พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่่ข้้าราชการพลเรืือน เนื่่�องในวัันข้้าราชการพลเรืือน
ปีีพุุทธศัักราช 2563

คำำ�นำำ�
รายงานประจำำ�ปีี 2563 กรมประมง จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อเผยแพร่่

ผลการปฏิิบััติิงานตามภารกิิจของกรมประมง ในรอบปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุุลาคม 2562 – 30 กัันยายน 2563) ประกอบด้้วยผลการปฏิิบััติิราชการ
ตามแนวทางการประเมิิ น ส่่ ว นราชการ ตามมาตรการปรัั บ ปรุุ ง ประสิิ ท ธิิ ภ าพ
ในการปฏิิ บัั ติิ รา ชการ ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านตามแผนปฏิิ บัั ติิ ง าน การดำำ� เนิิ น งาน
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการประมง การศึึกษา สำำ�รวจ ค้้นคว้้า วิิจััยด้้านการประมง
ทุุกสาขา การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการประมง การส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพการประมง
ให้้ มีี ค วามมั่่� น คงและมีี ค วามสำำ� คัั ญ ต่่ อ เศรษฐกิิ จข องประเทศ การตรวจรัั บร อง
คุุณภาพสััตว์์น้ำำ��และผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��ให้้ได้้มาตรฐานและถููกสุุขอนามััย ตลอดจนถึึง
การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรสััตว์น้ำ์ ำ��และสิ่่�งแวดล้้อม ให้้มีีความอุุดมสมบููรณ์์และยั่่�งยืืน

กองยุุทธศาสตร์์และแผนงานหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง จะเป็็นประโยชน์์ต่่อหน่่วยงานต่่าง ๆ และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึง
ผู้้�สนใจทั่่�วไป ในโอกาสนี้้�ใคร่่ขอขอบคุุณทุุกหน่่วยงานในสัังกััดกรมประมง
และหน่่วยงานภายนอก รวมถึึงผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกท่่านที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการ
สนัับสนุุนข้้อมููลเป็็นอย่่างดีียิ่่�ง
กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน กรมประมง

กุุมภาพัันธ์์ 2564

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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พระกรณีียกิิจด้้านการประมง

ทรงปล่่อยพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
	พระเจ้้ า วรวงศ์์ เ ธอ พระองค์์ เจ้้ า โสมสวลีี กรมหมื่่� น สุุ ทธ นารีี น าถ เสด็็ จพร้้ อ มด้้ ว ย สมเด็็ จพร ะเจ้้ าลูู ก เธอ
เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพััชร มหาวััชรราชธิิดา ไปทรงปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� เพื่่�อบำำ�เพ็็ญ
พระกุุศลเนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันประสููติิ เมื่่�อวัันที่่� 13 กรกฎาคม 2563 ณ ท่่าวาสุุกรีี กรุุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้้�
ได้้ประทานพระวโรกาสให้้ นายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง พร้้อมด้้วยข้้าราชการกรมประมง เข้้าเฝ้้าถวายพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
สำำ�หรัับทรงปล่่อย เป็็นพัันธุ์์�ปลาไทยน้ำำ��จืืด 9 ชนิิด รวมจำำ�นวน 390,000 ตััว ได้้แก่่ ปลาตะเพีียนขาว ปลาตะเพีียนทอง
ปลายี่่�สกไทย ปลาแก้้มช้ำำ�� ปลาสร้้อยขาว ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึึก เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มปริิมาณสััตว์น้ำ์ ำ��
ในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ และอนุุรัักษ์์ทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ให้้คงความอุุดมสมบููรณ์์
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ทรงปล่่อยพัั นธุ์์�ปลาไทย
	สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภา นเรนทิิรา
เทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพััชร มหาวััชรราชธิิดา
ทรงปล่่อยพัันธุ์์�ปลาไทย เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันประสููติิ
เมื่่�อวัันที่่� 7 ธัันวาคม 2562 ณ ท่่าวาสุุกรีี กรุุงเทพมหานคร
ในการนี้้� กรมประมงน้้ อ มเกล้้ า ฯ ถวายพัั น ธุ์์� ป ลาไทยเพื่่� อ
ทรงปล่่ อ ยจำำ� นวน 9 ชนิิ ด ได้้ แ ก่่ ปลาตะเพีี ย นขาว
ปลาตะเพีียนทอง ปลายี่่�สกไทย ปลาแก้้มช้ำำ�� ปลาสร้้อยขาว
ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึึก รวมจำำ�นวน
490,000 ตัั ว ลงสู่่�แม่่ น้ำำ�� เจ้้ าพร ะยา เพื่่� อ อนุุ รัั ก ษ์์ พัั น ธุ์์�
ปลาน้ำำ��จืืดของไทยและเป็็นแหล่่งอาหารโปรตีีนให้้ประชาชน

