป 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชเสาวนีย์รับ
โครงการ “คนและชุมชนอยู่ร่วมกับน้ำ” ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับพระราชทาน 
พระราชานุญาตให้ทำฟาร์มตัวอย่าง ทำแบบฟาร์มตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชทานพระราชานุญาตให้ชลประทานขุดลอกหนองไชยวาน 
ทำคูส่งน้ำไปใช้ทำการเกษตรขุดลอกและทำประตูสายแข้ตีนกุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
อย่างหาที่สุดมิได้ 

สำนักงานประมงจังหวัดสกลนครได้เล็งเห็นว่า การดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างดังกล่าว ยังขาดการ
ดำเนินงานกิจกรรมด้านการประมง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ราษฎรให้ความสนใจ จึงได้ดำเนินกิจกรรมด้านการ
ประมงขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และ
เป็นตัวอย่างแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรม 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นจุดสาธิตการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง และบ่อดิน 
 2.  เพ่ือให้เกษตรกรมงีานทำตลอดปี และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 3.  เพ่ือให้เกษตรกรใช้พ้ืนทีด่ินอย่างคุ้มค่า 
 4.  เพ่ือป้องกนัการเสี่ยงในการทำการเกษตร 

3. เป้าหมาย 
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านคำตากล้า ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปี 2551 - 2563 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านคำตากล้า จังหวัดสกลนคร  

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้  แห่ง 1 

    1.1 การเลี้ยงปลานลิในบ่อดิน   

    1.2 การเลี้ยงปลาตะเพยีนในบ่อดิน   

    1.3 การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง    
       
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด 
สกลนคร 46,100 - - - 46,100 

รวม 46,100 - - - 46,100 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

44. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยากจนและประสบอุทกภัย บ้านท่าแร่ (ดงปลาปาก) 
ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จงัหวัดสกลนคร ซึ่งพลตรีวีรว์ลิต จรสัมฤทธิ์ ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี และ
ผอ.รมน.ภาค 2 สย.1 ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก 
ของชุมชนที่อยู่ใกล้ลำน้ำสงคราม ซ่ึงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านประสบอุทกภัยในหลายปีที่ผ่านมา 
ทรงพบปัญหาหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ลำน้ำสงคราม เกิดน้ำท่วมแล้วท่วมอีกเป็นประจำทุกปี และได้พระราชทาน
ความช่วยเหลือไปแล้ว ทว่าปัญหาต่าง ๆ ยังคงมีอยู่ และยังคงมีปัญหาผลกระทบระหว่างคนกับน้ำอีกหลาย
หมู่บ้าน ดังนั้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และเพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระของล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อมทั้ง 2 พระองค์ กกล.สุรศักดิ์มนตรี และกอ.รมน.ภาค 2 สย.1 ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
เจ้าหน้าที่หลายส่วนในพ้ืนที่ และประชาชนบริเวณลุ่มน้ำสงคราม ทำให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
และเป็นรูปธรรม โดยคนสามารถอยู่ร่วมกับน้ำได้โดยมีปัญหาน้อยที่สุด และได้ร่วมกันจัดทำโครงการ  
“คนและชุมชนอยู่ร่วมกับน้ำ” ขึ้น และขอพระราชทานพระราชานุญาตให้โครงการ “คนและชุมชนอยู่ร่วม 
กับน้ำ” เป็นโครงการฯ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งจะจัดทำโครงการฯ นำร่องใน 2 หมู่บ้าน คือ  
บ้านท่าโข่ง ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และบ้านท่าแร่ ตำบลโพนงาม อำเภอ 
อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ใช้เวลาศึกษา 1 ปี และหากสำเร็จจะได้ขยายไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนอ่ืน ๆ 
ใกล้ลำน้ำสงครามตอนล่าง ประมาณ 72 หมู่บ้าน ที่มีปญัหาคล้ายคลึงกันได้ต่อไป 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงมีพระราช
เสาวนีย์รับโครงการ “คนและชุมชนอยู่ร่วมกับน้ำ” ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับ
พระราชทานพระราชานุญาตให้ทำฟาร์มตัวอย่าง ทำแบบฟาร์มตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชทานพระราชานุญาตให้กรมชลประทานขุดลอก 
หนองไชยวาน ทำคูส่งน้ำไปใช้ทำการเกษตร ขุดลอกและทำประตูสายแข้ตีนกุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้สำนักงานประมงจังหวัดสกลนครได้เล็งเห็นว่า การดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ดังกล่าว ยังขาดการดำเนินงานกิจกรรมด้านการประมง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ราษฎรให้ความสนใจ จึงได้ดำเนิน
กิจกรรมด้านการประมงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่ผู้ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม และเป็นตัวอย่างแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรม 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นจุดสาธิตการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลา 
2. เพ่ือใหเ้กษตรกรมีงานทำตลอดปี และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือให้เกษตรกรใช้พื้นที่ดนิอย่างคุ้มค่า 
4. เพ่ือป้องกนัการเสี่ยงในการทำการเกษตร 

3. เป้าหมาย 
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านท่าแร่ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปี 2551 - 2563 

6. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
- สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ จดัตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร  

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  แห่ง 1 

    1.1 การเลี้ยงปลาตะเพยีนในบ่อดิน    
    1.2 การเลี้ยงปลาบิ๊กอุยในกระชัง    

    1.3 การเลี้ยงกบในกระขัง   

 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด 
สกลนคร 46,100 - - - 46,100 

รวม 46,100 - - - 46,100 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

45. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชพีแห่งใหม่ ตำบลเกาะเกิด 
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
มูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่บริเวณตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือเป็นสถานที่อาศัยประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทำงานศิลปาชีพ สำหรับเกษตรกรจากที่ต่าง ๆ  
ทั่วประเทศในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริใหม่ การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ 
รวมทั้งโครงการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกรมีความรู้ 
ความสามารถในการเลี้ยงสัตว์น้ำและมีรายได้เสริม เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีแนวโน้มอาจจะสูญพันธุ์ 
ในอนาคต โดยในปีงบประมาณ 2543 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จำนวน 520,000 บาท สำหรับการเลี้ยงปลาดุกอุย
ร่วมกับปลาสลิด และจำนวน 150,000 บาท สำหรับการเลี้ยงปลาบู่ทรายในกระชัง โดยจะขอต้ังงบประมาณ
ของกรมประมงสำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการฯ ในปีต่อ ๆ ไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้และสาธิต/ฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ 

เจ้าหนา้ที่ในศูนย์ฯนักศึกษาของศนูย์ฯ และเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมและให้บริการแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการประมง 
4. เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพ่ืออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของไทย 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 300,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 20 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)  
3.  จดุเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พืน้ที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม ่เลขที่ 999 หมู่ 3  
ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี  2551 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)  
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ตำบลเกาะเกิด  
อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 300,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 300,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 20 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
อบรม) 

  

     - การเลี้ยงกบในมุ้งเขียวในบ่อดิน  ราย 20 

3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 1 

    3.1 การเลี้ยงปลานลิในบ่อดิน   

    3.2 การเลี้ยงปลานลิในกระชัง   

    3.3 การเลี้ยงปลาดุก   

    3.4 การเลี้ยงปลาในร่องสวน   

    3.5 การเลี้ยงปลาเพื่อการอนุรกัษ์   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กจิกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี้     1. นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา 

  2. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ

จริงขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
(2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 8 

(พระนครศรีอยุธยา) 
374,300 16,500 - 390,800 

รวม 374,300 16,500 - 390,800 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์นำ้จดืเขต 8 

(พระนครศรีอยุธยา) 
177,200 - - - 177,200 

รวม 177,200 - - - 177,200 



 

รายละเอยีดพื้นที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

พระนครศรีอยุธยา 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 20  

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 อบรม)        

      - การเลี้ยงกบในมุ้งเขียวในบ่อดิน  บางปะอิน เกาะเกิด  3   ราย 20   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

46. โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชงิเทรา 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
เมือ่วันที ่8 สิงหาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศาลบวรราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำบล 
เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินหมู่ที่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน 
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 264 ไร่ พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว และทรงมี
พระราชดำริกับอำเภอ จังหวัด และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง 
กรมป่าไม้ กรมปศุสัตว์ ให้ร่วมกันพัฒนาที่ดินแห่งนี้ จัดทำเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างสาธิตการพัฒนาด้านการ
เกษตรกรรม และงานศิลปาชีพ เพ่ือเป็นแหล่งให้เกษตรกรตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าชม ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้
เพ่ิมเติมได้ 

ในการดำเนินงานประกอบด้วย หน่วยงานหลายกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งภาคเอกชนหน่วยงาน
ดังกล่าว จึงได้ประชุมปรึกษาหารือและมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่อง และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “กรรมการบริหาร และกรรมการ 
ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” คณะกรรมการบริหาร 
ได้ทำหนังสือในนามของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0801/1094 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2523 ถึงสำนักราช
เลขาธิการฯ เพ่ือนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานชื่อของศูนย์ฯ เพ่ือเป็นสิริมงคล 
แก่การดำเนินโครงการสนองพระราชดำริสืบไป และสำนักราชเลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือ 
ที่ รล 0002/3041 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2523 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหนิซ้อนฯ อำเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชิงเทรา” 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ ให้มีการ
พัฒนาศนูย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอ้นฯ โดยพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ คือ 

1. พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม 
ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า การพัฒนาดิน วางแผนปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ 
ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และนำไปปฏิบัติตามได้ เพ่ือพัฒนาอาชีพ
และพ้ืนที่ทำกินของตนให้เพ่ิมผลผลิต มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมทัง้ส่งเสริมศิลปาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
เป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่ง 

2. พัฒนาพ้ืนที่ราษฎรรอบศูนย์ฯ บริเวณลุ่มน้ำโจนให้มีความเจริญขึ้นเป็นตัวอย่างแก่การพัฒนา 
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป ให้นำวิธีการที่ได้ผลมาแล้วถูกต้อง ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดมาดำเนินการ นับตั้งแต่
เริ่มตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาได้มีราษฎรที่มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพ่ิมเติมอีก 
จำนวน 497 ไร่ ผนวกกับที่ดินบริเวณสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จำนวน 1,240 ไร่เศษ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพ้ืนที่ส่วนพระองค์ที่ติดกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อนฯ ประมาณ 655 ไร่ ให้เป็นพ้ืนที่ทำการศึกษาวิจัย และทดสอบทางด้านการเกษตรกรรม เพ่ือให้
ได้ขอ้มูลที่ถูกต้องแน่นอนขึ้น เป็นการสนับสนุนศูนยศ์ึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อีกด้านหนึ่งด้วย 
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 คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จึงได้กำหนดนโยบาย เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับพระราชดำริที่ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ จึงได้แบ่งพ้ืนที่หลักไว้ จำนวน 4 พ้ืนที่ 
ดังกล่าว คือ 
 1. พ้ืนที่แห่งแรก คือ พ้ืนที่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เนื้อที่ประมาณ 1,240 ไร่เศษ ผนวกกับพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนที่ติดกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 
ประมาณ 655 ไร่ ให้เป็นพ้ืนที่ที่ทำการศกึษา วิจัย และทดสอบการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม รวมเป็นพ้ืนที่
ทั้งหมดประมาณ 1,895 ไร่ 
 2. พ้ืนที่แห่งที่สอง คือ พ้ืนที่ราษฎรรอบนอกศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ำโจน เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์โครงการฯ จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตตำบลเขาหินซ้อน ตำบลเกาะขนุน 
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ประมาณ 113,214 ไร่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริเวณรอบศูนย์ฯ 
 3. พ้ืนที่แห่งที่สาม คือ พื้นที่ตำบลบ้านซ่อง และตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เนื้อท่ีประมาณ 84 ไร่ 
 4. พ้ืนที่ราษฎรน้อมเกล้าถวายในตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่รวม 114 ไร่ นอกจากพ้ืนที่
หลักดังกล่าวแล้ว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ยังทำหน้าที่ในการถ่ายทอดวิทยาการแผนใหม่  
ทั้งด้านการเพาะปลูกพืช การปศุสัตว์ การประมง การพัฒนาที่ดิน รวมทั้งด้านศิลปาชีพพิเศษให้เกษตรกร 
หรือประชาชนที่สนใจ ทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา และรวมทั้งจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก และภาคกลาง
บางส่วนด้วย 
 จากการดำเนินงานตามแผนแม่บทที่ผ่านมากิจกรรมด้านการประมง ศูนย์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
ตลอดมา เช่น การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสนับสนุน 
พันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ การสาธิตการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ รวมทั้ง 
การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำ 
 เนื่องจากแผนแม่บทฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546 - 2549) ได้สิ้นสุดลง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงได้กำหนดให้จัดทำแผนแม่บท
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2550 - 2554) ขึ้นมา ซึ่งในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานของ
โครงการ โดยเน้นการบูรณาการ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย 

เพ่ือเป็นรายได้เสริม 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง  
3. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร 
4. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรและนำไปปล่อยสู่แม่น้ำในพ้ืนที่

โครงการฯ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน 
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3. เป้าหมาย 
1. เกษตรกรมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำไว้เพ่ือการบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม 
2. เกษตรกรได้รับข้อมูลด้านการประมงเพียงพอสำหรับการนำไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 
3. เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ มีผลผลิตสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำไว้บริโภค 
4. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 4,400,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 4,000,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว 

5. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 120 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)  

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี 2551 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   สาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 4,400,000 

1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์นำ้ในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ
1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

ตัว 
ตัว 

4,000,000 
400,000 

2.  ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 120 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และอบรม) 

  

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 120 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี้     1. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 13 อัตรา 
 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
(2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพฒันาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 7 

(ชลบุรี) 
2,274,900 113,400 - 2,388,300 

รวม 2,274,900 113,400 - 2,388,300 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์นำ้จดืเขต 7 

(ชลบุรี) 
574,200 - - - 574,200 

รวม 574,200 - - - 574,200 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

ฉะเชิงเทรา 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ      ราย 120  

  1.1 ส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ         

 (ส่งเสรมิฯ และอบรม)             

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน          ราย 120   

    พนมสารคาม เกาะขนุน 1 โรงเลื่อยจักร ราย 1   

  พนมสารคาม เกาะขนุน 2 เกาะขนุน ราย 1  

    พนมสารคาม เกาะขนุน 4 หนองเสือ ราย 1   

  พนมสารคาม เกาะขนุน 5 แหลมตะคร้อ ราย 4  

    พนมสารคาม เกาะขนุน 6 นานอ้ย ราย 2   

    พนมสารคาม เกาะขนุน 7 ชายเคือง ราย 5   

  พนมสารคาม เกาะขนุน 8 ไร่ดอน ราย 10  

  พนมสารคาม เกาะขนนุ 9 หนองปรือ ราย 8  

    พนมสารคาม เกาะขนุน 12 หนองอีโถน ราย 1   

  พนมสารคาม เกาะขนุน 13 ดอนข้ีเหล็ก ราย 3  

  พนมสารคาม เกาะขนนุ 14 หนองบ่อ ราย 6  

    พนมสารคาม เขาหินซ้อน 1 ม่วงโพรง ราย 5   
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

ฉะเชิงเทรา 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ต่อ)             

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน พนมสารคาม เขาหินซ้อน 2 เขาหินซ้อน ราย 2  

   พนมสารคาม เขาหินซ้อน 3 แหลมเขาจันทร ์ ราย 1  

   พนมสารคาม เขาหินซ้อน 4 ปรือวาย ราย 1  

   พนมสารคาม เขาหินซอ้น 5 หนองว่านเหลือง ราย 2  

   พนมสารคาม เขาหินซ้อน 6 หนองแสง ราย 9  

  พนมสารคาม เขาหินซ้อน 7 ลำมหาชัย ราย 4  

  พนมสารคาม เขาหินซ้อน 9 หนองกลางดง ราย 1  

  พนมสารคาม เขาหินซ้อน 11 ห้วยสำโรง ราย 3  

  พนมสารคาม เขาหินซ้อน 12 คลองตะเคยีน ราย 2  

  พนมสารคาม เขาหินซ้อน 13 หนองเหียง ราย 3  

  พนมสารคาม เขาหินซ้อน 14 หนองปรือ ราย 2  

  พนมสารคาม บ้านซ่อง 2 แถวธาร ราย 5  

  พนมสารคาม บ้านซ่อง 5 หนองกระสังข ์ ราย 4  

  พนมสารคาม บ้านซ่อง 6 หัวกระพี ้ ราย 9  

  พนมสารคาม บ้านซ่อง 7 ธารพูด ราย 13  

    พนมสารคาม บ้านซ่อง 12 ห้วยปลีก ราย 4  
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสาธิตการเลีย้งปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

ฉะเชิงเทรา 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ต่อ)             

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน พนมสารคาม บ้านซอ่ง 13 หนองสองห้อง ราย 1  

   พนมสารคาม บ้านซ่อง 14 เกาะสุวรรณ ราย 7  
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

47. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดจันทบุรี 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในคราวที่ เสด็จเปิดพระบรม 
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาอันเป็นรูปแบบ “การจัดการทรัพยากรชายฝั่งด้านประมงและ
การเกษตรอย่างยั่งยืน” 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุด อำเภอ 
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ดำเนินการประมาณ 61,026 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 23 หมู่บ้าน ตามแนว
ชายฝั่งทะเล และพ้ืนที่ตอนในของอำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม 

แนวพระราชดำริ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบ

ปัญหาเสื่อมโทรมของพ้ืนที่เพาะปลูก ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรและการประมง 
ลดต่ำลง จึงมีพระราชดำริที่จะทำการศึกษาพัฒนาพ้ืนที่ในเขตที่ดินชายทะเล เพ่ือแนะนำให้ประชาชน 
ได้มีความรู้ และเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
จึงพระราชทานพระราชดำริแกผู่้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 ความว่า 

“ให้พิจารณาพ้ืนที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพ้ืนที่ดิน 
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุร”ี 

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริเพ่ิมเติม ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กับนายเล็ก จินดาสงวน และ 
นายสุหะ  ถนอมสิงห์ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดจันทบุรี ความว่า 

“ให้พิจารณาจัดหาพ้ืนที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ เพ่ือจัดตั้งศูนย์ศึกษา 
การพัฒนา เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดิน
ชายทะเล” 

ซึ่งจากการดำเนินงานตามแผนแม่บทที่ผ่านมา การดำเนินงานสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแนว
พระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในระดับหนึ่ง เช่น การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยสามารถขยายผลสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบ ๆ  
ศูนย์ฯ ก่อให้เกิดรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพ่ือให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ และเกิดความยั่งยืน สามารถนำผลสำเร็จไปขยายผลสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ศูนย์ฯ จึงได้จัดทำแผน
แม่บทฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2550 - 2554) ขึ้น เพ่ือใช้แผนแม่บทเป็นกรอบและเครื่องมือชี้นำการดำเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ เกดิประโยชน์สุขแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
2. เพ่ือส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงกุ้งทะเล 
3. ศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

4. เพ่ือค้นคว้าทางวิชาการและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
5. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงและอาชีพประมงให้แก่เกษตรกรและ

นักเรียน 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 5,000,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 5,000,000 ตัว 
2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 3 แห่ง 
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 150 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)  
4. ให้บริการผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 300,000 ราย 
5. ให้บริการศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 300,000 ราย 
6. ให้บริการทางวิชาการ จำนวน 9,000 ตัวอย่าง 
7. ติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 240 ครั้ง 
8. ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในอ่าวคุ้งกระเบน จำนวน 12 ครั้ง 
9. ให้บริการด้านห้องสมุด จำนวน 500 ราย 
10. รับนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 20 ราย 
11. งานบริการอาคารและสถานที่ จำนวน 300/21,000 ครั้ง/ราย 
12. แจกเอกสารวิชาการและเผยแพร่ จำนวน 20,000 ฉบับ 
13. จัดนิทรรศการ จำนวน 6 ครั้ง 
14. ผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้งเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอ่าวคุ้งกระเบน  
      จำนวน 20,000 กิโลกรมั 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม ่จังหวัดจันทบุรี 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2555 - 2565 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
จงัหวัดจันทบุรี 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝ่ัง ตัว 5,000,000 

   1.1 ปล่อยพันธุส์ัตว์นำ้ในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ ตัว 5,000,000 

2. จุดเรียนรูแ้ละสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝ่ัง แห่ง 3 

   2.1 สาธิตการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อ แห่ง 1 

   2.2 สาธิตการเลี้ยงหอยนางรมปากจีบและหอยตะโกรมแบบแขวน แห่ง 1 

   2.3 สาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง แห่ง 1 

3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 150 

    3.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้
คำแนะนำ) 

