




 

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรในฐานะที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก
ของระบบเศรษฐกิจไทย โดยยึดหลักโครงการประชารัฐแบบบูรณาการ กรมประมงจึงได้ร่วมบูรณาการจัดท า 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมงขึ้น ซึ่งมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรน้อมน าหลักทฤษฎีใหม่
ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
สภาพภูมิสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ความส าคัญกับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกษตรกรน าหลักทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่
ของตนเองตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และช่วยให้เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าหลักทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร 
 2. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมง 

3. เพ่ือพัฒนาอาชีพของเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
4. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย  
1) เกษตรกร จ านวน 8,700 ราย  

     1. เป็นเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 - 2562 ที่ไม่ซ้ ารายเก่าย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2563 - 2564) 
     2. เป็นเกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เกินจากกรอบวงเงินกู้
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 

    3. เป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) กับส านักงานประมงจังหวัด 
     4. เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการประมง เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฯลฯ 
     5. เป็นเกษตรกรมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และไม่มีประวัติพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก 

2) จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 390 แห่ง 

พื้นที่การด าเนินการ 
 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

ระยะเวลา... 
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ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) จัดสรรจ านวนเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมายแจ้งส านักงานประมงจังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ส านักงานประมงจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
   1) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม (ตามเกณฑ์) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 

- เป็นเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 - 2562 ที่ไม่ซ้ ารายเก่าย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2563 - 2564) 
- เป็นเกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เกินจากกรอบ

วงเงินกู้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 
- เป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) กับส านักงานประมงจังหวัด 

 - เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการประมง เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฯลฯ 
 - เป็นเกษตรกรมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และไม่มีประวัติพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก 
   2) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่คัดเลือก ตามแบบฟอร์ม ทษ.1  
   3) ด าเนินการส่งเสริม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและจัดเก็บข้อมูลก่อนและหลังการส่งเสริม/

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง ตามแบบฟอร์ม ทษ.2  
   4) ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยมีเงื่อนไขการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี้ 

4.1) ส าหรับเกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เกินจาก
กรอบวงเงินกู้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลานิล ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 700 ตัว และสนับสนุนอาหารสัตว์น้ า โปรตีนไม่น้อยกว่า 15 % จ านวน 1 กระสอบ ในกรอบ
วงเงิน 1,470 บาท 

4.2) ส าหรับเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 - 2562 ที่ไม่ซ้ ารายเก่าย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2563 - 
2564) สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชและสนับสนุนอาหารสัตว์น้ า จ านวน 1 กระสอบ ในกรอบวงเงิน 1,470 บาท 
หรือสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามข้อ 4.1) หรือตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ 

   5) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามแบบฟอร์ม ทษ.3 
   6) ด าเนินการเข้าตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร และจัดเก็บข้อมูลผลผลิตหลังเข้าร่วม

กิจกรรมของเกษตรกรปี 2565 ตามแบบฟอร์ม ทษ.4  
   7) ด าเนินการสนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์ 

ด้านการประมง เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพของจุดเรียนรู้ และจัดเก็บข้อมูลการสนับสนุนจุดเรียนรู้ดังกล่าว 
ตามแบบฟอร์ม ทษ.5 และด าเนินการถอดบทเรียนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแบบฟอร์ม ทษ.6 

   8) ส านักงานประมงจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม กปม.1  
 

แผนการ... 
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การพัฒนาเกษตรกรด้านการประมง (8,700 ราย)   

1.1 คดัเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ทษ.1) ตุลาคม 2564 ส านักงานประมงจังหวัด 

1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรและจดัเก็บข้อมลู
ความรู้ก่อน-หลังการส่งเสริม (ทษ.2) 

ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ส านักงานประมงจังหวัด 

1.3 สนับสนุนปจัจัยการผลิต (ทษ.3) พฤศจิกายน 2564 – กรกฎาคม 2565 ส านักงานประมงจังหวัด 

1.4 ติดตามให้ค าแนะน า และจดัเก็บข้อมูลผลผลิตของ
เกษตรกร (ทษ.4) 

มกราคม 2565 – กันยายน 2565 ส านักงานประมงจังหวัด 

2. การสนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (ทษ.5) 
(390 แห่ง) 

มีนาคม 2565 - กันยายน 2565 ส านักงานประมงจังหวัด 

การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
ส านักงานประมงจังหวัดรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่กรมประมงก าหนด และจัดส่งให้

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ dof.spkk@gmail.com 

 

ที ่ การรายงานผล ระยะเวลาการจัดส่ง แบบฟอร์มรายงาน 

1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน ทุกวันท่ี 28 ของเดือน 
 

แบบฟอร์ม กปม. 1 

2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน ทุกวันท่ี 30 ของเดือน 
 

บก.103 

3 ข้อมูลเกษตรกรที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รายงานภายใน 15 วัน  
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

แบบฟอร์ม ทษ.1 

4 ผลการทดสอบความรู้ก่อน - หลังการส่งเสริมความรู้ของเกษตรกร รายงานภายใน 15 วัน  
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

แบบฟอร์ม ทษ.2 

5 ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลติ รายงานภายใน 15 วัน  
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

แบบฟอร์ม ทษ.3 

6 ข้อมูลผลผลิตหลังเข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย ภายในเดือนกันยายน 
2565 

แบบฟอร์ม ทษ.4 

7 ข้อมูลการสนับสนุนจดุเรียนรูเ้กษตรทฤษฎีใหม ่ รายงานภายใน 15 วัน  
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

แบบฟอร์ม ทษ.5 

8 ข้อมูลการถอดบทเรียนจดุเรยีนรู้เกษตรทฤษฎีใหม ่ ภายในเดือนกันยายน 
2565 

แบบฟอร์ม ทษ.6 

 

 

งบประมาณ... 
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งบประมาณ 
 จากแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เป็นเงิน 19,419,200 บาท  

การประเมินผลกิจกรรม 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
จ านวน 8,700 ราย 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกษตรกรสามารถน าหลักทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรตามความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับพ้ืนที่ของตนเอง 

2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการการประมงเพ่ิมข้ึน 
3. เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของตนเองได ้
4. เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานประมงจังหวัด 76 จังหวัด และส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 