ทรงปล่่อยพัั นธุ์์�ปลาไทย
	สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริิวััณณวรีี นารีีรััตน
ราชกััญญา ทรงปล่่อยพัันธุ์์�ปลาไทยน้ำำ��จืืด เนื่่�องในโอกาส
วัันคล้้ายวัันประสููติิ เมื่่�อวัันที่่� 8 มกราคม 2563 ณ ท่่าวาสุุกรีี
กรุุ ง เทพมหานคร ในการนี้้� กรมประมงน้้ อ มเกล้้ า ฯ
ถวายพัันธุ์์�ปลาไทยน้ำำ��จืืดเพื่่อ� ทรงปล่่อย จำำ�นวน 9 ชนิิด ได้้แก่่
ปลาตะเพีียนขาว ปลาตะเพีียนทอง ปลายี่่�สกไทย ปลาแก้้มช้ำำ��
ปลาสร้้อยขาว ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึึก
รวมจำำ�นวน 490,000 ตััว ลงสู่่�แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา เพื่่�ออนุุรัักษ์์
พัันธุ์์�ปลาน้ำำ��จืืดไทยให้้เกิิดความอุุดมสมบููรณ์์

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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รายชื่่�อคณะผู้้�บริิหารกรมประมง

นายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง

อธิิบดีีกรมประมง

นายบรรจง จำำ�นงศิิตธรรม

รองอธิิบดีีกรมประมง

นายถาวร จิิระโสภณรัักษ์์

รองอธิิบดีีกรมประมง

นายวิิชาญ อิิงศรีีสว่่าง

รองอธิิบดีีกรมประมง

นายบััญชา สุุขแก้้ว

รองอธิิบดีีกรมประมง

ที่่�ปรึึกษากรมประมง

นายชวลิิต	
ลาภผล	ที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมายมหาชน
นายชวลิิต	ชููขจร	ที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมาย
	รศ.ดร.กัังวาลย์์ จัันทรโชติิ	ที่่�ปรึึกษาด้้านบริิหารทรััพยากรประมง
นายวิิโชคศัักดิ์์�	รณรงค์์ไพรีี	ที่่�ปรึึกษาด้้านประมงพื้้�นบ้้านและชุุมชน
นางจิิราวรรณ แย้้มประยููร	ที่่�ปรึึกษาด้้านผลิิตภััณฑ์์ประมง
นายสุุรจิิตต์์	อิินทรชิิต	ที่่�ปรึึกษาด้้านบริิหารราชการ
นายจุุมพล	สงวนสิิน	ที่่�ปรึึกษาด้้านการจััดการทรััพยากรประมง
นายอุุปถััมภ์์
ภวภููตานนท์์ ณ มหาสารคาม	ที่่�ปรึึกษาด้้านโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
นายชำำ�นาญ	พงษ์์ศรีี	ที่่�ปรึึกษาด้้านองค์์กรระหว่่างประเทศ
นางมะลิิ	บุุณยรััตผลิิน	ที่่�ปรึึกษาด้้านงานวิิจััย
นางสาววาริินทร์์	ธนาสมหวััง	ที่่�ปรึึกษาด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
นางสาวอมรรััตน์์ เสริิมวััฒนากุุล	ที่่�ปรึึกษาด้้านสััตว์์น้ำำ��สวยงาม
นายชุุมเจธร์์
กาญจนเกษร	ที่่�ปรึึกษาด้้านการประมงต่่างประเทศ
นายอััมพร	ทิิฆััมพรพงศ์์	ที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมายประมงและระเบีียบ
นายสิิงหนาท	 ประศาสน์์ศิิลป์์	ที่่�ปรึึกษาด้้านการบริิหารงานบุุคคล
นายสมบููรณ์์
เย็็นเอง	ที่่�ปรึึกษาด้้านการบริิหารราชการส่่วนภููมิิภาค
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นายรัังสรรค์์
ฉายากุุล	ที่่�ปรึึกษาด้้านประมงทะเล
นายพิิงค์์พงค์์	วิิชััยดิิษฐ	ที่่�ปรึึกษาด้้านการมีีส่่วนร่่วม
นายสุุพล	ตั่่�นสุุวรรณ	ที่่�ปรึึกษาด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
นายวสัันต์์
ศรีีวััฒนะ	ที่่�ปรึึกษาด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
นายวีีระ
โภคาพัันธ์์	ที่่�ปรึึกษาด้้านสำำ�รวจแหล่่งประมง
นายสุุธา	
เภรีีภาส	ที่่�ปรึึกษาด้้านชุุมชนประมงท้้องถิ่่�น
นางปรีียา	
ประกอบธรรม	ที่่�ปรึึกษาด้้านแปรรููปสััตว์น้ำ์ ำ��
นายพนัันท์์
อรุุณวงศ์์ ณ อยุุธยา	
ที่่�ปรึึกษาด้้านประสานงานและเจรจากัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ผู้้�ตรวจราชการกรม