ราย 150 

     - การเลี้ยงกุ้งทะเล ราย 130 

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 20 

4. ให้บริการทางวิชาการ ตัวอย่าง 9,000 

5. ติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝ่ัง คร้ัง 240 

6. ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในอ่าวคุง้กระเบน คร้ัง 12 

7. ใหบ้ริการด้านห้องสมุด ราย 500 

8. งานบริการเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ราย 300,000 

9. ให้บริการศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี ราย 300,000 

10. งานบริการอาคารสถานที่ คร้ัง/ราย 300/21,000 

11. แจกเอกสารวชิาการและเผยแพร่ ฉบับ 20,000 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

12. จัดนทิรรศการ คร้ัง 6 

13. ผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุง้ กิโลกรมั 20,000 

14. รับนักศึกษาฝึกงาน ราย 20 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ  - จ้างพนกังานราชการ  ดังนี้  
        1. นักวิทยาศาสตร ์  จำนวน 1 อัตรา  
        2. เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป จำนวน 3 อัตรา  
           3. นักวิชาการประมง  จำนวน 4 อัตรา  
        4. เจ้าหน้าท่ีประมง  จำนวน 3 อัตรา 
        5. เจ้าพนักงานประมง  จำนวน 3 อัตรา 
        6. พนักงานผู้ช่วยประมง  จำนวน 5 อัตรา 
        7. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร ์ จำนวน 3 อัตรา  
         8. เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล  จำนวน 3  อัตรา 

    9. นายช่างเครื่องยนต ์  จำนวน 1 อัตรา 
      10. นายช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา 
      11. นักภูมศิาสตร ์  จำนวน 1 อัตรา 
      12. เจ้าพนักงานการเกษตร  จำนวน 2 อัตรา 
      13. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 
      14. พนกังานขับรถยนต ์  จำนวน 3 อัตรา 
      15. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  จำนวน 1 อัตรา 
      16. ช่างปูน   จำนวน 1 อัตรา 
      17. ยาม   จำนวน 1 อัตรา 
      18. คนงาน   จำนวน 12 อัตรา 
      19. ช่างไม ้   จำนวน 1 อัตรา 

 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
(2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อ่าวคุ้งกระเบนฯ 10,563,300 447,600 - 11,010,900 

รวม 10,563,300 447,600 - 11,010,900 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ  - จ้างเหมาบริการ  ดังนี ้      1. พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 2 อัตรา 
         

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย  
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณตามใบงวด 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อ่าวคุ้งกระเบนฯ 1,167,200 156,000 - - 1,323,200 

รวม 1,167,200 156,000 - - 1,323,200 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

จันทบุรี 1. ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 150   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และใหค้ำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงกุ้งทะเล  ท่าใหม่ คลองขุด     ราย 130   

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  ท่าใหม ่ คลองขดุ     ราย 20   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

48. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ 
จังหวัดราชบุรี 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 สืบเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทรงงานในพ้ืนที่โครงการสวนป่า  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บ้านห้วยม่วง อำเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 โดยมีราษฎรจากบ้านห้วยม่วง บ้านหนองตาดั้ง บ้านห้วยน้ำหนัก 
และบ้านพุระกำ ซึ่งเป็นหมู่บ้านในโครงการฯ มารับเสด็จ ในระหว่างทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราโชบายเพ่ิมเติม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แก่ราษฎรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง และงานศิลปาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง 
ที่อาศัยอยู่ใกล้ตามแนวชายแดน ไทย - พมา่ และราษฎรไทยหมูบ่้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนทีใ่กลเ้คียง 

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กับนายธำมรงค์  ประกอบบุญ อธิบดีกรมประมง ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ผู้ เชี่ยวชาญของกรมประมง  
นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และพลเอกนพดล  วรรธโนทัย 
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมัน่คงภายใน 

สรุปความว่า “...ขอให้กรมประมงช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดน 
ให้เลี้ยงปลาไว้เป็นอาหารรับประทานในขั้นต้นโดยเร็ว และให้พัฒนาเป็นแหล่งอาหาร ( Food Bank ) ให้ได้ 
ในโอกาสต่อไป...” 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้มีอาชีพด้านการประมง มีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำไว้

บริโภค และประหยัดรายจ่ายช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
2. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ให้คงอยู่เป็นแหล่งผลิตอาหาร 

ด้านโปรตีนจากสัตว์น้ำขนาดใหญ่ในหมู่บ้านต่อไป 
3. เป็นแหล่งผลิตอาหารในพ้ืนที่ โดยเน้นโปรตีนจากสัตว์และขยายผลสู่การค้า เกษตรกรสามารถ

ประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้ 
4. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง และเผยแพร่ความรู้ 

สู่ชุมชนและปลูกฝังตั้งแตเ่ด็ก 
5. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน
มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. เกษตรกรในพืน้ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีผลผลิตไว้บรโิภคและจำหน่าย 
2. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ 
3. เป็นแหล่งขยายพันธุ์ และแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากสตัว์น้ำขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน 
4. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนำกลับไปประกอบอาชีพ 
5. ขยายโอกาสด้านการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาให้กับหมู่บ้านใกล้เคียง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

6. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 20 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 

7. ประมงโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
เกษตรกรในพ้ืนที่หมูบ่้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ จังหวัดราชบุร ี

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2551 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ 
   จงัหวัดราชบุรี 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 20 
    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
อบรม) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ราย 20 

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3X5 เมตร จำนวน 20 ผนื)   

2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน) แห่ง 2 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  การจัดสรรงบประมาณจริง 
   ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัดราชบุร ี 90,200 - - - 90,200 

รวม 90,200 - - - 90,200 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี  
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

ราชบุรี 1. ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 20   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ         

 และอบรม)        

     - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก สวนผึ้ง ท่าเคย 3  ราย 20  

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผืน)        

         

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน/ซีเมนต์)         แห่ง 2  

       - โรงเรียนบ้านช่องลาภ (บ่อดิน) บ้านคา หนองพันจันทร์ 3  แหง่ 1  

       - โรงเรียนบ้านร่องเจรญิ (บ่อซีเมนต์) บ้านคา บ้านบีง 3  แห่ง 1  
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

49. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเพชรบุรี 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 ตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชโองการประกาศให้พ้ืนที่บริเวณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นที่หลวงและพระราชทานนามว่า 
“มฤคทายวัน” เพราะพ้ืนที่แห่งนี้อุดมไปด้วยสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นดิน แหล่งน้ำ ต้นไม้ และ
สัตว์ป่านานาชนิด หลังจากระยะเวลาผ่านไปเพียง 60 ปี ทรัพยากรเหล่านั้นถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ด้วยการ 
บุกรุกแผ้วถางจับจองเป็นของตนเอง เพ่ือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม 
 เมื่อวันที ่5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ได้ เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาในพ้ืนที่ ดั งกล่าว และได้ทรงทราบถึงปัญหาและทรงรับสั่ ง ความว่า  
“...หากปล่อยไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด...” จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ประมาณ 
15,880 ไร่ ให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านเกษตรกรรม โดยเน้นการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าให้กลับมา 
อุดมสมบูรณ์ดังเดิม และสามารถทำการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการปลูกป่าจัดหาแหล่งน้ำ
สนับสนุนการปลูกป่า และการเพาะปลูกพืช จัดระเบียบราษฎรในพ้ืนที่โครงการฯ ให้เข้าอยู่อาศัย และ 
ทำกินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้สอดคล้องกับธรรมชาติ โดยให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษา ตลอดจน 
ได้อาศัยผลผลิตจากป่าและปลูกพืชต่าง ๆ ไม่ต้องเข้าไปบุกรุกทำลายป่าไมอี้กต่อไป 
 เพ่ือให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราช
ประสงค์ แผนแม่บทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับ พ.ศ (2541 - 
2544) จึงเห็นสมควรที่จะจัดทำขึ้น เพ่ือเป็นกรอบสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมดำเนินการ 
ในทิศทางเดียวกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการศึกษาและพัฒนา ด้านการ 
ขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ เพ่ือให้ราษฎรได้รับผลจาก
การดำเนินงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อไป 
 และต่อมาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
(สำนักงาน กปร.) ได้ให้ศูนย์ฯ จัดทำแผนแม่บทฉบับล่าสุด คือแผนแม่บทฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
เป็นฉบับแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดความสมบูรณ์และชัดเจน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพ่ือมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และการขยายผล โดยการสาธิตส่งเสริม
และเผยแพร่ไปสู่ประชาชนมากขึ้น และยึดการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ “การพัฒนาเพ่ือนำไปสู่ 
การพัฒนาคนให้พออยู่พอกินและสามารถพ่ึงตนเองได้” 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง และการสาธิต/ฝึกอบรม 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแกเ่กษตรกรในพืน้ทีแ่ละบริเวณใกล้เคียง 
2. เพ่ือส่งเสริมและให้บริการแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านประมง 
3. เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรจากอาชีพการประมง 
4. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอาหารโปรตีนบริโภคมากข้ึนในพื้นท่ี 
5. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ สนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่

และปล่อยในแหล่งน้ำเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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6. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ
เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและ 
ให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,500,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 900,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 600,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 120 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) จำนวน 60 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) จำนวน 60 ราย 

3. ประมงโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยทรายเหนือ 
ตำบลสามพระยา ตำบลชะอำ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี  2550 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี  
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุร ี
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศปจ.)   ตัว 1,500,000 
    1.1 ปล่อยพันธุส์ตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาติ  
    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ตัว 
ตัว 

900,000 
600,000 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ปจ.) ราย 120 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ 
ใหค้ำแนะนำ) 

  

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 60 
    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
อบรม) 

  

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสตกิ  
  (สนับสนุนบ่อขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผืน)  
      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน   

ราย 
 

ราย 

20 
 

40 

3. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน) (ปจ.) แห่ง 4 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ  - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี้  1. นักวิชาการประมง    จำนวน 1 อัตรา  

    2. พนักงานผู้ช่วยประมง    จำนวน 1 อัตรา  
 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนกังานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

สำนักงานประมงจงัหวัด
เพชรบุร ี 465,900 17,800 - 483,700 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
น้ำจืดเพชรบุร ี - - - - 

รวม 465,900 17,800 - 483,700 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ  - จ้างเหมาบริการ ดังนี้  1. คนงาน     จำนวน 1 อัตรา 
 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ  

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดคา่
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
เพชรบุร ี 130,700 - - - 130,700 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
น้ำจืดเพชรบุร ี 136,100 78,000 - - 214,100 

รวม 266,800 78,000 - - 344,800 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุร ี
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เพชรบุรี 1. ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 120   

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  ชะอำ ไร่ใหม่พัฒนา     ราย 60   

    1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  ชะอำ ชะอำ     ราย 20  

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผนื) ชะอำ สามพระยา        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน   ชะอำ ห้วยทรายเหนือ     ราย 40  

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)         แห่ง 4  

       - โรงเรียนบ้านรางจิก  ชะอำ ไร่ใหม่พัฒนา         

      - โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน  ชะอำ ไร่ใหม่พัฒนา      

      - โรงเรียนบ้านอ่างหิน  ชะอำ สามพระยา      

      - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี  ชะอำ สามพระยา      
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50. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 หุบกะพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่ และตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจาก
จังหวัดเพชรบุรี 40 กิโลเมตร และอยู่ห่างเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 34 กิโลเมตร  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จแปรพระราชฐาน
ประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2507 และเยี่ยมเยียน
ราษฎรจังหวัดใกล้เคียง พระองค์ได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร กลุ่มชาวสวนผักชะอำ จำนวน  
83 ครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนำไปประกอบอาชีพ พระองค์จึงทรงรับเกษตรกรเหล่านี้ไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ องคมนตรีหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ซึ่งขณะนั้นดำรง
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้จัดหาที่ดินในเขตจังหวัดเพชรบุรี และ
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำมาจดัสรรให้แก่เกษตรกรดังกล่าว 

รัฐบาลอิสราเอล โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ขอทราบหลักการของ
โครงการ และอาสาช่วยเหลือในการพัฒนาการเกษตรในรูปของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ทำสัญญาร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอล มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เริ่มวันที่ 19 สิงหาคม 2509 ถึงวันที่ 18 
สิงหาคม 2514 ใช้ชื่อว่า โครงการไทย - อิสราเอล เพ่ือพัฒนาชุมชน (หุบกะพง) โดยเลือกที่ดินบริเวณ 
หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ตั้งของศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรของโครงการ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงมีพระราชดำริ 
ให้กันพ้ืนที่ประมาณ 10,000 ไร่ ออกจากป่าคุ้มครองของกรมป่าไม้ ภายหลังพระองค์ทรงจับจองพ้ืนที่
ดังกล่าวเยี่ยงสามัญชน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการ  
เมื่อมีแนวพัฒนาที่ดินดีขึ้นแล้ว ก็จะจัดให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในตอนต้น และเกษตรกร 
ที่ขยันหมั่นเพียรแต่ขาดแคลนที่ดินทำกินเข้ามาอยู่อาศัยและทำประโยชน์ และการอพยพครอบครัว
เกษตรกรได้จัดให้อยู่เป็นหมู่บ้านเกษตรกร โดยมีทางราชการเข้าช่วยเหลือให้คำแนะนำการบริหารงาน 
ของหมู่บ้านตัวอย่าง และมีการให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์ จนเห็นว่าสมาชิกของ
หมู่บ้านเกษตรกรมีความเข้าใจดีพอแล้ว จึงเข้าชื่อกันเพ่ือขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร ชื่อว่า 
“สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าพระราชทานทะเบียนให้ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง 
จำกัด และได้พระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณหุบกะพง จำนวน 3 ฉบับ รวมเนื้อที่ 12,079 ไร่ 1 งาน 82 
ตารางวา ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกดั เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นเจ้าของโครงการ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสม

กับสภาพพ้ืนที่ และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค 
3. เพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง และการสาธิต/ฝึกอบรม 
      การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแกเ่กษตรกรในพ้ืนทีโ่ครงการและบริเวณใกล้เคียง 
4.   เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอาหารโปรตีนไว้เพ่ือการบริโภคมากขึน้ในพื้นท่ี 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1,000,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 40 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี 

5 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี  2551 - 2563 

6. หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี 
- กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศปจ.) ตัว 1,000,000 

    1.1 ปลอ่ยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 1,000,000 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ปจ.) ราย 40 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
อบรม) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบอ่ดิน ราย 40 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
เพชรบุร ี 78,200 - - - 78,200 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
น้ำจืดเพชรบุร ี 96,100 - - - 96,100 

รวม 174,300 - - - 174,300 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เพชรบุรี 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 40   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ชะอำ เขาใหญ ่   ราย 40   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

51. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพืน้ที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2541 - 2544 เป็นโครงการที่ดำเนินงานเพ่ือสนองพระราชดำริซึ่ งสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชดำริความว่า “ขอให้ทหาร
ช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำ โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และป่าเขาใหญ่ ขอให้ทหารและกรมป่าไม้ 
รวมทั้งส่วนราชการอ่ืน ๆ ปลูกฝังแนวคิดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อยู่ร่วมกับป่าอย่างพ่ึงพาอาศัย 
ซ่ึงกนัและกัน โดยไม่เข้าไปรบกวนป่า ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนไดมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึนด้วย” 

กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว และเพ่ือให้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรลุตาม 
พระราชประสงค์ด้านการพัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้ของราษฎรในชุมชน กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้ราษฎรมีความรู้ และทักษะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งนี้  
จะทำให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนบริโภคเพ่ิมมากขึ้น และสามารถเลี้ยงเพ่ือจำหน่าย ซึ่งเป็นการเพ่ิมรายได้
ให้แก่ครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
2. เพ่ือให้ราษฎรในชนบทมีความรู้ด้านการเลี้ยงปลา และทักษะในการประกอบอาชีพ 

ประมง 
3. เพ่ือผลิตอาหารโปรตีนแก่ราษฎร และก่อให้เกิดรายได้เพ่ือใช้ในการพัฒนาหมู่บา้น 

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
4. เพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำให้เต็มประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 240 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 

4. พืน้ทีด่ำเนินงาน 
 จังหวัดชลบุรี  ระยอง  จนัทบุรี  ฉะเชิงเทรา  และจังหวัดสระแก้ว  

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี  2551 - 2563 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

6. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี 
- สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 
- สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 
- สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
- สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่ปา่รอยต่อ 5 จังหวัด  
(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 240 

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)   
    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน (ปจ.ฉะเชงิเทรา 50/ปจ.ระยอง 30/ 
ปจ.จันทบุรี 30 /ปจ.ชลบุรี 30) 

ราย 140 

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก (ปจ.สระแก้ว) 
 (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 100 ผืน) 
 

ราย 100 

 



254 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 
 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัดชลบุร ี
 71,500 - - - 71,500 

สำนักงานประมงจงัหวัดระยอง 
 71,500 - - - 71,500 

สำนักงานประมงจงัหวัด
จันทบุรี  71,500 - - - 71,500 

สำนักงานประมงจงัหวัด
สระแก้ว  136,200 - - - 136,200 

สำนักงานประมงจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา  

 
64,500 - - - 64,500 

รวม 445,200 - - - 445,200 



 

รายละเอยีดพื้นที่ดำเนินงานโครงการอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

 5 จังหวัด 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 240   

(ภาคตะวันออก)   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ         

 (ส่งเสรมิฯ และอบรม)         

    - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสตกิ         ราย 100   

สระแก้ว (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 100 ผืน) เขาฉกรรจ ์    ราย 40  

  วังน้ำเย็น    ราย 30  

  วังสมบูรณ ์    ราย 30  

         

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน     ราย 140  

ฉะเชิงเทรา  สนามชัยเขต ท่ากระดาน 20 หนองกระทงิ ราย 50  

  สนามชัยเขต ท่ากระดาน 16 นาอิสาน    

จันทบุรี  แก่งนางแมว    ราย 30  

ระยอง  เขาชะเมา ห้วยทับมอญ 2  ราย 30  

ชลบุร ี  บ่อทอง พลวงทอง   ราย 30   

              

255 
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52. โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสำคัญของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาเป็นเวลาช้านาน จากการแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล หัวหิน  
ในปี พ.ศ. 2503 เมื่อเสด็จผ่านอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรสองข้างทางเห็นต้นยางนา
ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมาก ทรงมีพระราชดำริที่จะสงวนป่ายางนานี้ไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีราษฎรเข้าไปทำไร่ทำสวนในบริเวณดังกล่าวมาก จะต้องจ่ายเงิน
ทดแทนในการจัดหาที่ใหม่ จึงไม่สามารถจัดถวายได้ตามพระราชประสงค์ เมื่อไม่สามารถปกป้องต้นยางนา 
ที่อำเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางนาเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากต้นยางนาในเขตอำเภอท่ายาง 
ในกระถางบนพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองสาธิต 
ใกล้พระตำหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา 
 ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงมีรับสั่งกับนายแก้วขวัญ  วัชโรทัย เลขาธิการ
พระราชวังและผู้อำนวยการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และ
ดำเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้น โดยมอบให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดาฯ ฝ่ายวิชาการ
ดำเนินงาน สำหรับการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระยะ 
ที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนองพระราชดำริเพ่ิมมากขึ้น ทำให้พ้ืนที่และกิจกรรมการ
ดำเนินงานของโครงการกระจายออกไปในภูมิภาคต่าง ๆ และมีการดำเนินงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ 
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2544 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สรุปความว่า “...ขอให้สำนักงาน กปร.  และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทเพื่ อใช้ เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยไม่ควรขยายพื้นที่ ดำเนินงาน 
ออกไปมาก...”  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองพระราชดำริให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันกรมประมง 
จึงร่วมกำหนดแผนแม่บทโครงการฯ และนำแผนรายละเอียดแม่บทดังกล่าวมากำหนดแผนงานและบรรจุ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้ในแผนการดำเนินงานของกรมประมง โดยได้ดำเนินกิจกรรมการ 
เพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง และกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงและฟ้ืนฟูรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศน์ในแนวปะการัง และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในแนวปะการังให้แก่เด็กและ
เยาวชน ให้เกิดความรักและหวงแหนที่จะช่วยกันดูแลรกัษาให้ทรัพยากรคงอยู่สืบไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตพันธุ์ปลากะรังหงส์ ปลากะรังจุดฟ้า และปลาการ์ตูน 
2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงและฟ้ืนฟูรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ในแนวปะการัง 
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3. เพ่ือสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในแนวปะการังให้แก่เด็กและเยาวชน 
4. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
5. เพ่ือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000 ตัว ได้แก่ 

1.1 สัตว์น้ำทะเลหายากในแนวปะการงัและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000 ตัว ได้แก่ 
- ปลากะรังหงส์ จำนวน 1,000 ตัว 
- ปลากะรังจุดฟ้า จำนวน 1,000 ตัว 
- ปลาการ์ตูน จำนวน 1,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 48 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