นายเขมชาติิ	จิิวประสาท	ผู้้�ตรวจราชการกรม (หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการกรม) เขต 1
นายสายัันต์์
เอี่่�ยมรอด	ผู้้�ตรวจราชการกรม เขต 5, 15, 17
นายจุุฬ	สิินชััยพานิิช	ผู้้�ตรวจราชการกรม เขต 12, 13
นายประเทศ
ซอรัักษ์์	ผู้้�ตรวจราชการกรม เขต 7, 16, 18
นายประพัันธ์์	ลีีปายะคุุณ	ผู้้�ตรวจราชการกรม เขต 3, 4, 11
นายสุุวิิทย์์
คชสิิงห์์	ผู้้�ตรวจราชการกรม เขต 6, 10, 14
นายแสน
ศรีีงาม	ผู้้�ตรวจราชการกรม เขต 2, 8, 9, กรุุงเทพมหานคร
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

นายบุุญส่่ง
ศรีีเจริิญธรรม	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนิิเวศวิิทยา (หััวหน้้าผู้้�เชี่่�ยวชาญ)
นางพิิศมััย	สมสืืบ	รัักษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านอาหารสััตว์์น้ำำ��
นายพุุทธ	
ส่่องแสงจิินดา	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการเพาะเลี้้�ยงกุ้้�งทะเล
นางสุุวิิมล	สี่่�หิิรััญวงศ์์
รัักษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ
			ด้้านการประมงน้ำำ��จืืด
นางสาวกาญจนรีี	พงษ์์ฉวีี	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีระบบการเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��
นายณััฐพงค์์
วรรณพััฒน์์	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
นางมณีีรััตน์์
หวัังวิิบููลย์์กิจ	ผู้้�
ิ
เชี่่�ยวชาญด้้านอนุุกรมวิิธานสััตว์์น้ำำ��จืืด
นายวิิศณุุพร	รััตนตรััยวงศ์์	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��
นางสาวชมััยพร	ชููงาน	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเศรษฐกิิจการประมง
นางเพราลััย	นุุชหมอน	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการประมงทะเล
นาวาโท พรชััย	สิิงหบุุญ	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเครื่่�องมืือประมง
นางสาววิิรงรอง	ทิิมดีี	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านประมงเชิิงพื้้�นที่่�
นางชวนพิิศ
จัันทรวราทิิตย์์	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านที่่�ปรึึกษาการประมงต่่างประเทศ
นายสุุนทร	คำำ�สุุข	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านผลิิตภััณฑ์์ประมง
นางสาวเจนจิิตต์์ คงกำำ�เนิิด	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านโรคสััตว์์น้ำำ��
นางสุุภาน้้อย	พรััพย์์สิินเสริิม	รัักษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านตรวจสอบคุุณภาพ
			
ผลิิตภััณฑ์์สััตว์น้ำ์ ำ��
นายยงยุุทธ	
ปรีีดาลััมพะบุุตร	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
นางอรุุณีี	รอดลอย	ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสััตว์น้ำ์ ำ��และพรรณไม้้น้ำำ��สวยงาม
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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ผู้้�อำำ�นวยการกอง

นายเฉลิิมชััย	สุุวรรณรัักษ์์	ผู้้�อำำ�นวยการกองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
นายสง่่า	ลีีสง่่า	ผู้้�อำำ�นวยการกองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด
นายนฤพล	สุุขุุมาสวิิน	ผู้้�อำำ�นวยการกองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
นายสมศัักดิ์์�	รุ่่�งทองใบสุุรีีย์์	ผู้้�อำำ�นวยการกองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��
นางสุุทธิินี	ลิ้้
ี
�มธรรมมหิิศร	ผู้้�อำำ�นวยการกองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
นายถาวร	ทัันใจ	ผู้้�อำำ�นวยการกองนโยบายและแผนพััฒนาการประมง
นายสุุวััฐน์์
วงศ์์สุุวััฒน์์
เลขานุุการกรม
นางมยุุรีีย์์	สุุนทรธรรม	ผู้้�อำำ�นวยการกองบริิหารการคลััง
นายพลพิิศิิลป์์	สุุวรรณชััย	ผู้้�อำำ�นวยการกองประมงต่่างประเทศ
นายศุุภวััฑฒ์์
โกมลมาลย์์	ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
นายมนููญ	ตัันติิกุุล	ผู้้�อำำ�นวยการกองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
นายธเนศ	พุ่่�มทอง	ผู้้�อำำ�นวยการกองโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
			
และกิิจกรรมพิิเศษ
นายคณิิศร์์
นาคสัังข์์	ผู้้�อำำ�นวยการกองตรวจสอบเรืือประมง สิินค้้าสััตว์์น้ำำ��
			
และปััจจััยการผลิิต
นายจรููญศัักดิ์์�
เพชรศรีี	ผู้้�อำำ�นวยการกองตรวจการประมง
นายวััชริินทร์์	รััตนชูู	ผู้้�อำำ�นวยการกองบริิหารจััดการเรืือประมง
			
และการทำำ�การประมง
นางพิิศมััย	สมสืืบ	ผู้้�อำำ�นวยการกองวิิจััยและพััฒนาอาหารสััตว์น้ำ์ ำ��
นายสุุวิิมล	กีีรติิวิริิ ิยาภรณ์์
ผู้้�อำำ�นวยการกองวิิจัยั และพััฒนาเทคโนโลยีีอุตสา
ุ หกรรมสััตว์น้ำ์ ำ��
นางสาวเจนจิิตต์์ คงกำำ�เนิิด	ผู้้�อำำ�นวยการกองวิิจััยและพััฒนาสุุขภาพสััตว์์น้ำำ��
นางสาวชุุติิมา	ขมวิิลััย	ผู้้�อำำ�นวยการกองพััฒนาระบบการรัับรองมาตรฐานสิินค้้าประมง
			
และหลัักฐานเพื่่�อการสืืบค้้น
นางวรรณวิิภา 	สุุวรรณรัักษ์์	ผู้้�อำำ�นวยการกองตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าประมง
นางสาวสััมพัันธ์์ ปานจรััตน์์	ผู้้�อำำ�นวยการกองบริิหารจััดการทรััพยากรและกำำ�หนดมาตรการ
นายศัักดิ์์�สิิทธิ์์�	วิิบููลสุุข	ผู้้�อำำ�นวยการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
นายเดชา	
ปรััชญารััตน์์	ผู้้�อำำ�นวยการกองกฎหมาย
นายผจงศัักดิ์์�
วงษ์์สง่่า	
ประมงพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร
นางสมหมาย
คลัังพหล	ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มตรวจสอบภายใน
นางสาวณััฐพร	สนธิิ	ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มพััฒนาระบบบริิหาร
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วิิสััยทััศน์์
เป็็นหน่่วยงานที่่�มุ่่�งพััฒนา
และบริหารการเปลี่ยนแปลง
เพื่อน�ำไปสู่การประมง
ที่ยั่งยืน

พัั นธกิิจ
1. พััฒนาประสิิทธิิภาพการผลิิต เพิ่่�มมููลค่่าของสััตว์์น้ำำ��และผลิิตภััณฑ์์
และความสามารถในการประกอบอาชีีพของเกษตรกร
2. พััฒนาเทคโนโลยีีการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ ตรวจสอบคุุณภาพ
และตรวจสอบย้้อนกลัับ
3. บริิหารจััดการประมงเพื่่�อให้้มีีทรััพยากรประมงใช้้อย่่างยั่่�งยืืน
4. พััฒนาการวิิจััยเพื่่�อนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมถ่่ายทอดสู่่�เกษตรกร
5. ปรัับบทบาทขององค์์กร และพััฒนาทรััพยากรบุุคคลให้้มีคว
ี ามรู้้�
สมรรถนะ ทัักษะที่่�พร้้อมปฏิิบััติิงาน เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง

ค่่านิิยมร่่วมขององค์์กร (Shared – Value)

“We are FISHERIES”
“กรมประมงเป็็นองค์์กรที่่�ประกอบด้้วยบุุคลากรที่่�ฉลาด
สง่่างาม มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมสููง
ปฏิิบััติิงานด้้วยความกระตืือรืือร้้น และเต็็มกำำ�ลัังความสามารถที่่�มีีอยู่่�
โดยมีีความรัับผิิดชอบสููง มีีความเป็็นมิิตรต่่อผู้้�รัับบริิการและเพื่่� อนร่่วมงาน
มีีความเป็็นอยู่่�เรีียบง่่าย จึึงทำำ�ให้้เป็็นองค์์กรที่่�มีีความสุุข”

F
I
S
H
E
R
I
E
S

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Friendly	มีีความเป็็นมิิตร
Integrity	มีีคุุณธรรม จริิยธรรม
Smartness	มีีความสง่่างาม
Happiness	มีีความสุุข
Enthusiasm	มีีความกระตืือรืือร้้นในการปฏิิบััติิงาน
Responsibility	มีีความรัับผิิดชอบ
Intelligence	มีีความฉลาด
Energy	มีีพลััง และกำำ�ลัังความสามารถ
Simplicity	มีีความเรีียบง่่าย