 3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 3 แห่ง 

4. พืน้ที่ดำเนินงาน 

 ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จงัหวัดตราด และจังหวัดกาญจนบุร ีจังหวัดเชียงราย จังหวัดสตูล 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปี  2552 – 2564 

6. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)  
- สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด  
- สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  อนุรักษพั์นธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  ตัว 3,000 

    1.1 ผลติพันธุส์ัตว์นำ้ทะเลหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง (สพท.ตราด) ตัว 1,000 

          - ปลาเก๋ากะรัง ตัว 600 

          - ปลากะรังหงส์ ตัว 400 

    1.2 ผลติพันธุส์ัตว์นำ้ทะเลหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง  (ศพช.ระยอง) ตวั 2,000 

          - ปลากะรังหงส ์ ตวั 1,000 

          - ปลาการ์ตูน ตัว 1,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ปจ.กาญจนบุรี) ราย 48 

    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)   

       - ส่งเสริมการเลีย้งปลาดุกในบ่อพลาสติก  ราย 48 

3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศพจ.เชียงราย/ศพม.ระยอง/ศพจ.สตูล) แห่ง 3 

    3.1 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน (ศพจ.เชียงราย)   

    3.2 จุดเรียนรู้และสร้างจติสำนึกในการอนุรักษ์ปลาทะเล (ศพม.ระยอง)   

    3.3 จุดเรียนรู้การเพาะเลีย้งเตา่น้ำจืดในบ่อเลีย้ง (ศพจ.สตูล)   
    3.4 จุดเรียนรู้ / นิทรรศการเพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรเต่าน้ำจดืใกลส้ญูพันธุ ์
(ศพจ.สตูล) 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หนว่ยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝ่ังระยอง 216,100 - - - 216,100 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง) 46,100 - - - 46,100 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลจังหวัดตราด 150,000 - - - 150,000 

สำนักงานประมงจงัหวัด
กาญจนบุรี  70,200 - - - 70,200 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 2 

(เชียงราย) 
46,100 - - - 46,100 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืสตูล 46,100 - - - 46,100 

รวม 574,600 - - - 574,600 
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รายละเอยีดพื้นที่ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

กาญจนบุร ี 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 48   

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

     - การเลี้ยงปลาดุกในบอ่พลาสติก ไทรโยค ไทรโยค   ราย 48  

  ไทรโยค ท่าเสา       
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

53. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง เป็นโครงการที่ก่อสร้างตามแนวพระราชดำริแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2532 
ความจุ 22.2 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรกรรมได้ 106,960 ไร่ แต่สภาพ
ปัจจุบันพบว่าอ่างเก็บน้ำคลองบึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตามความจุที่กำหนด ทำให้ช่วงฤดูแล้งเกิดการ 
ขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2548 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำยางชุม และทรงมี
พระราชดำริ “ให้พิจารณาหาแนวทางเพ่ิมปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองบึง โดยหาพ้ืนที่ช่วงต้นน้ำ 
สร้างอ่างเก็บน้ำ และดึงน้ำมาใช้ในอ่างเก็บน้ำคลองบึง เพ่ือให้มีน้ำใช้ในเขตอำเภอเมือง และนิคมสร้างตนเอง
ประจวบครีขีันธ์อย่างเพียงพอ” 

การกำหนดงานสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดให้มีการ
ดำเนินงานในลักษณะบูรณาการแบบองค์รวม โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน โดยยึดแนว
พระราชดำริที่พระราชทานไว้ให้ เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานหลัก และเพ่ือให้การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาคเอกชน ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2549 ขึ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2549 ณ ห้องประชุม
โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยที่ประชุม
ได้ร่วมจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2550 - 2552) และมีมติให้หน่วยงานสังกัดกรมประมง จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอาชีพด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจากข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ ไม่มกีารบริหารจัดการ
ที่ดีพอ และมีความต้องการเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ เพ่ิมขึ้น ดังนั้นกรมประมงจึงเล็งเห็นและ 
มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงแก่เกษตรกร เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านการเพาะเลี้ยง และมีความรู้ด้านเทคนิคในการเลี้ยง ตลอดจนการให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เพ่ือให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม และสามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพ 
เชิงพาณิชย์ได ้

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน และเพ่ิมรายได้ให้แก่

เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพพาณิชย์ได ้
3. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ และทักษะในเชิงวิชาการด้านการเพาะเลี้ยง เกิดการพัฒนาตนเอง

และสมาชิกในครัวเรือนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

3. เป้าหมาย 
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 30 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง หมู่ที่ 1 - 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง  
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2551 - 2563 

6. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   อ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 30 

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)   

    - การเลี้ยงปลาในบอ่ดิน ราย 30 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง
ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
ประจวบครีขีันธ ์ 71,500 - - - 71,500 

รวม 71,500 - - - 71,500 



 

 

 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

ประจวบคีรีขันธ ์ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 30   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ        

  และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  เมือง อ่าวน้อย     ราย 30   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

54. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดกาญจนบุร ี

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 เมื่อวันที่  28 มกราคม  2534 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแสรับสั่งกับนายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อธิบดี 
กรมชลประทาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ทราบว่า พระราชญาณรังสี (พระอาจารย์จันทร์  คเวสโก)  
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณตำบลหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งปัจจุบันคือ ตำบลสมเด็จเจริญ 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรบริเวณดังกล่าวอย่างยิ่ง จึงให้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาประสานและ
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ  

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดำริให้จัดหาที่ดินจำนวนหนึ่ง เพ่ือวางแผนจัดทำโครงการ เพ่ือพัฒนาช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่บริเวณ
ดังกล่าว โดยพระราชทานชื่อว่า “โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” และได้พระราชทาน
ทรัพย์ส่วนพระองค ์และเงินจากมลูนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนโครงการ 

กรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าไปสำรวจโครงการทราบว่า ราษฎร 
ที่อยู่ในบริเวณโครงการมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นการทำไร่ และบางรายมีสระน้ำเพ่ือใช้ 
ในการเกษตร สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีเล็งเห็นว่า ควรสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
ด้านการประมงให้แก่ราษฎรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงราษฎรสามารถนำผลผลิตมาบริโภค 
ในครัวเรือน และจำหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้แกค่รอบครัวได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้แก่ราษฎร และราษฎรมีรายไดเ้สริม 
 2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง และอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 
              การอนุรักษท์รัพยากรสัตว์น้ำ 
 3. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่ราษฎรบริเวณโครงการ 
 4. เพ่ือให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เป้าหมาย 
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 20 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 

4. พืน้ที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ หมู่ 2 บ้านเขาหินตั้ง หมู่ 3 บ้านห้วยแม่ระวัง หมู่ 4 บ้านม่วงเฒ่า และ
หมู่ 5 บ้านบารมี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2554 - 2563 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ กรมประมง 

6. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุร ี
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   ห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิจังหวัดกาญจนบุรี 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 20 

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)   

    -  การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 20 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ  
 
 
 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
กาญจนบุร ี 55,200 - - - 55,200 

รวม 55,200 - - - 55,200 
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการหว้ยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

กาญจนบุรี 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 20   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 อบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  หนองปรือ สมเด็จเจริญ   ราย 20   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

55. โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอปะทิว  
จังหวัดชมุพร 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 สืบเนื่องมาจากประชาชนในจังหวัดชุมพร ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินประมาณ 400 ไร่ บริเวณพ้ืนที่
ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว มีส่วนหน้าติดกับทะเล มีแนวชายฝั่งยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร และ 
มีแนวสันทรายตลอดแนวชายฝั่ง 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัส ความว่า 
“...ให้พัฒนาพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวและใกล้เคียง โดยรักษาสภาพสันทรายไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ป่าชายเลน พัฒนาพื้นที่การเกษตร อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรชายฝั่ง…” 
 กรมประมง ได้ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAFDEC และ
รัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) จัดส่งผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเข้าไปสำรวจสภาพพ้ืนที่หลายครั้ง และจากมติ 
ที่ ประชุม Fisheries Consulting Groups (FCG) ของ Southeast Asian Fisheries Development Center 
SEAFDEC ได้ให้ความเห็นชอบที่ฝ่ายฝึกอบรมของ SEAFDEC จะเข้าร่วมในโครงการฯ โดยขยายกิจกรรมเป็น
โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง ซึ่งประเทศไทยจะเป็นแกนนำในโครงการนี้ของประเทศสมาชิกของ 
SEAFDEC ผลของโครงการฯ นี้  จะได้รับการพัฒนาเพ่ือถ่ายทอด หรือนำไปใช้ในประเทศสมาชิก 
ของ SEAFDEC ต่อไป โครงการความร่วมมือระหว่างกรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
ตอนกลาง จังหวัดชุมพร และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAFDEC จะดำเนินการ
ในชื่อ “โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร” (Locally - 
based Coastal Resources Management in Pathew District , Chumporn Province) โดยมี พ้ื นที่
โครงการฯ อยู่บริเวณตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ 

พ้ืนทีแ่ละภูมิประเทศ 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้แก่ราษฎร 
3.  เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง และอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 
    การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 
4.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง 
5.  ยกระดับรายได้ของชุมชนประมงชายฝั่ง 
6.  ศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนในระดับพ้ืนที ่

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1,000,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 10 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 
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4. พื้นทีด่ำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการจดัการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน ตำบลปากคลอง  
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2552 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   จัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  ตัว 1,000,000 

    1.1 ปล่อยพนัธุก์ุง้ทะเล/สัตว์นำ้ชายฝั่งในแหล่งนำ้ธรรมชาติ  ตัว 1,000,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 10 

    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)    

    - การเลี้ยงปลากะพงขาว ราย 10 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเปน็ระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ  -  จ้างพนักงานราชการ  ดังนี้   1. เจ้าหน้าท่ีประมง จำนวน 1 อัตรา 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
 
หมายเหตุ  -  จ้างเหมาบริการ ดังนี้   1. พนักงานขบัรถยนต ์  จำนวน 1 อัตรา 
               

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าว
ไทยตอนกลาง (ชมุพร) 205,000 9,000 - 214,000 

รวม 205,000 9,000 - 214,000 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยตอนกลาง (ชมุพร) 468,100 102,000 - - 570,100 

รวม 468,100 102,000 - - 570,100 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

ชุมพร 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 10   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ให้คำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลากะพงขาว ปะทิว   ปากคลอง     ราย 10   
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56. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล 
อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี ่

1. ความเป็นมาของโครงการ 
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่  20 เมษายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ไปยังหมู่ที่  3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  ทรงมีพระราชเสาวนีย์ “...ให้กรมประมง
พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาเก๋าและปู นำไปส่งเสริมช่วยเหลือราษฎร 
ในพ้ืนที่...” กรมประมงได้สนองพระราชเสาวนีย์จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู 
ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่  ขึ้นในพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล หมู่ที่  3  
บ้านปากคลอง ตำบลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในเนื้อที่ 112.5 ไร่ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2544 และแล้วเสร็จสามารถเข้าดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม 2546  

ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้กำหนดกิจกรรมหลักไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ผลิตและปล่อยพันธุ์ปูในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
2. การสำรวจ ติดตามและประเมินผลการปล่อยพันธุ์ปูในธรรมชาติ 
3. การเสรมิสร้างจิตสำนึกในการอนรุักษ์ทรัพยากรปูและป่าชายเลน 
4. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปูเชิงอนุรักษ ์
5. การศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยงปแูละสัตว์น้ำเศรษฐกิจทีส่ำคัญ 

ต่อมาในปี 2551 ราษฎรหมู่ที่ 2 3 6 และหมู่ที่ 10 ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิได้ขอ
ความช่วยเหลือจากนายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง เพื่อให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ  
โดยสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวังได้ให้กรมประมงพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ และ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น และในปีถัดไปให้กรมประมงพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับการดำเนินงานโครงการต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปูในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพการประมงและการเลี้ยงปูเชิงอนุรักษ์ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงป ู
4. เพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง และสร้างจิตสำนึกแก่ราษฎร 

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์สัตว์น้ำร่วมกับป่าชายเลน 
5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังให้แก่ราษฎรบริเวณโครงการ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งพันธุ์ปมู้าและปูทะเล จำนวน 150,000,000 ตัว/ปี 

- ปล่อยพันธุ์ปูม้าและปูทะเล จำนวน 150,000,000 ตัว/ปี 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 60 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเกษตรกร
ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2552 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ 

 - กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดกระบี่ 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ชายฝ่ังพันธุ์ปูม้าและปูทะเล (ศูนยฯ์ ปู) ตัว 150,000,000 

    1.1 ปล่อยพันธ์ุปูม้าและปูทะเลในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ ตวั 150,000,000 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 60 
    2.1 สง่เสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ 
ให้คำแนะนำ) (ปจ.) 

  

    - การเลี้ยงปลาในกระชัง ราย 60 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ   – จ้างพนักงานราชการ     ดังนี้  1. นักวิชาการประมง จำนวน 2 อัตรา 
     2. พนักงานผู้ชว่ยประมง จำนวน 1 อัตรา 
     3. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา 
     4. นายช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ
อนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล  

 
977,300 44,200 - 1,021,500 

สำนักงานประมงจงัหวัดกระบี ่ - - - - 

รวม 977,300 44,200 - 1,021,500 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ   - จ้างเหมาบริการ   ดังนี ้ 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ
อนุรักษพ์ันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล  

 
537,900 86,400 - - 624,300 

สำนักงานประมงจงัหวัดกระบี ่ 177,400 - - - 177,400 

รวม 715,300 86,400 - - 801,700 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

รายละเอยีดพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

กระบี่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 60   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

  ให้คำแนะนำ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย 5 หลังสอด     

     - การเลี้ยงปลาในกระชัง เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย 3 ทุง่    

    เกาะลันตา คลองยาง 5 หลังโสด     

    เกาะลันตา ศาลาด่าน 4 ทุ่งหยี่เพง็     

  เกาะลนัตา เกาะกลาง 10 ขุนสมุทร    

  เกาะลันตา เกาะกลาง 6 นาทุ่งกลาง    

  เกาะลันตา เกาะกลาง 7 อ่าวทองหลาง    
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

57. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง มีพ้ืนที่ประมาณ 1.9 ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ 
ห ัวไทร ชะอวด ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม ลานสกา อำเภอเมืองของจังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมถึงพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา และพัทลุง ในอดีตที่ผ่านมาพ้ืนที่บริเวณนี้เป็น 
อู่ข้ าวอู่น้ ำที่ สำคัญของภาคใต้  ประชากรส่วน ใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการที่ ปริมาณ 
น้ำในหน้าแล้งมีน้อยลง ทำให้น้ำเค็มรุกเข้ามาในแม่น้ำปากพนัง จนเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด  
เพ่ือการเกษตรและการ อุปโภคบริโภค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ ความว่า “ให้ทำประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ที่ปากแม่น้ำห่างจาก
ตัวอำเภอปากพนังประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเค็ม ให้ประชาชน 
มีน้ำบริโภคและน้ำทำการเกษตร” รวมทั้งทรงโปรดให้หน่วยราชการที่ เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องทีด่ังกล่าวให้ดีขึ้น 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างประตูกั้นแม่น้ำปากพนัง 
และป ิดประตู เพ่ือแยกน้ำจืดและน้ำเค็มในแม่น้ำปากพนั งออกจากกัน เมื่อเดือนตุลาคม 2542  
จากสภาพพ้ืนที่ที ่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากการสำรวจของกรมประมงในเบื ้องต้นพบว่า หลังจาก 
ปิดประตูกั้นแม่น้ำปากพนัง มีผลทำให้สัตว์น้ำในแม่น้ำปากพนัง จำนวน 96 ชนิดสูญหายไป ซึ่งแยกเป็น
ปลา 74 ชนิด กุ้ง 8 ชนิด กั้ง 2 ชนิด หมึก 2 ชนิด ปู 9 ชนิด และแมงดาทะเล 1 ชนิด 

จากสภาพของนิเวศน์วิทยาที่ เปลี่ยนแปลงไป จะทำให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ ในระยะยาว  
สภาพความสมดุลของสัตว์น้ำจะยังไม่เกิดขึ้น แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวอีกระยะหนึ่ง จึงจะมีความ
สมดุลขึ้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณ 2 ฝั่ง ของแม่น้ำปากพนัง จะต้องปรับเปลี่ยนอาชีพให้เป็นไปตาม
สภาพแวดล้อม การจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมด้านการประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จะทำให้เกิดการ
พัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ และก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรอย่างถูกวิธี 

2. วัตถุประสงค ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรในพ้ืนทีโ่ครงการ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 ในบ่อดิน ให้แก่เกษตรกร 

ในเขตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มนำ้ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
3. เพ่ือเพ่ิมจำนวนพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
4. ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในพ้ืนทีลุ่่มน้ำปากพนัง เพ่ือเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนแก่เกษตรกร 

ในพ้ืนที ่

3. เป้าหมาย 
1. พัฒนากิจกรรมด้านการประมงในลุ่มน้ำปากพนัง 
2. ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ ตลอดจนผลิตและปล่อยพันธุ์

สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 5,000,000 ตัว 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 170 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)  

4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี 2553 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 



278 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ พัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศูนย์ฯ ปากพนัง) 
     1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  

ตัว 
ตัว 

5,000,000 
5,000,000 

2.  ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 170 
     2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และอบรม)  

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน (ปจ.นครศรฯี) 
    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน (ปจ.พัทลุง) 

ราย 
ราย 

150 
20 

4. 3. จดุเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศูนย์ฯ ปากพนัง) 
5.      3.1 สาธติการเลีย้งปลานลิจิตลดา 
6.      3.2 สาธิตการเลีย้งปลาสลดิ 
7.      3.3 สาธิตการเลีย้งปลากระดี ่

แห่ง 
บ่อ 
บ่อ 
บ่อ 

1 
1 
1 
1 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนืและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กจิกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ   - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี้     1. นักวิชาการประมง (ปจ. 1 /ศูนย์ฯ ปากพนัง 2) 

            จำนวน   3 อัตรา  
       2. เจ้าหน้าทีป่ระมง (ศูนย์ฯ ปากพนัง)   จำนวน   6 อัตรา 
       3. พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์ฯ ปากพนัง)  จำนวน   2 อัตรา  

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ 
ลุ่มน้ำปากพนังฯ 2,073,600 88,200 - 2,161,800 

สำนักงานประมงจงัหวัด
นครศรีธรรมราช 327,400 9,000 - 336,400 

สำนักงานประมงจงัหวัดพัทลุง - - - - 

รวม 2,401,000 97,200 - 2,498,200 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ   - จ้างเหมาบริการ       ดังนี ้    1. ขับรถยนต ์         จำนวน   2 อัตรา 

    
- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ 
ลุ่มน้ำปากพนังฯ 646,100 156,000 - - 802,100 

สำนักงานประมงจงัหวัด
นครศรีธรรมราช 194,500 - - - 194,500 

สำนักงานประมงจงัหวัดพัทลุง 61,300  - - - 61,300 

รวม 901,900 156,000 - - 1,057,900 



 

 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

นครศรีธรรมราช 1. ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ        ราย 170   

   1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ        

 (ส่งเสรมิฯ และอบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน (นิลจติรลดา 3) เชียรใหญ ่ เชียรใหญ/่ท้องลำเจียก     ราย 20   

    เฉลิมพระเกียรต ิ เชียรเขา/ทางพนู/สวนหลวง/ดอนตรอ   ราย 20   

    พระพรหม นาสาร/นาพร ุ   ราย 20   

  หัวไทร เขาพังไกร   ราย 20  

  ลานสกา ทะเล   ราย 30  

    จุฬาภรณ ์ ทุง่โพธิ/์นาหมอบุญ   ราย 20   

  ร่อนพิบูลย ์ ควนพัง   ราย 20  

         

พัทลุง  ป่าพะยอม ลานขอ่ย   ราย 20  

         

         

281 
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58. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้

ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในเขตอำเภอหาดใหญ่  
หรืออำเภอใกล้เคียง ทั้ งนี้  เพ่ือเป็นแหล่งจ้างแรงงานให้แก่ราษฎรผู้ที่ ไม่มี งานทำเป็นแหล่งผลิตพืชผัก  
และอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถูกวิธี และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตอ่ไป 

จังหวัดสงขลาได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 เพ่ือให้
พิจารณาจัดหาที่ดินเพ่ือจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในจังหวัดสงขลา ซ่ึงต่อมาราษฎรในพ้ืนที่
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ขอให้จังหวัดสงขลาพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ป่าทุ่งยูง หมู่ที่  
3  4  5 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ 673 - 0 - 07 ไร่ เป็นที่ตั้ง
โครงการฯ 