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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สำำ�นัักงานประมงพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ

สำำ�นัักงานประมงอำำ�เภอ

กองโครงการอัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิและกิิจกรรมพิิเศษ

กองบริิหารจััดการทรััพยากร
และกำำ�หนดมาตรการ

กองตรวจสอบเรืือประมง
สิินค้้าสััตว์น้ำ์ ำ�� และปััจจััยการผลิิต

กองบริิหารจััดการเรืือประมง
และการทำำ�ประมง

กองตรวจการประมง

กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด

กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล

กลุ่่�มบริิหารจััดการ
ทรััพยากรประมง

สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด

กองวิิจััยและพััฒนา
สุุขภาพสััตว์น้ำ์ ำ��

กองวิิจััยและพััฒนา
อาหารสััตว์น้ำ์ ำ��

กองวิิจััยและพััฒนา
พัันธุุกรรมสััตว์น้ำ์ ำ��

กองวิิจััยและพััฒนา
การเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��ชายฝั่่�ง

กองวิิจััยและพััฒนา
การเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด

กลุ่่�มวิิจััยและพัั ฒนา
การเพาะเลี้้�ยง

ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร

กองนโยบายและแผนพััฒนา
การประมง

กองประมงต่่างประเทศ

กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน

กองบริิหารการคลััง

กองบริิหารทรััพยากรบุุคคล

กองกฎหมาย

สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม

กลุ่่�มนโยบาย
และการบริิหาร

ผู้้�ตรวจราชการกรม

ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

รองอธิิบดีี

อธิิบดีี

โครงสร้้างแบ่่งส่่วนราชการกรมประมง

กองพััฒนาระบบการรัับรอง
มาตรฐานสิินค้้าประมง
และหลัักฐานเพื่่�อการสืืบค้้น

กองตรวจสอบคุุณภาพ
สิินค้้าประมง

กองวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีี
อุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ��

กลุ่่�มพัั ฒนาอุุตสาหกรรมประมง
และตรวจสอบย้้อนกลัับ

กลุ่่�มพัั ฒนาระบบบริิหาร

กลุ่่�มตรวจสอบภายใน

อััตรากำำ�ลัังบุุคลากรกรมประมง ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563
จำำ�แนกประเภทตำำ�แหน่่ง/วุุฒิิการศึึกษา
ประเภทข้้าราชการ
ตำำ�แหน่่ง
ประเภท / ระดัับ

หน่่วย : ราย
วุุฒิิการศึึกษา
ต่ำำ��กว่่าระดัับปริิญญาตรีี

บริิหาร
ระดัับต้้น
ระดัับสููง
อำำ�นวยการ
ระดัับต้้น
ระดัับสููง
วิิชาการ
ระดัับทรงคุุณวุุฒิิ
ระดัับเชี่่�ยวชาญ
ระดัับชำำ�นาญการพิิเศษ
ระดัับชำำ�นาญการ
ระดัับปฏิิบััติิการ
ทั่่�วไป
ระดัับอาวุุโส
ระดัับชำำ�นาญงาน
ระดัับปฏิิบััติิงาน
รวมทั้้�งหมด

589
53
129
407
589

ปริิญญาตรีี

ปริิญญาโท

ปริิญญาเอก

1
1

1
1

36
15
21
926

3
2
1
59
25
34
424

1
80
200
645
755
331
288
136
1,718

8
140
122
154
64
35
21
8
550

11
5
6
66
4
35
20
7

78

ประเภทลููกจ้้างประจำำ� และพนัักงานราชการ
ตำำ�แหน่่ง
ประเภท / ระดัับ

ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ

ผลรวม

5
4
1
106
45
61
1,416
0
13
255
342
806
1,408
419
438
551
2,935
หน่่วย : ราย

วุุฒิิการศึึกษา
ต่ำำ��กว่่าระดัับปริิญญาตรีี

ปริิญญาตรีี

769
2,702

47
1,337

ปริิญญาโท

ปริิญญาเอก

ผลรวม

816
4,039
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ข้้าราชการ
จำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง

ข้้าราชการ
จำำ�แนกตามวุุฒิิการศึึกษา

ลูกจ้างประจ�ำ
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา

พนักงานราชการ
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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อธิบดี
รองอธิบดี
ราชการบริหารส่วนกลาง
กองกฎหมาย
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารการคลัง
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น�้ำ และปัจจัยการผลิต
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและกิจกรรมพิเศษ
กองตรวจการประมง
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก�ำหนดมาตรการ
กองบริหารจัดการเรือประมงและการท�ำการประมง
กองประมงต่างประเทศ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น�้ำ
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด
กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��
กองวิิจััยและพััฒนาสุุขภาพสััตว์์น้ำำ��
กองวิิจััยและพััฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ��
ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
สำำ�นัักงานประมงพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร
สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม
สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กลุ่่�มตรวจสอบภายใน
กลุ่่�มพััฒนาระบบบริิหาร
รวม

หน่่วยงาน

551

4
13
254

2
20
8
2
90
1
2
2
8
1
2
1
36
31
2
28
30
7
4
3

438

2
6
11
2
2
42
3
5
1
8
1
1
1
37
22
3
23
26
12
3
1
3
2
29
191
1

ปฏิิบััติิงาน ชำำ�นาญงาน

ทั่่�วไป

1

419

2
2
393

1
2
1

1

16

อาวุุโส

21
11
7
59
9
10
27
12
10
116
19
10
12
70
50
8
111
36
14
28
14
20
2
17
109
2
2
806
342

4
7
14
4
5
4
7
1
45
33
3
38
27
12
5
10
6
3
8
65
3

5
13
4
16

ปฏิิบััติิการ ชำำ�นาญการ

255

1
25

7
3
3
3
55
30
11
26
23
7
4
3
2

1
2
7
2
12
4
2
16
6

13

1

2
3
1
2

1

1

2

ชำำ�นาญการ
เชี่่�ยวชาญ
พิิ เศษ

วิิชาการ

อััตรากำำ�ลัังบุุคลากรกรมประมง ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563

0

ทรง
คุุณวุุฒิิ

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

45

35

ต้้น

1
40

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

7

61

สููง

อำำ�นวยการ
ต้้น

4

3
1

บริิหาร
สููง

1

1

1
3
11
31
40
46
98
18
165
55
41
19
145
30
24
19
246
170
30
231
144
54
45
32
32
14
71
1112
6
2
2,935

ข้้าราชการ

พนัักงาน
ราชการ

รวม
ทั้้�งหมด

1
3
16
27
1
27
59
2
37
79
4
23
73
8
85
191
1
252
271
219
273
657
7
225
287
6
23
70
27
46
61
206
1
15
46
8
30
62
12
31
158
865 1269
49
521
740
7
44
81
92
417
740
144
419
707
18
109
181
4
37
86
5
38
75
1
18
51
11
25
10
71
152
71
376 1559
4
10
3
5
816 4,039 7,790
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ลููกจ้้าง
ประจำำ�

หน่วย : ราย

รายงานประจำำ�ปีี 2563

กรมประมง
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ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขััน

ยุุทธศาสตร์์
การจััดสรรงบประมาณ

สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการเกษตร
สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการเกษตร
สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการเกษตร
สร้้างความสามารถในการแข่่งข้้าน
ด้้านการเกษตร

แผนงานบููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
แผนงานบููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�ระดัับภาค

แผนงานบููรณาการพััฒนาด้้านคมนาคม
และระบบโลจิิสติิกส์์
แผนงานยุุทธศาสตร์์การวิิจััยและพััฒนา
นวััตกรรม

สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการประมง
สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการประมง

สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการเกษตร
สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการเกษตร

แผนงานพื้้�นฐานด้้านการสร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขััน
แผนงานยุุทธศาสตร์์การเกษตร
สร้้างมููลค่่า

สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการประมง
สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการประมง
สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการประมง
สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการประมง

เป้้าหมายการให้้บริิการ
ของหน่่วยงาน

เป้้าหมายการให้้บริิการ
ของกระทรวง

แผนงาน

โครงการพััฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยง
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
โครงการวิิจััยและพััฒนาการประมง
โครงการวิิจััยและนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็ง
ด้้านการประมง
โครงการวิิจััยและนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง
โครงการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสนัับสนุุนการวิิจััย
และนวััตกรรมด้้านการประมง

โครงการพััฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร

โครงการยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตร
โครงการปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร
โครงการธนาคารสิินค้้าเกษตร
โครงการพััฒนาศัักยภาพกระบวนการผลิิต
และการแปรรููปสััตว์์น้ำำ��
โครงการระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
โครงการบริิหารจััดการการผลิิตสิินค้้าเกษตรตาม
แผนที่่�เกษตรเพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri-Map)
โครงการพััฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืน
โครงการจััดระเบีียบการทำำ�ประมง
โครงการพััฒนาด่่านเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ

ผลผลิิต : พััฒนาศัักยภาพด้้านการประมง

ผลผลิิต/โครงการ

ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ - เป้้าหมายการให้้บริิการ - ผลผลิิต/โครงการ
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ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้าง
การเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

แรงงานประมงได้้รัับการคุ้้�มครอง
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหาร
จััดการทรััพยากรประมง