ในการนี้ พลเอกณพล  บุญทบั รองสมุหราชองครักษ์ และนายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจสอบพ้ืนที่อำเภอคลองหอยโข่ง เห็นว่ามีความเหมาะสม 
และมีศักยภาพที่นำมาดำเนินการเป็นฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2. เกษตรกรสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว 
3. เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการให้แก่เกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการ และบริเวณใกล้เคียง 
4. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลา 

3. เป้าหมาย 
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3 4 5 ตำบลคลองหอยโข่ง  
จังหวัดสงขลา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปี 2551 - 2563 

6. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา) 
- กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  แห่ง 1 

    1.1 สาธิตการเลี้ยงปลานลิในกระชัง กระชัง 5 

    1.2 สาธิตการเลี้ยงปลากดเหลอืงในกระชัง กระชัง 10 

    1.3 สาธิตการเลี้ยงปลากดแกว้ในกระชัง กระชัง 1 

    1.4 สาธิตการเลี้ยงปลาแขยงนวลในกระชัง กระชัง 5 

    1.5 สาธติการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง กระชัง 5 

    1.6 สาธติการเลี้ยงหอยโข่งในบ่อดิน บ่อ 1 

   
 
 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

 

หนว่ยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 12 

(สงขลา) 
116,100 - - - 116,100 

รวม 116,100 - - - 116,100 
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59. โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย  
จังหวัดสงขลา 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้

ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยคณะทำงาน 
ชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุดที่  2 จังหวัดปัตตานี ได้คัดเลือกพ้ืนที่หมู่ที่  2  
บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ 200 ไร่ 
โดยเริ่มดำเนินการในปี 2552 และจะขยายพ้ืนที่อีกประมาณ 500 ไร่ ในปี 2553 เพ่ือจะได้ช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีอาชีพ และมีงานทำอยู่ใกล้พ้ืนที่อาศัยในหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรที่ถูกวิธี และให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานในการสนับสนุน
แผนการผลิต และงบประมาณในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของกรมประมง โดยศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลาจัดทำโครงการเลี้ยงปลานิลในกระชัง เนื่องจากปลานิลเป็น 
ปลาน้ำจืด ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว และมีรสชาติดี สามารถเลี้ยงปลา
ในกระชังได้ รวมทั้งให้ผลผลิตสูง การเลี้ยงปลานิลในกระชังมีความสะดวกในการจัดการ การเคลื่อนย้าย  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการลงทุนต่ำกว่าการเลี้ยงปลารูปแบบอ่ืน ๆ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ให้ราษฎรเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานจาก

การปฏิบัติจริงจนเกิดความชำนาญ อย่างถูกหลักวิชาการให้ใช้พ้ืนที่ดินน้อยแต่ให้ได้ผลผลิตมาก 
โดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง แนะนำการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

2. เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ มีงานทำอยู่ในพื้นท่ีที่ปลอดภัย ใกล้บ้านพักอาศัย 
3. เพ่ือจัดสร้างแหล่งอาหารชุมชน (Food Bank) สำหรับผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษให้ราษฎรได้

บริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ 
4.  เพ่ือให้ราษฎรได้มีความรู้ด้านการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
5.  เพ่ือช่วยให้ราษฎรผู้ที่ไม่มีที่ดนิทำกินสามารถเลี้ยงปลาในกระชังได้ 

3. เป้าหมาย 
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 พ้ืนที่หมู่ที่ 2 บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา) 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปี 2553 - 2563 

6. หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ฟารม์ตัวอย่าง ตามพระราชดำริ บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา  

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. จุดเรียนรูแ้ละสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 1 

    1.1 จุดสาธิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง กระชัง 10 

    1.2 สาธิตการเลี้ยงปลากดเหลอืงในกระชัง กระชัง 5 
 
 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หนว่ยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 12 

(สงขลา) 
66,100 - - - 66,100 

รวม 66,100 - - - 66,100 
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60. โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 จังหวัดปัตตาน ี

1. ความเป็นมาของโครงการ 
ตามที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จทรงปฏิบัติงานโครงการสร้าง

ภูมิคุ้มกันในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล มาเป็น
เวลานาน ได้ทรงประสบพบเห็นชาวไทยที่ยากจน และไร้หลักแหล่งที่ทำกินจำนวนมาก จึงมีพระประสงค์ 
จะให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ ทุกข์ยากเหล่านั้น โดยทรงมีพระราชดำริ ความว่า “ให้จัดหาพ้ืนที่ 
ป่าเสื่อมโทรม และที่ถูกบุกรุกแล้วนำมาพัฒนาจัดระเบียบ เพ่ือให้ราษฎรที่ยากไร้สามารถเข้าอยู่อาศัย และ 
มีที่ทำกิน พร้อมทั้งบำรุงป่าธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่ และปลูกป่าเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจน 
การพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือความอยู่ดีกินดีของราษฎรในรูปของหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา” 

ในส่วนของจังหวัดปัตตานี กรมป่าไม้ได้ถวายพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา บ้านดอนนา ตำบล
บางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พ้ืนที่ประมาณ 2,256 ไร่ เพ่ือทรงพิจารณาใช้ประโยชน์ป่าดอนนา 
ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นป่าเสม็ด ในรอบปีมีน้ำท่วมขังประมาณ 3 - 4 เดือน ดินส่วนใหญ่ 
เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทรายมีความเป็นกรดของดินและน้ำค่อนข้างสูง ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในทางเกษตรกรรมได ้

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พ้ืนที่อยู่ไม่ไกลจากฝั่งทะเล (ประมาณ 4 - 5 กม.) และ 
มีน้ำเค็มขึ้นถึงเกือบตลอดปี มีคลองธรรมชาติอ่ืนเข้ามาจากฝั่งทะเล และหลายคลองสามารถดึงน้ำทะเล 
เข้ามาในพ้ืนที่ได้ ทำให้พ้ืนที่ดังกล่าวซ่ึงไม่ได้ใช้ประโยชน์อันใดนั้น สามารถนำมาพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ในการ
เลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาได้ อันประกอบด้วย ระบบชลประทานน้ำเค็ม และระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้อง 
ตามหลักการรักษาสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เป็นตัวอย่างของรูปแบบการเลี้ยงกุ้งที่ถูกวิธี และแนะนำฝึกหัด 
ให้ราษฎรในโครงการได้รู้ถึงการเลี้ยงกุ้งที่ถูกต้องและเหมาะสม แต่เนื่องจากการจัดทำโครงการจัดระบบ
น้ำเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูงมาก จึงชะลอโครงการนี้ไว้ก่อน  
เพ่ือศึกษาหาความเป็นไปได้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกรมประมงได้พิจารณาเห็นว่า ด้วยคุณลักษณะทางกายภาพและ 
พืชพรรณของพ้ืนทีมี่ความเป็นไปได้สูง ในการนำมาใช้ประโยชน์เพ่ือการเพาะเลี้ยงปลาสลิด อันจะเป็นอาชีพ
ที่มั่นคงแก่ราษฎรผู้ยากไร้ได้ต่อไป 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2536 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เสด็จฯ 
ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ โรงเรียนวังกะพ้อ ทรงมีพระราชดำริ ให้จังหวัดปัตตานีร่วมกับกรมประมง 
และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการวางแผนทดลองเลี้ยงปลาสลิดในระหว่างที่รอผลการศึกษา 
ความเป็นไปได้ของการเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่น ดังนั้น การเลี้ยงปลาสลิดในโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 ป่าดอนนา 
จังหวัดปัตตานี จึงไม่เพียงเป็นการสร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้เท่านั้น ยังเป็นการจัดสร้างแหล่งปลาสลิด 
แห่งใหม่ทดแทนแหล่งปลาดั้งเดิม (แถบอำเภอบางพลี บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ) อีกท้ังสามารถนำผล
การทดลองเป็นแนวทาง เพ่ือขยายผลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด และดินพรุ ซ่ึงเป็นที่รกร้าง
ว่างเปล่าที่มีอยู่มากมายทางภาคใตต้่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดทำแปลงนาปลาสลิด ในลักษณะสาธิตถึงการจัดระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาควบคู่ 

ไปกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรในพื้นที่ 
3. เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีรายได้เพ่ิมขึน้ 
4. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขยายพ้ืนที่การเลี้ยงปลาสลิด โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์

จากพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่สามารถทำการเกษตรด้านอ่ืน ๆ ได ้
5. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมูบ่้าน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน
มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,000,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 2,000,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 130 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
3. ประมงโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 
4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นทีด่ำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 บ้านดอนนา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปี  2546 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี 2563 

งาน/โครงการ  จุฬาภรณพั์ฒนา 6 จังหวัดปัตตานี  
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  ตัว 2,000,000 

    1.1 ปล่อยพันธุส์ตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 2,000,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 130 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ 
และอบรม) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบอ่ดิน ราย 130 

3. ประมงโรงเรียน  (บ่อดิน) แห่ง 4 

4. จุดเรียนรูแ้ละสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 1 

    4.1 สาธิตการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินพรุ    
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จา่ย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ  - จ้างพนกังานราชการ  ดังนี ้ 1. นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา 
     2. เจ้าหน้าท่ีประมง  จำนวน 1 อัตรา 
   - ค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.) 2,500 บาท/เดือน อยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ
 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืปตัตานี 504,300 18,000 60,000 582,300 

รวม 504,300 18,000 60,000 582,300 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์นำ้จดืปตัตานี 391,000 - - - 391,000 

รวม 391,000 - - - 391,000 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการจุฬาภรณ์พฒันา 6 จังหวัดปัตตานี 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

ปัตตาน ี 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 130   

  1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ          ราย 130   

  และอบรม) มายอ        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดนิ   ยะหริ่ง        

   หนองจิก        

   โคกโพธ์ิ        

  ปะนาเระ       

  ทุ่งยางแดง       

  เมือง       

  ยะรัง       

  สายบุร ี       

  แม่ลาน       

  2. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน)         แห่ง 4   

       - โรงเรียนบ้านท่าน้ำ  ปะนะเระ ท่าน้ำ 2 ท่าน้ำ แหง่ 1   

       - โรงเรียนบ้านศรีสดุาจันทร ์ ปะนาแระ บ้านกลาง 4 ศรีสดุาจันทร ์ แห่ง 1   

       - โรงเรียนบ้านเขาดิน ทุ่งยางแดง ปากู 3 เขาดิน แหง่ 1   

       - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง แม่ลาน แม่ลาน 1 โคกเหรยีง แห่ง 1   
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

61. โครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
จังหวัดนราธิวาส 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เมื่อปี พ .ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระราชดำริให้กรมประมงจัดหาพันธุ์ปลา เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสให้มีการ
เพาะเลี้ยงปลาเพ่ิมมากขึ้น กรมประมงได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งเป็นหน่วยผลิตพันธุ์ปลา เพ่ือการ
พระราชทานขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาสำหรับพระราชทานให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงและปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ  
    เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณใ์นแหล่งน้ำ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง  

 3. เพ่ืออบรมสาธิตการเลี้ยงปลา การเพาะขยายพันธุ์ปลาโดยวิธีธรรมชาติและการผสมเทียม 
 4. เพ่ือเป็นการสาธิตและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส 
 5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน 
 6. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน รวมทัง้ 
   ปลูกฝังนักเรียนมีความรู้ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 2,480,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 520,000 ตัว 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 260 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

3. ประมงโรงเรียน จำนวน 7 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
จังหวัดนราธิวาส 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี  2546 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  สาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  ตัว 3,000,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 2,480,000 

    1.2 สง่เสรมิการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ ตวั 520,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 260 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้
คำแนะนำ)   

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 100 

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 160 

3. ประมงโรงเรียน (บ่อดิน) แห่ง 7 
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ   - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี ้ 1. นักวิชาการประมง จำนวน  1 อัตรา  
     2. เจ้าหน้าท่ีประมง  จำนวน  1 อัตรา 
     3. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน  7 อัตรา  
 

   - ค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.) 2,500 บาท/เดือน อยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืนราธิวาส 1,736,600 78,300 270,000 2,084,900 

รวม 1,736,600 78,300 270,000 2,084,900 
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ  - จ้างเหมาบริการ  ดังนี ้ 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน  2 อัตรา 
 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืนราธวิาส 409,700 156,000 - - 565,700 

รวม 409,700 156,000 - - 565,700 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสาธิตและเพาะพันธุป์ลาหน้าพระตำหนักทักษณิราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

นราธิวาส 1. ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 260   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ให้คำแนะนำ)        

      - ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (บ่อดิน)        ราย 100   

  จะแนะ ทุกตำบล   ราย 10  

  ยี่งอ ทุกตำบล   ราย 10  

  เมือง ทุกตำบล   ราย 10  

  แวง้ ทุกตำบล   ราย 10  

  เจาะไอร้อง ทุกตำบล   ราย 10  

  สุไหงโก - ลก ทุกตำบล   ราย 10  

  ระแงะ ทุกตำบล   ราย 20  

  สุคิริน ทุกตำบล   ราย 20  

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน     ราย 160  

  สุคิริน    ราย 10  

    แว้ง       ราย 10   

    สุไหงโก - ลก       ราย 20   
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสาธิตและเพาะพันธุป์ลาหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

นราธิวาส 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ต่อ) สไุหงปาด ี       ราย 20  

   ตากใบ      ราย 20  

   ระแงะ      ราย 10  

   จะแนะ      ราย 10  

   ศรีสาคร    ราย 10  

  รือเสาะ    ราย 10  

  บาเจาะ    ราย 10  

  ยี่งอ    ราย 10  

  เจาะไอร้อง    ราย 10  

  เมือง    ราย 10  

 2. ประมงโรงเรียน       แห่ง  7  

     - โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์9 บาเจาะ ลุโบะสาวอ 7  แห่ง 1  

     - โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39 ระแงะ ตันหยงมัส 1  แห่ง 1  

     - โรงเรียนน้ำตกปาโจ บาเจาะ บาเจาะ 4  แห่ง 1  
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กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสาธิตและเพาะพันธุป์ลาหน้าพระตำหนักทักษณิราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

 2. ประมงโรงเรียน (ต่อ)        

     - โรงเรียนบ้านศาลาอมูา แว้ง กายูคละ 9  แห่ง 1  

     - โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 สุคิริน มาโมง 3  แห่ง 1  

     - โรงเรียนต้นตันหยง รือเสาะ รือเสาะ 7  แห่ง 1  

     - โรงเรียนบ้านตือแยหะย ี รือเสาะ เรียง 6  แห่ง 1  
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

62. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดนราธิวาส 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   
เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส  
ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 3 ตุลาคม 2524 พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรโดยทั่วไปในเขตพื้นที่ 
จังหวัดนราธิวาส ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพพ้ืนที่และความจำเป็นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ภาวะ
เศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่ของจังหวัดให้ดีขึ้น จึงทรงมีพระราชดำริและพระราชกระแสรับสั่งต่อเจ้าหน้าที่
ที่ตามเสด็จ “…ให้พิจารณาปรับปรุงกิจการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพ้ืนที่พรุ...” ได้มีกระแส
รับสั่งต่อ มจ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์ องคมนตรี นายชิต  นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  
นายเล็ก  จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน นายวารินทร์  บุษบรรณ เกษตรจังหวัดนราธิวาส 
นายอำเภอท้องที ่และข้าราชการอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกีย่วข้อง โดยสรุปสาระสำคญัได้ ดังนี้ 
 ด้วยพ้ืนที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 400,000 ไร่ เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ดินทำกิน แม้จะระบายน้ำออกหมดแล้ว ก็ยังยากที่
จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้ เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ ทำให้เกิดกรดกำมะถัน เมื่อดิน
แห้งทำให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงให้ดีขึ้น มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่พรุ
รว่มกันแบบผสมผสาน และนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพ้ืนที่พรุอื่นในโอกาส
ต่อไป 
 และเนื่องด้วยแผนแม่บทฉบับที่ 5 ได้สิ้นสุดลงในปี 2549 ศูนย์ฯ จึงได้จัดทำแผนแม่บทฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2550 - 2554) ขึ้น โดยเน้นการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งการดำเนินงานจะมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ
ให้ราษฎรและภาคเอกชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. สำรวจความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำและศึกษารวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในพ้ืนที่ดินพรุ 

เพ่ือหาวิธีการเลี้ยงปลาที่เหมาะสมกับสภาพน้ำในเขตดินพรุ 
2. เพ่ือทดลองและวิจัยหาชนิดปลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงและแก้ไขความเป็นกรดของน้ำ 

อย่างถกูต้องและประหยัด 
3. เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาการเลี้ยงปลาสู่เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมอาหารโปรตีน 
4. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
5. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000,000 ตัว 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 2,500,000 ตัว 
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 250 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการศนูย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดนราธิวาส 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี  2550 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส  
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกจิกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   ศูนย์ศึกษาการพฒันาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  ตัว 3,000,000 

    1.1 ปล่อยพันธุส์ตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 2,500,000 

    1.2 สง่เสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตัว 500,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานการประมง ราย 250 
     2.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ 
ให้คำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  ราย 250 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ  - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี ้ 1. นักวิชาการประมง จำนวน  1   อัตรา 
     2. เจ้าหน้าที่ประมง  จำนวน  1   อัตรา 
     3. เจ้าพนักงานประมง จำนวน  1   อัตรา  
     4. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน  11  อตัรา 
     5. พนักงานรับส่งวิทยุ จำนวน  1   อัตรา 
     6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน  1   อัตรา  
     7. พนักงานขับเรือ  จำนวน  1   อัตรา  
 

- ค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.) 2,500 บาท/เดือน อยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิต 
ภาคเกษตร รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง อยู่ในงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืนราธิวาส 3,258,400 150,100 510,000 3,918,500 

รวม 3,258,400 150,100 510,000 3,918,500 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืนราธิวาส 387,200 - - - 387,200 

รวม 387,200 - - - 387,200 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิจังหวัดนราธิวาส 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

นราธิวาส 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 250   

  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          

  (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)         

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน     ราย 100  

  รือเสาะ ทุกตำบล   ราย 10  

  ยี่งอ  ทุกตำบล   ราย 10  

  บาเจาะ ทุกตำบล   ราย 20  

  ระแงะ  ทุกตำบล   ราย 10  

  ตากใบ ทุกตำบล   ราย 20  

  สุไหงปาด ี ทุกตำบล   ราย 10  

  ศรีสาคร ทุกตำบล   ราย 10  

  เมือง ทุกตำบล   ราย 10  

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน        ราย 150   

    เมือง ทุกตำบล     ราย 20   

   ยี่งอ ทุกตำบล     ราย 20  

  บาเจาะ ทุกตำบล     ราย 10  
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

นราธิวาส 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ต่อ)             

  ระแงะ ทุกตำบล   ราย 10  

  เจาะไอร้อง ทุกตำบล   ราย 10  

  รือเสาะ ทุกตำบล   ราย 10  

  สุไหงปาด ี ทุกตำบล   ราย 10  

  สุไหงโก - ลก ทุกตำบล   ราย 10  

    ศรีสาคร ทุกตำบล     ราย 10   

   สุคิริน ทุกตำบล     ราย 10  

    แว้ง ทุกตำบล     ราย 10   

  จะแนะ ทุกตำบล   ราย 10  

  ตากใบ ทุกตำบล   ราย 10  
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

63. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดปัตตานีและจงัหวดันราธิวาส 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
สืบเนื่องมาจากราษฎรบ้านละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้กราบบังคมทูล 

ขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง ให้ทรงพิจารณาช่วยฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ เนื่องจากปัจจุบันได้ลดลงเป็นอันมาก  
โดยที่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ยาวเกือบ 200 กิโลเมตร ราษฎรบริเวณชายฝั่ง
ประกอบอาชีพทำการประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็ก และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประกอบด้วย 8 อำเภอ 61 หมู่บ้าน  
มีชาวบ้านประมงประมาณ 7,900 ครัวเรือน แนวโน้มในอนาคตทรัพยากรสัตว์น้ำมีแต่ลดน้อยถอยลง 
ชาวประมงชายฝั่งประสบปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านการประมงชายฝั่งพ้ืนบ้าน ทั้งนี้ เนื่องจาก
สัตว์น้ำมีให้จับน้อยลงซ่ึงเป็นผลมาจากการทำประมงเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติ และการใช้เครื่องมือ
ประมงไม่เลือกประเภทและชนิดสัตว์น้ำ non - selective เช่น อวนลาก อวนรุน และอวนล้อม ประกอบเครื่อง
ปั่นไฟ และการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น การทำประมงอวนลาก อวนรุน ในระยะใกล้กว่า 3,000 เมตร 
ทำให้สัตว์น้ำขนาดเล็กถูกจับก่อนวัยอันควร และไม่มีโอกาสสืบพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณ โดยลักษณะพ้ืนทะเล 
เป็นทะเลเปิดขาดระบบนิเวศน์ที่เอ้ืออำนวยต่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น แนวปะการัง แหล่งน้ำภายใน 
lagoon ปกติของระบบนิเวศน์ที่เอ้ืออำนวยต่อการขยายพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำ เช่น ป่าชายเลน 
พ้ืนที่ชุ่มน้ำ และหญ้าทะเล โดยที่ราษฎรได้กราบทูลว่า ยินดีที่จะร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 
และร่วมกันบริจาคทรัพย์เพ่ือดำเนินโครงการด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริแนะนำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ให้จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องทางด้านต่าง ๆ เพ่ือจัดตั้งโครงการฯ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และคณะผู้เชี่ยวชาญได้ประชุมหารือ เพ่ือร่างโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล  
ปี 2544 โดยในการนี้  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ได้พระราชทานคำแนะนำว่า “...ควรที่จะจัดให้มีสถานีวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้น เพ่ือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปล่อยลงสู่ทะเล เป็นการฟ้ืนฟูธรรมชาติ และทำหน้าทีฝ่ึกอบรมราษฎรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้มคีวามรู้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ...” 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงเร่งรัดให้เริ่ม
ดำเนินการให้ได้ก่อนเสด็จฯ กลับฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้มีบัญชาให้ สำนักงาน กปร. ดำเนินการจัดหา
งบประมาณเพ่ือจัดถวายในการดำเนินโครงการต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและ

จังหวัดนราธิวาส 
2. เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเล ตลอดจนบริเวณแหล่งน้ำ

ภายใน lagoon ที่เชื่อมโยงกับชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส ได้แก่  
การฟ้ืนฟปู่าชายเลน พ้ืนที่ชุ่มน้ำ และแนวหญ้าทะเล 
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3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำโดยการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสม ปล่อยลงสู่ชายฝั่ง
ทะเลและแหล่งน้ำภายใน เพ่ือให้แพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ 

4. เพ่ือสร้างปะการังเทียมและซั้งให้เป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งทำการ
ประมงพ้ืนบ้านที่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำประมงได้ และประเมินผลความชุกชุม
ของสัตว์น้ำทั้งชนิดและปริมาณ 

5. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำประมงในเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงการแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่ชาวประมงและผู้สนใจในพ้ืนที่ 

6. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่
นักเรียน และเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาไว้บริโภคในโรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 45,000,000 ตัว 

 2.  ประมงโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 ในพ้ืนที่บรเิวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี  2551 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี 
- ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 จงัหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 45,000,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์นำ้ในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตัว 45,000,000 

       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตาน ี ตัว 20,000,000 

       - ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์นำ้ชายฝั่งนราธิวาส ตวั 25,000,000 
 

2. ประมงโรงเรียน (ศพช.นราธิวาส) (กระชัง) 
   (สนับสนุนกระชัง ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ผืน) 

แห่ง 1 

 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 

หมายเหตุ  - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี ้  1. นักวิชาการประมง (ศพช.ปัตตานี)     จำนวน 1 อัตรา  
     2. เจ้าหน้าที่ประมง (ศพช.นราธิวาส)     จำนวน 1 อัตรา 
     3. พนักงานผู้ช่วยประมง (ศพช.นราธิวาส)  จำนวน 1 อัตรา 

- ค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.) 2,500 บาท/เดือน อยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิต 
ภาคเกษตร รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง อยู่ในงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ  

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำชายฝ่ัง

นราธิวาส 
382,600 18,000 60,000 460,600 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำชายฝ่ัง

ปัตตานี 
280,400 9,000 30,000 319,400 

รวม 663,000 27,000 90,000 780,000 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพือ่เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง
ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำชายฝ่ัง

นราธิวาส 
1,268,300 - - - 1,268,300 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำชายฝ่ัง

ปัตตานี 
1,016,100 - - - 1,016,100 

รวม 2,284,400 - - - 2,284,400 
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รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการฟืน้ฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

นราธิวาส 1. ประมงโรงเรียน (กระชัง)         แห่ง 1   

   - โรงเรียนปูลาเจ๊ะมูดอ ตากใบ ศาลาใหม ่ 8  แห่ง 1   

  (สนับสนุนกระชัง ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ผืน)         
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64. โครงการฟื้นฟทูรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 ระหว่างพุทธศักราช 2533 - 2534 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศมากในระหว่าง
ทีท่รงเยี่ยมราษฎร และทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่าง ๆ ทรงสดับรายงานจากกรมประมงเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาอาชีพของกรมประมงหลายโครงการ ซึ่ งใช้ พันธุ์ปลาต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ปลาจีน 
จากประเทศจีน ปลายี่สกเทศ ปลาหมอเทศ ปลากะโห้เทศ ปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลา 
จากประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภเป็นคำถามว่า “...ปลาไทยหายไหนหมด...”   
จึงมีพระราชดำริ “ให้กรมประมงฟ้ืนฟูปลาไทยกลับมามีจำนวนมากขึ้นและอนุรักษ์ปลาหายากไว้ กรมประมง
รับสนองพระราชดำริถือเป็นโครงการหลัก และยึดถือว่าถ้าปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ต้องเป็นปลาไทย
เท่านั้น ถ้าเป็นปลาต่างประเทศต้องมีการเจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ออกลูกหลานได้เอง ซึ่งเหมาะสำหรับ 
คนยากจนในการนำมารับประทานและขาย ให้ปล่อยในแหล่งน้ำ เช่น บึง บ่อน้ำที่สร้างขึ้นมา รวมถึงแม่น้ำ
ลำคลอง” 

กรมประมงได้รับสนองพระราชดำริจัดโครงการฟ้ืนฟูปลาไทยเป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการ
สำเร็จในการเพาะเลี้ ยงปลาไทยได้ เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทยตามกาพย์ เห่ เรือชมปลา 
ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ ทั้ง 17 ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห  
ปลาแก้มช้ำ ปลาทุก ปลาน้ำเงิน ปลากราย ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่  
ปลาหวีเกศ ปลาชะเวง ปลาชะวาด และปลาแปบ ยกเว้นปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจาก 
มีแห่งเดียวในโลก คือ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทยในอดีตเคยเป็นแหล่งที่ มี 
พันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ เช่น ปลายี่สก ปลากา ปลาบ้า ปลาสวาย ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ไม่เอื้ออำนวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ 
ของปลา และสัตว์น้ำจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการทำการประมงเกินกำลังผลิตของแหล่งน้ำ 
ตลอดจนภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิด และปริมาณสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป นอกจากนี้พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย 
อีกหลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญพันธุ์ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากร 
พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย เป็นโครงการพระราชดำริโครงการหนึ่ ง ซึ่ งมุ่ งเน้นการศึกษาวิจัย 
การเพาะเลี้ยงปลา และสัตว์น้ำจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ์ แล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ เพ่ือทดแทนปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลาย ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตของปลาในแหล่งน้ำยังเป็นการ 
เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิด 
การเพาะเลี้ยงในเชิงการค้า ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง และสามารถเพ่ิมรายได้ 
ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำ 
อันจะนำมาซ่ึงการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอยา่งยั่งยืนตลอดไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยทีห่ายากใกล้สูญพันธุ์ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
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4. เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพสำหรับพันธุ์ปลาที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่
ต้องการของตลาด 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย จำนวน 45,255,000 ตัว 

-  ปล่อยและแจกพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ จำนวน 45,255,000 ตัว 
2. รวบรวมพ่อแม่พันธุ์เพ่ือแจกให้แก่เกษตรกร 

4. พืน้ทีด่ำเนินงาน 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ  

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2546 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 54 จังหวัด 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (36 จงัหวัด) 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (15 จังหวัด) 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (3 จงัหวัด) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจดืของไทย  
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 45,255,000 

    - ปล่อยและแจกจ่ายพันธุ์สตัวน์้ำในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ ตัว 45,255,000 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กจิกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
 

หมายเหตุ   - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี้  1. เจ้าพนกังานประมง จำนวน  1  อัตรา 
     2. พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน    19 อัตรา 
     3. นายช่างไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา 

- เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา ไดแ้ก่ ศพจ.ปทุมธานี 1 อัตรา  
- พนักงานผูช้่วยประมง 19 อัตรา ได้แก่ ศพจ.เชียงราย 1 อัตรา / ศพจ.แม่ฮ่องสอน 1 อัตรา / ศปจ.อุบลราชธานี  
  1 อัตรา / ศปจ.เพชรบุรี 1 อัตรา / ศพจ.ยโสธร 1 อัตรา / ศพจ.ชัยนาท 1 อัตรา / ศพจ.ตรัง 1 อัตรา / ศปจ.พัทลุง  
  1 อัตรา / ศพจ.ราชบรุี 1 อัตรา / ศพจ.หนองคาย 1 อัตรา / ศพจ.ขอนแก่น 1 อัตรา / ศพจ.ร้อยเอ็ด 2 อัตรา /  
  ศพจ.มุกดาหาร 1 อัตรา / ศปจ. สุราษฎร์ธานี 2 อัตรา / ศพจ.สงขลา 1 อัตรา / ศพก.อุตรดิตถ์ 1 อัตรา / ศพจ.ปัตตานี 
  1 อัตรา (ศพจ.ปัตตานี ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 บาท/เดือน) 
- นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ได้แก่ ศปจ.สุราษฎร์ธาน ี1 อัตรา  
 

- ค่าตอบแทนพิ เศษ (สปพ.) 2 ,500 บาท/เดือน อยู่ ในแผนงานบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพ 
การผลิตภาคเกษตร รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง อยู่ในงบดำเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ศพจ.ปัตตานี) 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพเิศษ 
2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศพจ./ศปจ./ศพก. 3,820,300 186,200 30,000 4,036,500 

รวม 3,820,300 186,200 30,000 4,036,500 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ   - จ้างเหมาบริการ  ดังนี ้  1. คนงาน   จำนวน  5  อัตรา 
     2. พนกังานขบัรถยนต์  จำนวน  1  อัตรา 
     3. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน  1  อัตรา 
     4. พนักงานทำความสะอาด  จำนวน  1  อตัรา 
     5. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  จำนวน  1  อัตรา 

- คนงาน 5 อัตรา ได้แก่ ศพจ.เชียงใหม่ 1 อัตรา / ศพจ.เชียงราย 2 อัตรา / ศปจ.ตาก 1 อัตรา / ศพจ.พิษณุโลก 1 อัตรา  
- พนักงานขับรถยนต ์1 อัตรา ได้แก่ ศพจ.น่าน 1 อัตรา 
- พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ได้แก่ ศปจ.นครสวรรค์ 1 อัตรา 
- พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ได้แก่ ศพจ.พระนครศรีอยธุยา 1 อัตรา 
- เจา้หนา้ทีบ่ันทึกข้อมลู 1 อัตรา ได้แก่ ศพจ.พะเยา 1 อัตรา 
 

- ดรูายละเอียดรายหน่วยงาน และการแจงงบประมาณในเล่มแผนปฏิบตัิงานโครงการฟืน้ฟูทรัพยากรพนัธุป์ลาและสัตว์น้ำจืด
ของไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศพจ./ศปจ./ศพก. 6,499,600 702,000 - - 7,201,600 

รวม 6,499,600 702,000 - - 7,201,600 
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รายละเอียดแผนการผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสตัว์น้ำจืดของไทย 

ปีงบประมาณ 2563 

เขตภาคเหนือ  (15 หน่วยงาน) 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
1. ศพจ. เชียงใหม่ 1. ตะเพียนทอง 200 200 
  2. บ้า 200 200 
  3. กาดำ 100 100 

รวม 500 500 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
2. ศพจ. แม่ฮอ่งสอน 1. สร้อยขาว 315 315 
  2. แก้มช้ำ 325 325 
  3. หม่น 100 100 
 4. มูด 25 25 
 5. มูดหลังจุด 25 25 
 6. ส่อ 20 20 
 7. ช่อนงูเห่า 10 10 
 8. กดคังสาละวิน 10 10 
 9. ซิวเจ็ดสี 10 10 
 10. เขียดแลว 50 50 
 11. กบโป้ง 50 50 
 12. เขียดหลังขาว 50 50 
 13. กบเขียวภูเขา 10 10 
    

รวม 1,000 1,000 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคเหนือ 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
3. ศปจ. พะเยา 1. สร้อยขาว 250 250 
  2. บ้า 200 200 
  3. จาด 150 150 
 4. ตะเพียนทอง 100 100 
 5. ตะเพียนขาว 200 200 
 6. แก้มช้ำ 100 100 

 รวม 1,000 1,000 
 

 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
4. ศพจ. เชียงราย 1. แก้มช้ำ 450 450 
  2. ตะเพยีนทอง 400 400 
 3. กาดำ 100 100 
 4. กะโห้ไทย 40 40 
 5. เทพา  40 40 
 6. ปีกแดง 70 70 

 รวม 1,100 1,100 
 

 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
5. ศปจ. ลำปาง 1. ยี่สกไทย 10 10 
  2. สวาย 10 10 
  3. ตะเพียน 400 400 
  4. กาดำ 10 10 
 5. สร้อยขาว 100 100 
 6. บ้า 150 150 
 7. ดุกอุย 10 10 
 8. รากกล้วย 10 10 

 รวม 700 700 
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เขตภาคเหนือ 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
6. ศพจ. แพร ่ 1. กาดำ 100 100 
  2. กระแห 100 100 
  3. บ้า 200 200 
 4. สร้อยขาว 100 100 

 รวม 500 500 
 

 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
7. ศพจ. น่าน 1. ปีกแดง 110 110 
 2. มัน 80 80 
 3. สร้อยขาว 200 200 
  4. แก้มช้ำ  150 150 
 5. ตะเพียนขาว 200 200 
 6. ตะเพียนน้ำตก 60 60 
 7. บ้า 200 200 

 รวม 1,000 1,000 
 

 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
8. ศปจ. ตาก 1. จาด 160 160 
  2. ตะเพยีนทอง 90 90 
 3. แก้มช้ำ 100 100 
  4. บ้า 100 100 
 5. กระแห 50 50 

 รวม 500 500 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคเหนือ 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
9. ศปจ. พิษณุโลก 1. ตะเพียนทอง 400 400 
  2. กระแห 300 300 
 3. สวาย 80 80 
  4. แก้มช้ำ 100 100 
 5. กาดำ 70 70 
 6. ดุกอุย 50 50 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
10. ศพจ. พิจิตร 1. สร้อยขาว 100 100 
  2. บ้า 200 200 
  3. ตะเพียนทอง 200 200 

 รวม 500 500 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
11. ศพจ. เพชรบูรณ ์ 1. ตะเพียนขาว 600 600 
  2. หมอไทย 400 400 

 รวม 1,000 1,000 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคเหนือ 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์นำ้ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
12. ศพก. อุตรดิตถ์ 1. กาดำ 225 225 
  2. ตะเพียนทอง 400 400 
  3. ตะโกก 55 55 
  4. สร้อยขาว 120 120 
 5. กระแห 200 200 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
13. ศปจ. นครสวรรค์ 1. สวาย 400 400 
  2. ตะเพียนทอง 350 350 
  3. สร้อยขาว 250 250 

 รวม 1,000 1,000 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์นำ้ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
14. ศพจ. สุโขทัย 1. ตะเพียนทอง 400 400 
  2. บ้า 100 100 
 3. หมอตาล 250 250 
 4. สร้อยขาว 200 200 
  5. สวาย 50 50 

 รวม 1,000 1,000 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
15. ศพจ. ลำพูน 1. อ่ึงเพา้ 150 150 

 รวม 150 150 
 



318 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

รายละเอียดแผนการผลิต/ปลอ่ยพนัธุ์สัตว์น้ำ 
โครงการฟืน้ฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 

ปีงบประมาณ 2563 

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (17 หน่วยงาน) 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
1. ศพจ. หนองคาย 1. ยี่สกไทย 200 200 
  2. ตะเพียนทอง 400 400 
 3. กาดำ 300 300 
  4. หน้าหมอง 100 100 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
2. ศพจ. อุดรธานี 1. ซ่า 100 100 
  2. กาดำ 200 200 
  3. ตะเพียนทอง 350 350 
 4. กระแห 250 250 
 5. ตะเพียนปากหนวด 100 100 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
3. ศพจ. ขอนแก่น 1. กาดำ 500 500 
 2. สวาย 480 480 
 3. กะโห้ไทย 20 20 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
4. ศพจ. กาฬสินธุ์ 1. ตะเพยีนทอง 400 400 
  2. สร้อยขาว 100 100 
  3. กาดำ 400 400 
 4. กระแห 100 100 

 รวม 1,000 1,000 



319 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
5. ศปจ. ชัยภูมิ 1. บ้า 200 200 
  2. สร้อยนกเขา 100 100 
 3. สร้อยขาว 400 400 
 4. ตะเพียนทอง 300 300 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
6. ศพก. บุรีรัมย ์ 1. จาด 350 350 
 2. บ้า 250 250 
 3. กระแห 200 200 
 4. แก้มช้ำ 200 200 

 รวม 1,000 1,000 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
7. ศปจ. สุรินทร ์ 1. จาด 300 300 
  2. กระแห 200 200 
  3. ตะเพียนทอง 150 150 
  4. สร้อยขาว 300 300 
 5. ดุกอุย 50 50 

 รวม 1,000 1,000 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
8. ศพจ. ศรีสะเกษ 1. สร้อยขาว 300 300 
  2. กระแห 50 50 
  3. สวาย 290 290 
  4. ตะเพียนทอง 60 60 
 5. กาดำ 150 150 
 6. เทโพ 150 150 

 รวม 1,000 1,000 



320 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
9. ศพจ. ยโสธร 1. สร้อยขาว 100 100 
  2. กระแห 240 240 
  3. แก้มช้ำ 100 100 
  4. ตะเพยีนทอง 150 150 
 5. บ้า 250 250 
 6. กบนา 10 10 
 7. กาดำ 150 150 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
10. ศพจ. มุกดาหาร 1. สร้อยขาว 300 300 
  2. นวลจันทร์น้ำจืด 100 100 
  3. ตะเพียนทอง 100 100 

 รวม 500 500 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
11. ศพจ. ร้อยเอด็ 1. สร้อยขาว 350 350 
  2. กระทุงเหว 10 10 
 3. กบนา 20 20 
 4. ตะเพียนทอง 100 100 
 5. หลด 20 20 

 รวม 500 500 
 



321 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
12. ศพจ. อุบลราชธานี 1. ตะเพียนทอง 200 200 
 2. ตะเพียนขาว 300 300 
 3. กดเหลือง 100 100 
 4. สวาย 125 125 
 5. หมอไทย 75 75 
 6. กาดำ 200 200 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
13. ศปจ. สกลนคร 1. กดเหลือง 100 100 
  2. กาดำ 200 200 
  3. ตะเพียนทอง 200 200 
 4. บ้า 200 200 
 5. สร้อยขาว 100 100 
 6. หมอตาล 100 100 
 7. หมอไทย 100 100 

 รวม 1,000 1,000  
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
14. ศพจ. นครพนม 1. สร้อยขาว 150 150 
  2. บ้า 100 100 
 3. ตะเพียนขาว 150 150 
 4. ตะเพยีนทอง 50 50 
 5. สวาย 49 49 
 6. โมง 1 1 

รวม 500 500 



322 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
15. ศพจ. มหาสารคาม 1. สร้อยขาว 200 200 
  2. กาดำ 100 100 
 3. บ้า 200 200 

 รวม 500 500 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
16. ศพจ. เลย 1. ตะเพียนปากหนวด 100 100 
  2. กระแห 100 100 
 3. ตะเพียนทอง 55 55 

 รวม 255 255 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
17. ศพจ. อำนาจเจริญ 1. ตะเพยีนขาว 450 450 
 2. สร้อยขาว 200 200 
 3. ตะเพียนทอง 150 150 
 4. หมอไทย 200 200 
 5. สวาย 5 5 
 6. เทโพ 5 5 
 7. กดแก้ว 3 3 
 8. กดเหลือง 2 2 
 9. กบนา 35 35 

 รวม 1,050 1,050 



323 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

รายละเอียดแผนการผลิต/ปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ำ 
โครงการฟืน้ฟูทรพัยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 

ปีงบประมาณ 2563 

เขตภาคกลาง  ( 14 หน่วยงาน) 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
1. ศพจ. ชัยนาท 1. ตะเพียนทอง 550 550 
  2. กระแห 350 350 
  3. สร้อยขาว 250 250 
  4. สวาย 200 200 
 5. ตะโกก 95 95 
 6. กาดำ 45 45 
 7. แดง 10 10 

 รวม 1,500 1,500 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
2. ศพจ.  1. ตะเพยีนขาว 600 600 
 พระนครศรีอยุธยา 2. ตะเพียนทอง 200 200 
  3. บ้า 200 200 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
3. ศปจ. สุพรรณบุรี 1. ม้า 20 20 
  2. สลิด 100 100 
 3. ตะเพียนทอง 300 300 
  4. สร้อยขาว 250 250 
 5. กาดำ 150 150 
 6. ตะเพียนขาว 80 80 
 7. กระแห 50 50 
 8. กดเหลือง 5 5 
 9. สร้อยนกเขา 25 25 
 10. แก้มช้ำ 20 20 