แรงงานประมงได้้รัับการคุ้้�มครอง
สร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

แผนงานยุุทธศาสตร์์ป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาที่่�มีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคง

แผนงานยุุทธศาสตร์์สร้้างการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนบนสัังคมเศรษฐกิิจภาคทะเล

แรงงานประมงได้้รัับการคุ้้�มครอง

แรงงานประมงได้้รัับการคุ้้�มครอง

แผนงานยุุทธศาสตร์์การจััดการปััญหา
แรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์

สร้้างความมั่่�นคงในการประกอบ
อาชีีพประมง

สร้้างโอกาสและความเสมอภาค
ให้้เกษตรกรด้้านการประมง

สร้้างโอกาสและความเสมอภาค
ให้้เกษตรกร

แผนงานบููรณาการพััฒนาและส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจฐานราก

เกษตรกรในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาค
ใต้้มีรา
ี ยได้้เพิ่่�มขึ้้�น

สร้้างโอกาสและความเสมอภาค
ให้้เกษตรกรด้้านการประมง

สร้้างโอกาสและความเสมอภาค
ให้้เกษตรกร

แผนงานยุุทธศาสตร์์เสริิมสร้้าง
พลัังทางสัังคม

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสัังคม

แผนงานบููรณาการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไข
ปััญหาจัังหวััดชายแดนภาคใต้้

สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการประมง

สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
แผนงานบุุคลากรภาครััฐ
(ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน) ด้้านการเกษตร

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขััน
(ต่่อ)

ยุุทธศาสตร์์ด้้านความมั่่�นคง

เป้้าหมายการให้้บริิการ
ของหน่่วยงาน

แผนงาน

เป้้าหมายการให้้บริิการ
ของกระทรวง

ยุุทธศาสตร์์
การจััดสรรงบประมาณ

โครงการบริิหารจััดการประมงทะเลอย่่างยั่่�งยืืน

โครงการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทำำ�
ประมงผิิดกฎหมาย

โครงการจััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์
ด้้านการประมง

โครงการพััฒนาเศรษฐกิิจและส่่งเสริิมศัักยภาพพื้้�นที่่�
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้

โครงการสร้้างความเข้้มแข็็งกลุ่่�มการผลิิตด้้านการเกษตร

โครงการส่่งเสริิมและสร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพ
ทั้้�งในและนอกภาคเกษตร

โครงการศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต
สิินค้้าเกษตร

โครงการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพเพื่่�อแก้้ไขปััญหา
ที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร

โครงการพััฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)

โครงการสืืบสานรัักษาและต่่อยอดเศรษฐกิิจพอเพีียง

โครงการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิ

โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�โครงการหลวง

ผลผลิิต : รายการค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากรภาครััฐพััฒนา
เกษตรกรรมยั่่�งยืืนและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็ง
ของเกษตรกรอย่่างเป็็นระบบ

ผลผลิิต/โครงการ

งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563
หน่่วย : บาท
แผนงาน

งบประมาณรายจ่่าย
งบบุุคลากร

งบดำำ�เนิินงาน

งบลงทุุน

แผนงานบุุคลากรภาครััฐ
2,190,967,627
63,005,473
แผนงานพื้้�นฐานด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
227,482,760
15,341,200
แผนงานยุุทธศาสตร์์จััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าว
และการค้้ามนุุษย์์
แผนงานยุุทธศาสตร์์ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาที่่�มีีผลกระทบ
145,190,800
ต่่อความมั่่�นคง
แผนงานยุุทธศาสตร์์เกษตรสร้้างมููลค่่า
496,167,929
แผนงานยุุทธศาสตร์์การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม
18,489,600
(ด้้านสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน)
แผนงานยุุทธศาสตร์์เสริิมสร้้างพลัังทางสัังคม
47,953,900
แผนงานยุุทธศาสตร์์สร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนบนสัังคม
20,844,500
เศรษฐกิิจภาคทะเล
แผนงานบููรณาการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหาจัังหวััด
20,977,200
ชายแดนภาคใต้้
แผนงานบููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
5,498,400
แผนงานบููรณาการพััฒนาด้้านคมนาคมและระบบโลจิิสติิกส์์
แผนงานบููรณาการพััฒนาและส่่งเสริิมเศรษฐกิิฐานราก
94,137,700
1,944,300
แผนงานบููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�ระดัับภาค
(ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน)
รวมทั้้�งหมด
2,190,967,627 1,157,033,762

						