 รวม 1,000 1,000 



324 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคกลาง 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
4. ศปจ. เพชรบุรี 1. จาด 500 500 
 2. ตะเพียนทอง 300 300 
  3. สร้อยขาว 200 200 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
5. ศพจ. ราชบุรี 1. ยี่สกไทย 100 100 

 2. กาดำ 140 140 
 3. อีกง 250 250 
 4. แก้มช้ำ 250 250 
 5. บ้า 250 250 
 6. ทรงเครื่อง 10 10 

รวม 1,000 1,000  
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
6. ศพจ. กาญจนบุรี 1. ยี่สกไทย 100 100 
 2. แก้มซ้ำ 150 150 
  3. กาดำ 100 100 
 4. ตะเพียนทอง 150 150 
 5. บ้า 250 250 
 6. สร้อยขาว 150 150 
 7. สวาย 100 100 

 รวม 1,000 1,000 



325 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคกลาง 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
7. ศพจ. ปทุมธานี 1. ตะเพียนทอง 200 200 
 2. สวาย 100 100 
 3. แก้มช้ำ 350 350 
 4. บ้า 200 200 
  5. สร้อยขาว 150 150 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
8. ศปจ. ลพบุรี 1. ตะเพียนทอง 300 300 
  2. ตะเพียนขาว 500 500 
 3. บ้า 100 100 
 4. กาดำ 100 100 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์นำ้ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
9. ศพจ. สระแก้ว 1. ตะเพียนทอง 300 300 
  2. กระแห 200 200 
  3. บ้า 250 250 
 4. กาดำ 100 100 
 5. สวาย 150 150 

 รวม 1,000 1,000 
   

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
10. ศพจ. ชลบุรี 1. ชะโอน 150 150 
 2. ดุกอุย 50 50 
  3. ตะเพยีนทอง 150 150 
  4. แก้มช้ำ 100 100 
 5. อีกง 50 50 

 รวม 500 500 



326 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคกลาง 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
11. ศพจ. ปราจีนบุรี 1. ตะเพียนขาว 100 100 
 2. สวาย 100 100 

 รวม 200 200 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
12. ศพจ. อ่างทอง 1. ตะเพียนทอง 890 890 
 2. กะแห 100 100 
 3. ชะโอน 10 10 

 รวม 1,000 1,000 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
13. ศพจ. สระบุรี 1. สังกะวาดท้องคม 200 200 
 2. สวาย 200 200 
 3. ตะเพยีนทอง 200 200 
 4. ชะโอน 100 100 
 5. แขยงข้างลาย 100 100 
 6. กาดำ 100 100 
 7. แกม้ช้ำ 80 80 
 8. กบนา 20 20 

 รวม 1,000 1,000 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
14. ศพจ. ตราด 1. หมอไทย 100 100 
 2. กระแห 100 100 
 3. อีกง 100 100 
 4. กาดำ 100 100 
 5. ตะเพียนขาว 100 100 

 รวม 500 500 
 



327 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

รายละเอยีดแผนการผลิต/ปลอ่ยพนัธุ์สัตว์น้ำ 
โครงการฟื้นฟูทรพัยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 

ปีงบประมาณ 2563 

เขตภาคใต้  ( 8 หน่วยงาน) 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
1. ศปจ. สุราษฎร์ธานี 1. กดเหลือง 10 10 
 2. แก้มช้ำ 20 20 
  3. แขยงนวล 50 50 
  4. ชะโอน 10 10 
  5. ดุกอุย 10 10 
 6. ตะเพียนทอง 100 100 
 7. บ้า 200 200 
 8. หมอไทย 100 100 
 9. กุ้งกา้มกราม 500 500 

 รวม 1,000 1,000  
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
2. ศพจ. สงขลา 1. ตะเพียนทอง 400 400 
 2. ดุกอุย 50 50 
  3. แก้มช้ำ 250 250 
 4. กระแห 300 300 

 รวม 1,000 1,000 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
3. ศพจ.ปัตตานี 1. บ้า 450 450 
  2. หมอไทย 250 250 
  3. สลิด 240 240 
  4. กระแห 50 50 
 5. แก้มช้ำ 10 10 

 รวม 1,000 1,000 
 



328 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคใต้   
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
4. ศปจ. พัทลุง 1. กดเหลือง 30 30 
  2. กระแห 370 370 
 3. ตะเพยีนทอง 500 500 
 4. ดุกอุย 100 100 

 รวม 1,000 1,000 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
5. ศพจ. ตรัง 1. ดุกอุย 200 200 
  2. กระแห 200 200 
  3. หมอไทย 100 100 
  4. กุ้งก้ามกราม 500 500 

 รวม 1,000 1,000 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
6. ศพก. ชุมพร 1. แก้มช้ำ 200 200 
  2. ร่องใบไม้ตับ 150 150 
 3. ดุกอุย 50 50 

 รวม 400 400 
 
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
7. ศปจ. ยะลา 1. ตะเพยีนทอง 150 150 
  2. ชะโอน 10 10 
 3. หมอไทย 100 100 
 4. จาด 140 140 

 รวม 400 400 



329 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

เขตภาคใต้   
 

หน่วยงาน ชนิดสัตว์น้ำ ผลิต (พันตัว) ปล่อย (พันตัว) 
8. ศพจ.นราธิวาส 1. ดุกลำพัน 5 5 
  2. ซิวข้างขวาน 5 5 
 3. หมอตาล 100 100 
 4. กระแห 390 390 

 รวม 500 500 
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65. โครงการสนบัสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทรุกันดาร ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2560 - 2569) 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่
ชนบทและท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทรงพบว่ามีราษฎรอีกเป็นจำนวนมาก 
ที่ยังอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาพัฒนาเท่าเทียมกัน 
ทุกคน ทำให้สนพระทยัและมีพระราชหฤทัยมุง่มั่นที่จะช่วยเหลือราษฎรเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ดังนั้น
ในปี พ.ศ. 2523 พระองค์จึงทรงเริ่มงานพัฒนาของพระองค์เองด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ 
ในท้องถิ่นทุรกันดาร จดัตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกคนมคีวามเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น มีโอกาสได้รับความรู้และฝึกฝนตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ พร้อมที่จะ
เผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา  

  กรมประมงในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
โดยดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2546 กรมประมงได้จัดทำ
โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายใต้โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ดำเนินกจิกรรมประมงโรงเรียน และกิจกรรมฝึกอบรม  ปัจจุบัน
ได้ดำเนินงานในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2569) เพ่ือเชื่อมต่องานพัฒนา
ในช่วงที่ผ่านมาเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ 
ไทยแลนด์ 4.0 การเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และสังคมดิจิทัล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่น้อมนำหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ กรมประมงสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ด้านการประมง ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของโรงเรียน อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ และด้านโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ ตลอดจนติดตามและให้คำแนะนำทักษะด้านการ
จัดการการผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ครู  เด็กนักเรียน เยาวชน และราษฎร 
ในชุมชน ซึ่งกิจกรรมด้านการประมงถือเป็นการผลิตอาหารจำพวกโปรตีนที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง ที่ทำให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่เด็กนักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่า 
    ทางโภชนาการ  
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2. เพ่ือให้มีกองทุนหมุนเวียนได้จากการจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงาน 
ด้านการประมงภายในโรงเรียน 

3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี เข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง 
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแบบผสมผสาน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ภายในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืน 

4. เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทีเ่หมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
5. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งวิทยาการของหมู่บ้าน  

โดยฝึกอบรมครูให้มีความรู้ พ้ืนฐานในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด 
ให้ราษฎรในหมู่บ้านเกิดการขยายผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปสู่ชุมชน มีอาชีพและ 
มีรายได้เสรมิไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิ 

6. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ การถนอมอาหารและหลักโภชนาการสัตว์น้ำ 
รวมทัง้สร้างทัศนคติในการบริโภคท่ีดี ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี 

7. เพ่ือถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน และด้านการ
แปรรูปสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. นักเรียนได้รับสารอาหารโปรตีนทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
2. นักเรียนมีความรู้ เบื้องต้นด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ รู้วิธีการดำเนินงานด้านการประมงและ

การเกษตรแบบผสมผสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในชุมชน และสามารถนำความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ประกอบเป็นอาชีพ ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในครอบครัว 

3. นักเรียนชาย - หญิงมีความรู้พื้นฐานด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ การถนอมอาหาร และหลักโภชนาการ 
สัตว์น้ำ มีทัศนคติในการบริโภคที่ดี และมีการประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ ตามหลัก
โภชนาการท่ีดี 

4. โรงเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงและขยายผลสู่ชุมชน ทำให้ประชาชนหรือ 
    ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ด้านการเลี้ยงปลา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม ทำให้ 
    เกิดรายได ้และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 กรมประมง มพ้ืีนที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทรุกนัดารฯ ฉบับที่ 5 (2560 - 2569) 
จำนวนทั้งสิ้น 709 โรงเรียน ได้แก่ 

- โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน    217  โรงเรียน 
- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ๑99  โรงเรียน 
- ศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ   ๒43  โรงเรียน 
  และการศึกษาตามอัธยาศัย  
- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     ๑6  โรงเรียน    
- โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           9  โรงเรียน 
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- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร       ๒5  โรงเรียน 
5. งบประมาณ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

- ส่วนที่ 1 งบประมาณส่วนกลาง กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กองโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงาน   
การประเมินผล การนิเทศงาน และการฝึกอบรมความรู้ด้านโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ 

- ส่วนที่ 2 งบประมาณส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ค่าใช้สอย การติดตามผล การส่งเสริม 
ให้คำแนะนำ การฝึกอบรมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ค่าวัสดุการฝึกอบรม ค่าวัสดุในการปรับปรุงแหล่งน้ำ 
และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 

6. กิจกรรมของโครงการ 
  การดำเนินงานโครงการ ได้แบ่งรูปแบบการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่และประเภทของกิจกรรม ดังนี้ 

 1. กิจกรรมประมงโรงเรียน                      จำนวน 709    แห่ง    
 ๑.1 ขุดลอกบ่อดิน จำนวน      2   แห่ง 
 1.2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในบ่อดินพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน  294   แห่ง 
 1.3 สนับสนุนวัสดุซ่อมแซมบ่อคอนกรีตพร้อมพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน     15  แห่ง 

      และปัจจัยการผลิต 
 ๑.4 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในบ่อคอนกรีตพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน   284  แห่ง 
 ๑.5 สนับสนุนกระชังพร้อมพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จำนวน     10  แห่ง 
 ๑.6 สนับสนุนบ่อพลาสติกพร้อมพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จำนวน     20  แห่ง 
 ๑.7 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในบ่อพลาสติกพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน     59  แห่ง 
 ๑.8 แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน     25  แห่ง 

 2. กิจกรรมฝกึอบรม               จำนวน 286  แห่ง จำนวน 4,460  ราย 
 2.1 อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   จำนวน  206 แหง่  จำนวน  2,060 ราย 
 2.2 อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ 

   จำนวน   80  แห่ง  จำนวน  2,400 ราย 

7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการประมง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิน่ทุรกันดารฯ (ฉบับที่ 5) ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการดำเนินงานตามพระราชดำร ิ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการโดยคัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินการ ดังนี้ 
- เป็นโรงเรียนที่มีพ้ืนที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับ

ที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2569) ซ่ึงประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษา
เอกชน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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- โรงเรียนมีพ้ืนที่เพียงพอเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมทางการประมง เช่น การเลี้ยง
สัตว์น้ำในบ่อดิน การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อคอนกรีต การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง และ 
การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อพลาสติก เป็นต้น 

- มีแหล่งน้ำที่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์กับกิจกรรมทางการประมงได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดการดำเนินกิจกรรม 

- คณะครู และนักเรียนมีความสนใจ รวมทั้งราษฎรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินกิจกรรม 

- สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการส่งข้อมูลโรงเรียน เสนอความต้องการที่สนับสนุน 
โดยต้องแจ้งรายชื่อพ้ืนที่ดำเนินงานและกิจกรรมให้กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขต
พ้ืนที่เฉพาะ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษทราบ  
เพ่ือจัดทำแผนและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการ และการจัดสรรงบประมาณประจำปี  
  ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนของหน่วยงาน 

กิจกรรมประมงโรงเรียนนับว่า เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร
โปรตีนที่ได้จากปลา โดยผลผลิตที่ได้จะนำไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และเป็นการปูพ้ืนฐานอาชีพ
ทางการเกษตรให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยโรงเรียนจะเป็นแหล่งสาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยี
ไปสู่นักเรียนและชุมชน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดทักษะความรู้และความชำนาญ สามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต ยกระดับความเป็นอยู่ และลดปัญหาการขาดแคลนอาหาร เสริมสร้างให้เด็ก
และเยาวชนมีร่างกาย สติปัญญาที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ให้แก่เยาวชนของชาติต่อไป โดยสำนักงานประมงจังหวัดเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ 
อาหาร วัสดุปรับปรุงบ่อปลา เป็นต้น  

ขัน้ตอนที่ 5  
5.1 จดัตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน  

  การจัดตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากที่สำนักงาน
ประมงจังหวัด และโรงเรียนได้รับทราบว่าโรงเรียนเป็นพ้ืนที่ดำเนินการประจำปี การดำเนินการจัดตั้ง 
ครูใหญ่/ผู้อำนวยการของโรงเรียนจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน โดยการคัดเลือกนักเรียน 
เข้ามาเป็นกรรมการ ให้คัดเลือกจากนักเรียนที่มีความสนใจการเลี้ยงปลาชั้นละ 1 คน การเลือกเด็กคละ
ระดบัชั้นจะทำให้เกดิความต่อเนื่องของกิจกรรม จำนวนคณะกรรมแยกดังนี้ 
  - คณะกรรมการประจำโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  
  - ประธาน 1 คน (ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านการประมง) 
  - กรรมการ 9 คน (นักเรียน 6 คน กรรมการศึกษา 3 คน) 
  - คณะกรรมการประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยมอแกน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 
  - ประธาน 1 คน (ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านการประมง) 
  - กรรมการ 6 คน (นักเรียน 4 คน กรรมการศึกษา 2 คน) 
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การคัดเลือกนักเรียนเข้ามาเป็นคณะกรรมการประมงโรงเรียน ให้คัดเลือกจากนักเรียน
ที่มีความสนใจการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ) การเลือกเด็กคละระดับชั้นจะทำให้เกิดความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม  
   5.2  การฝึกอบรม (กรณมีีเป้าหมายการฝึกอบรม) 

 5.2.1  อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อบรมผู้เป็นคณะกรรมการประมง

โรงเรียนซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายหลังจากจัดตั้งคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประมงจังหวัดแต่ละพ้ืนที่ดำเนินการเข้าอบรมให้ความรู้ในพ้ืนที่ โดยใช้แหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียนเป็น
แหล่งให้ความรู้ ซึ่งเป็นการลดภาระของครูที่ต้องเดินทางออกมารับการอบรมภายนอกโรงเรียน สำหรับ 
ในส่วนของกรมประมงจะดำเนินการอบรมเพ่ือให้รู้ถึงหลักการดำเนินกิจกรรม การดูแลรักษาแหล่งน้ำ  
ให้ความรู้ด้านทฤษฎี และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การดูแล
รักษาบ่อ การจดัการแหล่งน้ำ การจัดการผลผลิต การจับปลา และการบันทึกข้อมูล เป็นต้น 

5.2.2  อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ 
ดำเนินการอบรมครูและนักเรียน โรงเรียนละ 30 ราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและเกิดคุณประโยชน์จากการบริโภคสัตว์น้ำ การนำผลผลิตสัตว์น้ำ 
ที่เลี ้ยงมาทำอาหารให้เกิดความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนา การถนอมอาหารจากสัตว์น้ำ  
เพื่อเก็บไว้บริโภค และการแปรรูปสัตว์น้ำ เนื้อหาการอบรมในแต่ละโรงเรียนจะพิจารณาตามความต้องการ
ของโรงเรียนที่แจ้งมาตามแบบสอบถามความต้องการความรู้การแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งจะมีนักวิชาการผลิตภัณฑ์
อาหารจากกลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพ้ืนที่ทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามให้คำแนะนำทางด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมงโดยเจ้าหน้าที่ทั้งส่วน
ภูมิภาคและส่วนกลาง ติดตามผลการดำเนินงานให้คำแนะนำ ร่วมแก้ไขปัญหา และติดตามผลความก้าวหน้า
ของโครงการ ตลอดจนเข้าร่วมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจำปีร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 - ดำเนินงานกิจกรรมประมงโรงเรียนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันดำเนินกิจกรรม
โดยเจ้าหน้าทีข่องกรมประมงให้คำแนะนำส่งเสริมตามข้ันตอน 

 ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลการดำเนินงาน ให้สำนักงานประมงจังหวัดแต่ละพ้ืนที ่รายงาน 
ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

     1. การรายงานผลตามแบบรายงาน กปม.31 ส่งเอกสารการรายงานให้กองโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษทราบภายในสิ้นเดือนของแต่ละเดือน (ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของ
เดอืน) 

    2. การรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแบบรายงาน บก.103 ส่งเอกสารการรายงานให้ 
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษทราบภายในสิ้นเดือนของแต่ละเดือน (ตัดยอดทุก
วันที ่25 ของเดอืน) 

    3. การรายงานประจำเดือนผ่านระบบฐานข้อมูลของกองแผนงาน ในวันที่ 1 – 3 หรือ  
16 – 18 ของเดือน (3 วันทำการ) ทั้งนี้ หากหน่วยงานส่วนภูมิภาคไม่สามารถลงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 
ที่กำหนดได้ หรือมีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล ให้หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางประสานกองแผนงาน  
เพ่ือลงข้อมูลให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
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    4. การรายงานผลผ่านระบบติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (e – farmer) ของ 
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ หากหน่วยงานส่วนภูมิภาคไม่สามารถ 
ลงข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้ หรือมีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล ให้หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง
ประสานกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เพ่ือลงข้อมลูให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

    5. การรายงานผลผ่านระบบติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (e – finance) ของ 
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ หากหน่วยงานส่วนภูมิภาคไม่สามารถ 
ลงข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้ หรือมีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล ให้หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง
ประสานกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เพ่ือลงข้อมูลให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

    6. จัดทำ/ส่งสรุปผลรูปเล่มการดำเนินงานรายละเอียดกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมโครงการฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 และบันทึกลงในแผ่น CD โดยจัดส่งให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษทราบ ภายในวันที ่30 กันยายน  2563 

8. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
- สำนักงานประมงจงัหวัดในแต่ละพ้ืนที ่50 หน่วยงาน 
- กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพ้ืนทีท่ัว่ไป 
- กลุม่โครงการพระราชดำริในเขตพ้ืนที่เฉพาะ  
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ   สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1.  ประมงโรงเรียน    

     - สนับสนุนการเลี้ยงปลา แห่ง 709 

     - อบรมให้ความรูด้้านการเลี้ยงปลาในโรงเรียน แห่ง 206 

     - อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตว์นำ้  แห่ง 80 

 
 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
รายการค่าใช้จา่ย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเปน็ระบบ   

กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 
งบประมาณรวม 

 

 
 

หมายเหตุ     - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี ้ 1. นักวิชาการประมง   จำนวน   1 อัตรา  

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนักงานราชการ 
ค่า 

ประกันสังคม 

ค่า 
ตอบแทนพิเศษ 
2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

สำนักงานประมงจงัหวัด
เชียงใหม ่ 234,300 9,000 - 243,300 

รวม 234,300 9,000 - 243,300 
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งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
 

-   ดูรายละเอียดรายหน่วยงาน และการแจงงบประมาณในเล่มแผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนด้านการประมง  ตามพระราชดำร ิ 
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพยีงการประมาณการ  เพือ่เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ 
   จริงขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด 
(49 จังหวดั)  

 
7,344,900 - - - 7,344,900 

สำนักงานประมงพืน้ที่กรุงเทพฯ 
(1 จังหวัด) 199,400 - - - 199,400 

รวม 7,544,300 - - - 7,544,300 
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66. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูด  
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแมฮ่่องสอน 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ได้เสด็จพระราชดำเนินเพ่ือปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านเมืองแพม ตำบล 
ถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสมพล  พันธุ์มณี เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  
รองเลขาธิการคณะกรรมการฯ (สำนักงาน กปร.) นายดิเรก  ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
พลโทสะพรั่ง กัลยาณมิตร แม่ทัพภาคที่ 3 พลตรีเลอพงศ์  ศรีสรรพางค์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 
นายดำรง  พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เฝ้ารับเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบทูลถวายรายงานข้อมูล 
บ้านเมืองแพม และผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน บ้านแม่ส่วยอู อำเภอเมือง และบ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านเมืองแพม
ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เนื่องจากฝายทดน้ำเดิมชำรุด 
จากอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง อนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริกับพลเอกนิพนธ์  ภารัญนิต์ ที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สรุปความว่า “ให้หมู่บ้านปางคอง ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหมู่บ้านปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้าน 
ยามชายแดนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และเพ่ือประโยชน์ในด้านความม่ันคงของประเทศต่อไป”  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสนพระทัยในความ
ปลอดภัยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงมีพระราชเสาวนีย์ “…ให้พิจารณาหาแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้ง
หมู่บ้านในรูปแบบบ้านยามชายแดน เพ่ือพัฒนาราษฎรในพ้ืนที่ให้เข็มแข็งมีส่วนร่วมรักษาประเทศชาติอย่างมี
ระบบตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร....” 

สภาพปญัหาหลักของโครงการ ไดแ้ก ่
1. ปัญหาด้านความมั่นคง เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่เป็นช่องว่างที่สำคัญและมีแนวโน้มที่จะ

เป็นพ้ืนทีล่่อแหลมต่อไปในอนาคต ไม่มีชุมชนและราษฎรอยู่ในพ้ืนที่ 
2. ปัญหาการรุกล้ำอธิปไตย เนื่องจากแนวเส้นเขตแดนไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิดการรุกล้ำ

เขตแดนได้ง่าย ประกอบกับการสู้รบระหว่างกองกำลังไทยใหญ่ และกองกำลังว้า มักจะ
ทำให้ชนกลุ่มน้อยทั้งสองฝ่ายได้หลบหนีเข้ามาพักพิงอยู่ในเขตแดนของประเทศไทย 
เมื่อเกิดการสู้รบ 

3. ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ เป็นช่องว่าง  
การลักลอบเข้ามาตั่งถ่ินฐาน หรือขายแรงงานฝั่งไทยทำได้ง่าย 

4. ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า เนื่องจากพ้ืนที่ เป็นช่องทางสามารถนำเข้า 
ยาเสพติดได้ง่าย และระยะทางนำเข้าไม่ไกล 

5. ปัญหาการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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เพ่ือเป็นการสนองพระราชดำริ และสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
หน่วยงานของกรมประมง ได้แก่ สถานีประมงน้ำจืดจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอนได้จัดทำโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริบ้านดอยผักกูดขึ้น โดยการดำเนินงานในปีแรกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน 
กปร. และกรมประมงได้นำโครงการบรรจุเข้าแผนงานงบประมาณปกติ พร้อมทั้งจัดตั้งงบประมาณรองรับ
สำหรับการดำเนินงานโครงการในปีถดัไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำทีเ่หมาะสมกับสภาพ 
    พ้ืนที่ และภูมิอากาศ 
2.  เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3.  เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสรมิให้แก่ราษฎร 
4.  เพ่ือต้องการทราบข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่โครงการ 
5.  เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ จำนวน 150,000 ตัว 
 - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 150,000 ตัว 
2.   ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 10 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการบ้านดอยผักกูด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2555 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
- ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  จดัต้ังหมูบ่้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูด  
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแมฮ่่องสอน  

 

กจิกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ ตัว 150,000 

    1.1 ปล่อยพันธ์ุสตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 150,000 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 10 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
ให้คำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 
  (สนับสนุนบ่อพลาสติกขนาด 3x5 เมตร จำนวน 5 ผืน) 

ราย 10 

 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ 
    จริงขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดื

แม่ฮ่องสอน 
147,200 - - - 147,200 

รวม 147,200 - - - 147,200 



 

รายละเอยีดพื้นทีด่ำเนินงานโครงการจัดตั้งหมู่บา้นยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูด ตำบลเวยีงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

แม่ฮ่องสอน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 10   

  1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ปาย แม่นาเติง 9 ดอยผักกูด ราย 10   

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 5 ผืน)        
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67. โครงการจัดตั้งหมู่บา้นยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
บ้านอาโจ้ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  
ได้เสด็จพระราชดำเนินเพ่ือปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านเมืองแพม ตำบล 
ถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสมพล  พันธุ์มณี เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  
รองเลขาธิการคณะกรรมการฯ (สำนักงาน กปร.) นายดิเรก  ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
พลโทสะพรั่ง กัลยาณมิตร แม่ทัพภาคที่ 3 พลตรีเลอพงศ์  ศรีสรรพางค์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 
นายดำรง  พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เฝ้ารับเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบทูลถวายรายงานข้อมูล
บ้านเมืองแพม และผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่  3 ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้า 
ของโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน บ้านแม่ส่วยอู อำเภอเมือง และบ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในการนี้  ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือราษฎร 
บ้านเมืองแพมที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เนื่องจากฝายทดน้ำ
เดิมชำรุดจากอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง อนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริกับพลเอกนิพนธ์  ภารัญนิต์  
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สรุปความว่า “ให้หมู่บ้านปางคอง ตำบลปางมะผ้า อำเภอ 
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหมู่บ้านปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เป็นหมู่บ้านยามชายแดนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และเพ่ือประโยชน์ในด้านความมั่นคงของ
ประเทศต่อไป”  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสนพระทัยในความ
ปลอดภัยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงมีพระราชเสาวนีย์ “…ให้พิจารณาหาแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้ง
หมู่บ้านในรูปแบบบ้านยามชายแดน เพ่ือพัฒนาราษฎรในพ้ืนที่ให้เข็มแข็งมีส่วนร่วมรักษาประเทศชาติอย่างมี
ระบบตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร....” 

สภาพปญัหาหลักของโครงการ ได้แก ่
1. ปัญหาดา้นความมั่นคง เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่เป็นช่องว่างที่สำคัญและมีแนวโน้ม 

ที่จะเป็นพ้ืนทีล่่อแหลมต่อไปในอนาคต ไมมี่ชุมชนและราษฎรอยู่ในพ้ืนที ่
2. ปัญหาการรุกล้ำอธิปไตย เนื่องจากแนวเส้นเขตแดนไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิดการ

รุกล้ำเขตแดนได้ง่าย ประกอบกับการสู้รบระหว่างกองกำลังไทยใหญ่ และกอง
กำลังว้า มักจะทำให้ชนกลุ่มน้อยทั้งสองฝ่ายได้หลบหนีเข้ามาพักพิงอยู่ในเขตแดน
ของประเทศไทยเมื่อเกิดการสู้รบ 

3. ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่เป็นช่องว่าง 
การลักลอบเข้ามาตั่งถิ่นฐาน หรือขายแรงงานฝั่งไทยทำได้ง่าย 

4. ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า เนื่องจากพ้ืนที่เป็นช่องทางสามารถนำเข้า 
ยาเสพติดได้งา่ย และระยะทางนำเข้าไมไ่กล 
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5. ปัญหาการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือเป็นการสนองพระราชดำริ และสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

หน่วยงานของกรมประมง ได้แก ่สถานีประมงน้ำจืดจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอนได้จัดทำโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ บ้านอาโจ้ขึ้น โดยการดำเนินงานในปีแรกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. 
และกรมประมงได้นำโครงการบรรจุเข้าแผนงานงบประมาณปกติ พร้อมทั้งจัดตั้งงบประมาณรองรับสำหรับ
การดำเนินงานโครงการในปีถดัไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที ่และภูมิอากาศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร 
4.  เพ่ือต้องการทราบข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในพืน้ทีโ่ครงการ 
5.  เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่โครงการ และบริเวณใกล้เคยีง 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัว 
 - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 150,000 ตัว 
2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 25 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พื้นทีด่ำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการบ้านอาโจ ้ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแมฮ่่องสอน 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2555 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  จดัตั้งหมู่บา้นยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ ตำบลนาปูป่้อม 
อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแมฮ่่องสอน  

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 150,000 

   1.1 ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในแหลง่นำ้ธรรมชาต ิ ตัว 150,000 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 25 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ 
ให้คำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 
   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 15 ผืน) 

ราย 25 

 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 
     ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

 
 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดคา่
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดื

แม่ฮ่องสอน 
162,200 - - - 162,200 

รวม 162,200 - - - 162,200 



 

รายละเอียดพื้นทีด่ำเนินงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

แม่ฮอ่งสอน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 25   

  1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ปางมะผ้า   นาปู่ป้อม    อาโจ้ ราย 25   

   (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 15 ผืน)         
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68. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุน่ ตำบลป่าคา  
อำเภอท่าวังผา จังหวัดนา่น 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เมื่อวันที่ 16 มกราคม  2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพ้ืนที่แหล่งต้นกำเนิดต้นน้ำคาง บ้านสบขุ่น ตำบล 
ป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซ่ึงเป็นลุ่มน้ำย่อยของแม่น้ำยมตอนบน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าน้ำยาว – น้ำสวด จุดที่เสด็จทอดพระเนตร มีความสูง 860 เมตร และมีพ้ืนที่ประมาณ 12,500 ไร่ พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงแต่ถูกบุกรุกแผ้วถางจากราษฎรเพ่ือทำไร่เลื่อนลอย ทำให้พ้ืนที่ต้นน้ำคางได้รับความ
เสียหายจำนวนมาก ราษฎรบ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และราษฎรบ้านดอยติ้ว 
หมู่ 7 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เริ่มตระหนักถึงความเสียหายจากการบุกรุกทำลายป่า จึงได้
รวบรวมรายชื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีการจัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
แนะนำการใช้พ้ืนที่ทำการเกษตรอย่างเหมาะสม สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดน่าน ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ได้เข้าไปร่วมทำงานในพ้ืนที่ตั้งแต่ ปี 2551 และจากการ
ไปปฏิบัติงานทำให้ทราบว่า ทรัพยากรประมงมีปริมาณลดลงทั้งชนิดและจำนวน ทำให้แหล่งอาหารประเภท
โปรตีนไม่เพียงพอต่อการบริโภคของราษฎร รวมทั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าทำไร่ข้าวโพด และการใช้สารเคมี
ในการทำการเกษตร ส่งผลให้คุณภาพดินและแหล่งน้ำเสื่อมโทรม เสี่ยงต่อสภาพแผ่นดินเลื่อนไหล  
(ซึง่อยู่ในพ้ืนที่ตน้น้ำ) จงึเป็นสาเหตุให้ทรพัยากรป่าไม้สัตว์ป่า และทรัพยากรอื่น ๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านจึงได้จัดทำโครงการขึ้น โดยการดำเนินงานในปีแรกได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก (สำนักงาน กปร.) และกรมประมงได้นำโครงการบรรจุเข้าแผนงานงบประมาณปกติ พร้อมทั้งจัดตั้ง
งบประมาณรองรับสำหรับการดำเนินงานโครงการในปีถัดไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที ่และภูมิอากาศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง   
3. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร รวมทั้ง

แก้ไขปัญหาความยากจนในรูปแบบลดรายจ่ายในครัวเรือน 
4. ราษฎรในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมีจิตสำนึกในการหวงแหนรักษา

ทรพัยากรด้านการประมง 
5.  เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่โครงการ และบรเิวณใกล้เคียง 
6.  เป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นมิให้สูญพันธุ์ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 135,000 ตัว 
 - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 100,000 ตัว 
 - ส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 35,000 ตัว 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 10 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการบ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2555 - 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุน่ ตำบลป่าคา  
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 135,000 

    1.1 ปล่อยพันธ์ุสตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 100,000 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ ตัว 35,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 10 
    2.1 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
ใหค้ำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 10 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ 
     จริงขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ  
 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืน่าน 133,600 - - - 133,600 

รวม 133,600 - - - 133,600 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

น่าน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 10   

  1.1 ส่งเสรมิและพฒันาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (สง่เสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  ท่าวังผา ป่าคา    สบขุ่น ราย 10   

         

349 



350 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

69. โครงการพัฒนาบา้นกอก - บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา  
อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรบ้านจูนใต้ หมู่บ้ านบริวารของบ้านกอก หมู่  11 ตำบลภูคา  
อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาสทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม จึงไดม้ีพระราชเสาวนีย์ให้หนว่ยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือพัฒนาราษฎร โดยทรงให้
เน้นการพัฒนาให้เริ่มจากกระบวนการพัฒนาที่มีรากฐานความต้องการของราษฎรอย่างแท้จริง จากภายใน
หมู่บ้านออกสู่สังคมภายนอกในลักษณะค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ตามกรอบความคิดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และเมื่ อวันที่  31 มกราคม  2548 สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและติดตาม
รายงานโครงการอีกครั้ง ทรงได้พระราชทานกระแสรับสั่ง เพ่ือให้พิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมโครงการ  
เพ่ือสนองพระราชดำริดังกล่าว และทรงมีพระราชเสาวนีย์ “…มีปลาบางอย่างน่าสนใจให้กรมประมง 
แพร่ขยายพันธุ์…” สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดน่าน ซึ่งปจัจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ
จืดน่านได้เข้าทำงานในพ้ืนที่เริ่มตั้งแต่ปี 2551 ทำให้ทราบถึงปัญหาทรัพยากรประมงที่มีปริมาณลดลงทั้ง
ชนิดและจำนวน ส่งผลให้แหล่งอาหารประเภทโปรตีนไม่เพียงพอต่อการบริโภคของราษฎร เนื่องจากมีการ
บุกรุกแผ้วถางป่า ทำให้คุณภาพดินและแหล่งน้ำเสื่อมโทรม ซึ่งทำให้ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และอ่ืน ๆ 
ลดลงอย่างรวดเร็ว 

กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
รองรับ และในปี 2554 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก (สำนักงาน กปร.) และกรมประมงได้นำ
โครงการบรรจุเข้าแผนงานงบประมาณปกติ พร้อมทั้งจัดตั้งงบประมาณรองรับสำหรับการดำเนินงาน
โครงการในปีถัดไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที ่และภูมิอากาศ 
2.  เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน และเปน็อาชีพเสริมให้แก่ราษฎร 
4.  เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพืน้ที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง 
5.  ราษฎรในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมีจิตสำนึกในการหวงแหนรักษา

ทรัพยากรด้านการประมง 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 135,000 ตัว 
 - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 100,000 ตัว 
 - ส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 35,000 ตัว 
2.   ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 10 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

4. พืน้ที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการบ้านกอก – บ้านจูนฯ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2555 – 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
- ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ พัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว 
                     จงัหวัดน่าน  
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 135,000 

    1.1 ปล่อยพันธ์ุสตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 100,000 

    1.2 สง่เสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ ตัว 35,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 10 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ 
ให้คำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 10 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพือ่เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 

              ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดคา่
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืน่าน 133,600 - - - 133,600 

รวม 133,600 - - - 133,600 



 

รายละเอียดพืน้ที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

น่าน 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 10   

  1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 ใหค้ำแนะนำ)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ปัว   ภูคา  กอก – จูน  ราย 10   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

70. โครงการสถานพีัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 ด้วยวันที่ 12 มกราคม  2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ได้เสด็จทอดพระเนตรพ้ืนที่ต้นน้ำลำธารบริเวณภูพยัคฆ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูคา -  
ผาแดง ท้องที่บ้านน้ำรีพัฒนา หมู่ 12 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และได้ทรงมี 
พระราชเสาวนีย์ “...ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหา...” โดยให้จัดตั้ง 
“โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนที่สูง ตามพระราชดำริภูพยัคฆ์” เพ่ือให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
ฟ้ืนฟูพัฒนา อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีคุณภาพและมีป่าไม้ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดน่าน ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ำจืดน่านได้เข้าทำงานในพ้ืนที่เริ่มต้ังแต่ปี 2551 ทำให้ทราบถึงปัญหาทรัพยากรประมง 
มีปริมาณลดลงทั้งชนิดและจำนวน ส่งผลให้แหล่งอาหารประเภทโปรตีนไม่เพียงพอต่อการบริโภคของราษฎร 
เนื่องจากมีการบุกรุกแผ้วถางป่า ทำให้คุณภาพดินและแหล่งน้ำเสื่อมโทรม ซึ่งทำให้ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า 
และอ่ืน ๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว 

กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
รองรับ และในปี 2554 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก (สำนักงาน กปร.) และกรมประมงได้นำโครงการ
บรรจุเข้าแผนงานงบประมาณปกติ พร้อมทั้งจัดตั้งงบประมาณรองรับสำหรับการดำเนินงานโครงการ 
ในปีถัดไป 

2. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่ และภูมิอากาศ 
2.  เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 
3. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริมใหแ้ก่ราษฎร 
4.  เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แกร่าษฎรในพ้ืนที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง 
5.  ราษฎรในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมีจิตสำนึกในการหวงแหนรักษา

ทรัพยากรด้านการประมง และเรยีนรู้การทำการประมงอย่างถูกวิธี 
6. แก้ไขปัญหาความยากจนในรูปแบบการลดรายจ่ายในครัวเรือน 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 135,000 ตัว 
 - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 100,000 ตัว 
     -  ส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 35,000 ตัว 
2.   ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 10 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พืน้ทีด่ำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2555 – 2563 

6. หน่วยงานที่รับผดิชอบ  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  สถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดำรภิูพยัคฆ ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
            จังหวัดน่าน  
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 135,000 

    1.1 ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 100,000 

    1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้์ำ ตัว 35,000 

2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 10 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
ให้คำแนะนำ) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 10 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หนว่ยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืน่าน 133,600 - - - 133,600 

รวม 133,600 - - - 133,600 



 

รายละเอียดพื้นทีด่ำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู ่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

นา่น 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ          ราย 10   

  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          

 (ส่งเสรมิฯ และให้คำแนะนำ)       
 

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เฉลิมพระเกียรต ิ  ขุนน่าน   น้ำรี ราย 10 
 

           
 

356 



357 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

71. โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ ตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่เฉพาะด้านการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราช
ดำเนินในพ้ืนทีอ่มกอ๋ย ในปี พ.ศ. 2541 โปรดให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
แม่ลอบ อำเภออมก๋อย โดยทรงสนับสนุนเรื่องการก่อสร้างโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์การเรียน  
การสอน และครู ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2546 เจ้าหญิงแอสทริค แห่งประเทศเบลเยี่ยม ได้เสด็จมาเยือน
ประเทศไทย และในครั้งนั้นได้มีบริษัทแทรทรีเบล เอเชีย จำกัด และกลุ่ม Energy Assistance ได้ติดต่อ 
ขอจัดทำโครงการก่อสร้างฝายเพ่ือปั่นไฟฟ้าพลังน้ำถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ซ่ึงใช้งบประมาณก่อสร้าง 13 ล้านบาท สามารถ 
ปั่นกระแสไฟฟ้าส่งไปใช้ใน 6 หมู่บ้าน รวม 214 ครัวเรือน โดยตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ที่บ้านก๋องป๋อใต้ และ
เนื่องจากในพ้ืนที่ยังมีปัญหาด้านการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ 
โดยมีพระราชประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ต้นน้ำ หากไม่เร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
จะส่งผลต่อประชาชนในพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ที่อาศัยลำน้ำลอบในการดำรงชีวิต อีกทั้งจะเป็นต้นแบบของการพัฒนา
เพ่ือขยายผลไปสู่พื้นที่อ่ืน ๆ ในอำเภออมก๋อย 
 นอกจากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ 
อาหารการกินก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาการเกษตรพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่ลอบขึ้น โดยมีหน่วยงานภายในสังกัด ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

ในส่วนของกรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ่และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ได้จัดทำกิจกรรมรองรับในการดำเนินงานในด้านการอนุรักษ์และพัฒนา 
แหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ด้านการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการไว้บริโภค  

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่ และภูมิอากาศ 
2.  เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง 
3.  ราษฎรในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมีจิตสำนึกในการหวงแหนรักษา

ทรัพยากรด้านการประมง 
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3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 
 - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 100,000 ตัว 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภออมก๋อย จงัหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2555 – 2563 

6. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  พัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ ตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศพจ.) ตัว 100,000 

    1.1 ปล่อยพนัธุ์สตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ ตวั 100,000 

 
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจดัสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
86,100 - - - 86,100 

รวม 86,100 - - - 86,100 
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72. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชดำริ 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2551 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ได้มีพระราชดำริกับนายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง และนายจรัลธาดา  
กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปความว่า ปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในน่านน้ำไทย 
ลดน้อยลงมาก รวมทั้งพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการออกเรือจับสัตว์น้ำธรรมชาติ 
ในทะเลที่ห่างไกลเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นมาก จนกระทั่งสัตว์น้ำที่จับได้ขายแล้วไม่คุ้มทุน และ 
ทรงมีพระราชดำริว่า “ในอนาคตผลผลิตสัตว์น้ำทะเลต่าง ๆ จากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน 
ที่ถูกสุขภาวะอนามัยแวดล้อมคืนสมดุลด้วย จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำ
ในทะเลที่ห่างไกล” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริ “ให้ทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพ้ืนที่ดินนาเกลือ 
ริมทะเล” ซึ่งนางวาสนา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 82 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 
ณ หมู่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ทั้งผู้จับสัตว์น้ำ ผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองต่อไป 

กรมประมงจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรองรับ และสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับการดำเนินงานโครงการ และเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโครงการฟาร์มทะเล
ตัวอย่างฯ ที่ประชุมเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนป้ายโครงการจากเดิม “โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง 
ตามพระราชดำริ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” เปลี่ยนเป็น “ฟาร์มทะเลตัวอย่าง 
ในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตำบลบางแก้ว อำเภอ 
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ  
2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
3.  เพ่ือศึกษาพัฒนาต่อยอดอาชีพจับสัตว์น้ำในทะเลที่คุ้นเคยกับการจับตาย ลำเลียงตาย มาเป็น

จับเป็น ลำเลียงเป็นจากธนาคารสัตว์น้ำหน้าชุมชนประมง แล้วส่งต่อเข้าเลี้ยงในฟาร์มทะเล 
ที่ถูกสุขอนามัยแวดล้อมคืนสมดุลเชิงอนุรักษ์ 

4.  เพ่ือการศึกษาและพัฒนาการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 4,200,000 ตัว 
 - ปล่อยพนัธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 4,200,000 ตัว 
2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 ในพ้ืนทีโ่ครงการอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
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5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2555 – 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุร ี
- โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชดำริฯ จังหวัดเพชรบุรี 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 

กจิกรรม หนว่ยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 4,200,000 

   1.1 ปล่อยพันธุส์ัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ ตัว 4,200,000 

2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 4 

    2.1 จุดสาธิตการเลี้ยงสตัว์ระบบปดิแบบนำ้หมุนเวียนในครัวเรอืน    

         - การเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปดิแบบน้ำหมุนเวียนในโรงเรือนสัตว์สองน้ำ จุด 1 

         - การเลี้ยงสตัว์น้ำระบบปดิแบบน้ำหมุนเวยีนในโรงเรือนสัตว์น้ำเค็ม จุด 1 

    2.2 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล   

         -  การดำรงพันธุ์สัตว์น้ำเพือ่เป็นพ่อแม่พันธ์ุ ตัว 1,100 

- จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จุด 1    

         -  การเพาะเลี้ยงอาร์ทิเมยี จุด 1 

2.3 จดุสาธติการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง   

- การจัดทำธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองและหมึกกระดอง จุด 1 

- การสาธติการจดัสร้างแพเชือกเพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จุด 1 

2.4 จุดสาธติการแปรรูปสัตว์น้ำ   

- การสาธติแปรรปูสัตว์น้ำ สาหร่ายทะเล และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ครั้ง 12 



362 
 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

รายการค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ   
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 

งบประมาณรวม 
 

 
 

หมายเหตุ     - จ้างพนักงานราชการ  ดังนี้    1. นักวิชาการประมง จำนวน   1 อัตรา  
 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
หมายเหตุ   - จ้างเหมาบริการ  ดังนี้   1. คนงาน    จำนวน 8  อัตรา 
     2. พนกังานขับรถยนต์และเลี้ยงสาหร่าย  จำนวน 1  อัตรา 
     3. งานสาธิตการแปรรูปฯ   จำนวน 1  อตัรา 

-  การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ
จริงขอให้หนว่ยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  

หน่วยงาน 
หมวด 

พนกังานราชการ 
ค่า 

ประกันสงัคม 

ค่า 
ตอบแทนพเิศษ 
2,500/เดือน/

อัตรา) 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำชายฝ่ัง

เพชรบุร ี
222,500 9,000 - 231,500 

รวม 222,500 9,000 - 231,500 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวด
ค่า

ครุภัณฑ์ 
 

รวม งบ 
ดำเนนิงาน 

ค่า 
จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำชายฝ่ัง

เพชรบุร ี
1,636,100 1,092,000 - - 2,728,100 

รวม 1,636,100 1,092,000 - - 2,728,100 
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73. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะ 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
จากสถานการณ์ในปี 2550 – 2551 พบว่า พ้ืนที่ปลูกฝิ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีการปลูกฝิ่น

ซ้ำซากในพ้ืนที่  9 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่  จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา 
แม่ฮ่องสอน ตาก และกำแพงเพชร ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 30 อำเภอ 60 ตำบล ในจำนวนนี้เป็นพ้ืนที่ที่มีการ
ปลูกฝิ่นหนาแน่นมากกว่า 50 ไร่ ในพ้ืนที่  7 อำเภอ ของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และ
แม่ฮ่องสอน จากสถานการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศ 
นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ปลูกฝิ่นเป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจน และอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลทุรกันดาร 
หากปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้รับการแก้ไข อาจทำให้สถานการณ์การปลูกฝิ่นกลับคืนมาจนยากต่อการแก้ไข 
ประกอบกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนประการหนึ่ง 
ของรัฐบาลซึ่งมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างหนึ่ง คือ การมุ่งลดหรือขจัดพ้ืนที่การ 
ปลูกฝิ่นให้หมดไป  

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ประสานขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวง 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เพ่ือดำเนินงานในพ้ืนที่ที่มีการปลูกฝิ่นซ้ำซาก โดยใช้การพัฒนา 
ตามแนวทางของโครงการหลวงที่ดำเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สูง โดยอาศัยฐานความรู้ที่เหมาะสม ควบคู่กับการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน และการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้มีการจัดทำแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการ
หลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2552 – 2559) โดยคณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (กปส.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2551 และหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี ได้อนุญาตให้แต่ละพ้ืนที่ใช้ชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวง”  
ซ่ึงเป็นโครงการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยมีความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. มูลนิธิโครงการหลวง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจังหวัดและอำเภอ 
ในพ้ืนที ่

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 10 แห่ง  
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา รวม 4 เผ่า จำนวน 115 กลุ่มบ้าน จำนวน 4,030 
ครัวเรือน ประชากร 20,558 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหุบเขาและ
ไหล่เขา 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2555 ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณประจำปี 2555 สำหรับการดำเนินโครงการ กรมประมงจึงได้จัดทำเสนอคำขอตั้งงบประมาณ 
และบรรจโุครงการดังกล่าว ภายใต้ความรับผิดชอบ 

เมือ่วันที่ 13 กันยายน  2561 คณะอนุกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีความสอดคล้องของการพัฒนาครอบคลุมทุกมติที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้าหมาย ผู้บริหาร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาดำเนินการในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
กำหนดชื่อโครงการใหม่ให้เหมาะสมแทนชื่อเดิม จากเดิมชื่อ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหา
การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เป็น ชื่อ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะ  
โดยคำจำกัดความของ “พ้ืนที่เฉพาะ” คือ ลักษณะพ้ืนที่ของชุมชนบนพื้นทีสู่งที่มีปัญหา ดังนี้ 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

1. พ้ืนทีทุ่รกันดาร การเข้าถึงพ้ืนทีย่ากลำบาก 
2. พ้ืนที่ที่มีความยากจน ขาดความม่ันคงทางอาหาร 
3. พ้ืนที่ทีย่ังคงมีปัญหายาเสพติด (ฝิ่น) 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคดัเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่ และภูมิอากาศ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง    
3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร 
4.  เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคยีง 
5.  ราษฎรในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมีจิตสำนึกในการหวงแหนรักษา

ทรัพยากรด้านการประมง 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,250,000 ตัว 
 - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1,250,000 ตัว 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 60 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ) 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะ  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และจงัหวัดตาก 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2555 – 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน 
- สำนักงานประมงจังหวัดแมฮ่่องสอน 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม)่ 
- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ่
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก 
- สำนักงานประมงจังหวัดตาก 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ 
 

กจิกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 1,250,000 

     - ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (ศพจ.แม่ฮ่องสอน) ตัว 100,000 

     - ปล่อยพันธุส์ตัว์น้ำในแหล่งนำ้ธรรมชาติ (ศพจ.เชยีงใหม่) ตวั 350,000 

     - ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาติ (ศปจ.ตาก) ตวั 800,000 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 60 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ (ส่งเสริม และ 

ให้คำแนะนำ) 
  

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน (ปจ.เชียงใหม่) ราย 20 

     - การเลี้ยงกบแบบล้อมคอกในบ่อดิน (ปจ.ตาก) ราย 20 

     - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก (ปจ.แม่ฮ่องสอน) ราย 20 

  (สนับสนุนบ่อพลาสติก ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผืน)   
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 
   ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดคา่
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดืเขต 1 

(เชียงใหม่) 
233,600 - - - 233,600 

สำนักงานประมงจงัหวัด
เชียงใหม ่ 72,200 - - - 72,200 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจดื

แม่ฮ่องสอน 
82,200 - - - 82,200 

สำนักงานประมงจงัหวัด
แม่ฮ่องสอน 62,200 - - - 62,200 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ
จืดตาก 446,100 - - - 446,100 

สำนักงานประมงจงัหวัดตาก 74,700 - - - 74,700 

รวม 971,000 - - - 971,000 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นทีเ่ฉพาะ 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 60   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และให้คำแนะนำ)        

 ตาก     - การเลี้ยงกบแบบล้อมคอกในบอ่ดิน แม่ระมาด  แม่ตื่น    ราย 20   

        
 

เชียงใหม ่     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน     ราย 20  

  อมกอ๋ย นาเกียน      

         

แมฮ่่องสอน    - การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ปาย เมอืงแปง 8 ห้วยหม ี ราย 20  

   (สนับสนุนบ่อพลาสติกขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 ผืน)        
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

74. โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในพ้ืนที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านบาโงโต๊ะอาลี 
ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวดัยะลา 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
จากกรณีนายยูนุ๊ หะเด็ง กำนันตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขอพระราชทานโครงการ

บริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี เพ่ือช่วยเหลือราษฎรตำบลวังพญา ซ่ึงประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบอุทกภัยน้ำท่วมขัง 
ในฤดูฝน จึงได้มีการเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่  1 จัดตั้ง
คณะกรรมการประจำแหล่งน้ำ จำนวน 30 ราย ระยะที่ 2 จัดส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือถา่ยทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปลา 
เพาะพันธุ์ปลาและจัดการระบบฟาร์ม ระยะที่ 3 จัดตั้งหน่วยเพาะพันธุ์ปลา ซ่ึงหากดำเนินการทั้ง 3 ระยะ 
สามารถทำให้ราษฎรตำบลวังพญามีการพัฒนาการประกอบอาชีพในชุมชนที่ดีขึ้น  

สำหรับโครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้เสนอความเห็นไปยังสำนักราชเลขาธิการ เพ่ือนำความขึ้นกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ซ่ึงสำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือสำนักราชเลขาธิการ  
ที่ รล 0008.5/7592 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2554 แจ้งให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการดังกล่าวของกรมประมงไว้เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

และในปีงบประมาณ 2555 กรมประมงสนับสนุนงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคาร 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการประมง และโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และเพ่ือให้การดำเนินงาน
โครงการต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ หน่วยงานกรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้เสนอ
กิจกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพ่ือรองรับการดำเนินงานโครงการต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1.   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้ำได้

เตม็ศักยภาพ และตอบสนองความต้องการในพื้นทีไ่ด ้
2.   เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่เกษตรกร

ในพ้ืนทีแ่ละบริเวณใกล้เคียง 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว 
 - ปล่อยพนัธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1,000,000 ตัว 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 พ้ืนทีภ่ายในโครงการ อำเภอรามัน จงัหวัดยะลา 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2556 – 2563 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

6. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
- สำนักงานประมงจังหวัดยะลา 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  พัฒนาการผลิตพนัธุ์สัตว์น้ำในพืน้ทีดิ่นสาธารณะประโยชน์ บ้านบาโงโต๊ะอาลี  
   ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 

กจิกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 1,000,000 

    1.1 ปลอ่ยพันธุส์ตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ
 

ตัว 
 

1,000,000 
 

 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
หมายเหตุ  - จ้างเหมาบริการ ดังนี้  1. คนงาน จำนวน 1 อัตรา 
 

- การจ้างเหมาบริการหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหลักฐานการจ้างกลับให้กองฯ ทราบด้วย 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 
  ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัด ุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัดยะลา 180,000 78,000 - - 258,000 

รวม 180,000 78,000 - - 258,000 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

75. โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
จากปัญหาน้ำท่วมปลายปี 2554 ในหลายจังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะ

ประชาชนและสัตว์เลี้ยงขาดที่อยู่อาศัย และอาหารในการดำรงชีพ ประชาชนและสัตว์เลี้ยงต้องอพยพ 
เข้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยงานหนึ่ ง 
ในกองทัพบกที่ได้จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้น ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนับเป็นมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้เสด็จ
เยี่ยมราษฎร 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2554 ทรงมีพระกระแสรับสั่งฯ ให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และหน่วยงานของจังหวัดนครนายกที่เกี่ยวข้องจัดทำ
โครงการใช้ พ้ืนที่ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ดำเนินการทางด้านเกษตรกรรม 
เพ่ือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ  ภายใต้ชื่อ “โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”  
ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้น้อมรับพระกระแสรับสั่งฯ โดยมอบหมายให้ กรมการสัตว์ทหารบก จัดทำ
โครงการ โดยมีโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เพ่ือใช้พืน้ที่ภายในโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก หมู่ที ่1 
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งดำเนินการผลิตอาหารให้กับประชาชน
และสัตว์เลี้ยง เพ่ือใช้ในการสนับสนนุวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
และเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทหาร กำลังพลของหน่วย หน่วยงานอ่ืน ๆ แนะประชาชนทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2. ใช้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และเกิดการขยายผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งวิทยาการ

ฝึกอบรมกำลังพลของกองทัพบกให้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาประมง ให้สามารถนำความรู้
ไปถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้กำลังพลของกองทัพบกให้มีความรู้
และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูป การถนอมอาหาร รวมทั้งเข้าใจหลักการ
อนุรักษท์รัพยากรประมงอย่างถูกต้อง 

4. เพ่ือให้ราษฎรผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพและมีรายได้เสริม 
 

3. เป้าหมาย 
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 พ้ืนที่ภายในโครงการโรงเรียนทหารการสัตว์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2560 – 2564 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
- สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรแิละกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 
 
 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  เกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก  
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. จดุเรียนรู้และสาธติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่ง 1 
1.1 การเลี้ยงปลานลิในบ่อดิน 
1.2 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 

  

1.3 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อกลมซเีมนต ์   
1.4 การเลี้ยงกบในบ่อกลมซเีมนต ์
 

  

 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพยีงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 
  ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดคา่
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
นครนายก 56,100 - - - 56,100 

รวม 56,100 - - - 56,100 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

76. โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม ่

1. ความเป็นมาของโครงการ 
เมื่อวันที่  7 สิงหาคม  2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประมาณ 
90 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาวไทยภูเขา มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวไม่มีอาชีพ 
เสริมอ่ืน ความขาดแคลนทั้งด้านอาหาร บริการสาธารณสุข การศึกษา รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริ 
เพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในการสร้างนิสัยและพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งทางด้านการเกษตร โภชนาการ 
สุขภาพ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายใบอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย พ้ืนที่ 1,905 ไร่ ในการจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย 
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้น 
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กรมประมงจึงได้นำโครงการดังกล่าวบรรจุลงไว้ในแผนการดำเนินงานปกติและ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินงานตามเป้าหมายและกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสม

กับศักยภาพของราษฎร และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมให้แกร่าษฎร 
2. เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นทีสู่ง และใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรพัยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
4. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง 
5. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการศึกษา สาธิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพฒันาอาชีพเกษตรกรรม 

3. เป้าหมาย 
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 10 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
2.  จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินงาน 
 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปี   2560 – 2564 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
- สำนักงานประมงจงัหวัดเชียงใหม่ 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2562 

งาน/โครงการ  ศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 10 
    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ
อบรม) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดนิ  ราย 10 
 

2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 
    2.1 การเลี้ยงกบในกระชังร่วมกับปลานิลในบอ่ดิน 
 (สนับสนุนกระชงั ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ผืน) 
    2.2 สาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 

 

 

แห่ง 
 
 

 

1 
 

 

 
งบประมาณปี 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณรวม 

 

 
 

- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพือ่เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง 
  ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัด
เชียงใหม ่ 104,000 - - - 104,000 

รวม 104,000 - - - 104,000 



 

รายละเอียดพืน้ที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่  

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

เชียงใหม่ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ         ราย 10   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม)        

     - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน อมก๋อย  อมก๋อย   ทุ่งจำเริง     
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

77. โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาในโครงการ “ซแรย์ อทิตยา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์

1. ความเป็นมาของโครงการ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงมีพระดำริ “ให้ดำเนินการจัดทำโครงการ

ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเน้นการ
จัดการเชิงบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยีการพ่ึงตนเอง การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การจัดการต้นทุน 
ที่ เป็นระบบ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพการเกษตรเชิงประยุกต์  การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
เป็นศูนย์บริหารจัดการภาคการเกษตรครบวงจร โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน  
เพ่ือบริหารจัดการแนวทางภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”  

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 พระตำหนักทิพย์พิมานได้มีหนังสือถึงสำนักงานประมงจังหวัด
สุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบประมาณการการก่อสร้างเรือนเพาะและอนุบาลพันธุ์ปลาน้ำจืด 
สำหรับกิจกรรมด้านการประมง ซึ่งเป้าหมายของโครงการฯ ได้วางแผนการดำเนินงานเพาะพันธุ์และอนุบาล
พันธุ์ปลาน้ำจืด ณ โครงการฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียงตามพระดำริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจา้อทิตยาทรกิติคุณ บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย ์อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

กรมประมงจึงได้เข้ามาร่วมดำเนินงานในโครงการฯ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างศูนย์ผลิตพันธุ์ปลา
ให้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจได้เข้ามาเรียนรู้ ตลอดจนเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด 
ขยายผลด้านการประมงภายใต้หลักการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จ 
ตามพระดำริ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ประทานชื่อโครงการฟาร์มเกษตร 
ตามแนวทางเกษตรพอเพียงตามพระดำริ เป็นภาษาเขมรท้องถิ่นว่า “ซแรย์ อทิตยา” ซ่ึงแปลว่า “นาของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” ในส่วนของกรมประมงได้เข้าร่วมดำเนินโครงการภายใต้
ชื่อ ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาในโครงการ “ซแรย์ อทิตยา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที ่และภูมิประเทศ 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร/ราษฎร 
3. เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลา 
4. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางในการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้

เกษตรกร/ราษฎรในหมูบ่้าน 
5. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรการประมง การอนุรักษท์รัพยากรประมงและพันธุ์สัตว์น้ำในท้องถิน่ 

3. เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์นำ้ จำนวน 1,000,000 ตัว 
2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง จำนวน 50 ราย 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และอบรม) 
3. จดุเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

4. พืน้ที่ดำเนินงาน 
ภายในศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาในโครงการ “ซแรย์ อทิตยา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และพ้ืนที่ 

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   ปี   2562 – 2566 

6. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
- สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ 
- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ 
- กองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 

แผนการดำเนนิงานปี  2563 

งาน/โครงการ  ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาในโครงการ “ซแรย์ อทติยา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศปจ.) 
    1.1 ปล่อยพันธุส์ตัว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาติ     

ตัว 
ตัว 
 

 

1,000,000 
1,000,000 

 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง (ปจ.) ราย 50 
   2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (สง่เสริมฯ 
และอบรม) 

  

    - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  ราย 50 

3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศปจ.) 
    3.1 สาธิตการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา 
    3.2 สาธิตการเพาะเลีย้งสัตว์นำ้ในบ่อดิน 

แห่ง 
 
 

1 
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กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

งบประมาณปี 2563 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 
 

 
- สำหรับรายละเอียดงบประมาณในหนังสือแผนฯ เป็นเพียงการประมาณการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณจริง

ขอให้หน่วยงานดูจากรายการโอนงบประมาณ 
 

หน่วยงาน 

หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ ค่า 

สาธารณูป 
โภค 

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า 

จ้างเหมา 
บริการ 

สำนักงานประมงจงัหวัดสุรินทร ์ 76,400 - - - 76,400 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ
จืดสุรินทร ์ 162,500 - - - 162,500 

รวม 238,900 - - - 238,900 



 

รายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนยผ์ลิตพันธุ์ปลาในโครงการ “ซแรย ์อทิตยา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

จังหวัด กิจกรรม อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน หน่วยนับ จำนวน หมายเหตุ 

สุรนิทร์ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ (ปจ.)         ราย 50   

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมฯ และ        

 อบรม)        

      - การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  เมือง เทนมีย์  3 4 5 9    ราย 50   
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