งบเงิินอุุดหนุุน งบรายจ่่ายอื่่�น

รวม

181,354,378 114,715,533

2,253,973,100
2,095,129 525,647,800
15,341,200

2,619,000 286,121,700

433,931,500

57,969,650
3,847,500

3,500,000

208,365,100

1,970,521

559,608,100
22,337,100

15,025,200
9,094,400

271,344,200
29,938,900
20,977,200

10,692,000
10,154,700
4,734,400

16,190,400
10,154,700
117,017,700
6,678,700

22,880,000

479,736,728 427,217,233 28,185,250 4,283,140,600

เปรีียบเทีียบงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2562
หน่่วย : บาท

งบประมาณรายจ่่าย
งบบุุคลากร

ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำำ�นวน เพิ่่�ม / - ลด
ร้้อยละ เพิ่่�ม / - ลด

งบดำำ�เนิินงาน

2,190,967,627 1,157,033,762
2,165,466,200 1,341,218,300
25,501,427 -184,184,538
1.16
-15.92

งบลงทุุน

งบเงิินอุุดหนุุน

479,736,728
384,722,800
95,013,928
19.81

427,217,233
133,784,200
293,433,033
68.68

งบรายจ่่ายอื่่�น

รวม

28,185,250 4,283,140,600
68,461,800 4,093,653,300
-40,276,550 189,487,300
-142.90
4.42

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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แผนการปฏิิบััติิงานของกรมประมง
จำำ�แนกตามแผนงาน-ผลผลิิต/โครงการ-กิิจกรรม
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563
	ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมประมงได้้รัับงบประมาณตามพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี 2563
จำำ�นวน 4,283,140,600 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำำ�นวน 189,487,300 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 4.42
โดยงบประมาณที่่�ได้้รัับจำำ�แนกเป็็น งบบุุคลากร จำำ�นวน 2,190,967,627 บาท งบดำำ�เนิินงาน จำำ�นวน 1,157,033,762 บาท
งบลงทุุน จำำ�นวน 479,736,728 บาท งบเงิินอุุดหนุุน จำำ�นวน 427,217,233 บาท และงบรายจ่่ายอื่่น� จำำ�นวน 28,185,250 บาท
ประกอบด้้วย 13 แผนงาน 2 ผลผลิิต 27 โครงการ โดยมีีผลสััมฤทธิ์์�และตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงาน 30 ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ
28 ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ รายละเอีียดดัังนี้้�
ผลสััมฤทธิ์์� : ปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��จากการเพาะเลี้้�ยงและจากการทำำ�ประมง 2.64 ล้้านตััน
แผนงานพื้้� นฐานด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ผลผลิิต : พัั ฒนาศัักยภาพด้้านการประมง
	วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อพััฒนาและฟื้้�นฟููทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� แหล่่งประมง รวมทั้้�งการบริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์น้ำ
์ ำ��

เพื่่�อให้้คงความอุุดมสมบููรณ์์และใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน
งบประมาณ 525,647,800 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


ผลิิตลููกพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� 550 ล้้านตััว

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 1

	กิิจกรรม


	พััฒนาและบริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��

แผนงานยุุทธศาสตร์์การจััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์
โครงการจััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์ด้้านการประมง

เพื่่�อบริิหารจััดการแรงงานต่่างด้้าวในอุุตสาหกรรมประมงให้้ทำำ�งานถููกต้้องตามกฎหมาย
และได้้รัับการคุ้้�มครอง มีีความปลอดภััยจากขบวนการค้้ามนุุษย์์ เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้าใจ ความเชื่่�อมั่่�น ให้้กัับผู้้�นำำ�เข้้า
สิินค้้าประมงรายใหญ่่ สหรััฐอเมริิกา และสหภาพยุุโรป โดยบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
งบประมาณ 15,341,200 บาท
	วัั ต ถุุ ป ระสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ

	จำำ�นวนครั้้�งของการตรวจร่่วมเรืือประมงและแรงงานในภาคประมง 144 ครั้้�ง
 แรงงานประมงได้้รับ
ั การคุ้้�มครองผ่่านระบบการออกหนัังสืือคนประจำำ�เรืือสำำ�หรัับต่า่ งด้้าว 47,000 ราย


	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ร้้อยละของการใช้้แรงงานในเรืือประมงถููกต้้องตามกฎหมาย ร้้อยละ 100

	กิิจกรรม
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จััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์ด้้านการประมง

Annual Report 2020

Department of Fisheries

แผนงานยุุทธศาสตร์์ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาที่่�มีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคง
โครงการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ
� ป้้องกััน ยัับยั้้ง� และขจััดการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม (IUU)

ทั้้�งในน่่านน้ำำ��ไทย และทะเลสากล รวมทั้้�งสร้้างความร่่วมมืือกัับประเทศต่่าง ๆ ในการป้้องกััน ยัับยั้้�ง และขจััดการทำำ�ประมง
ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม (IUU)
งบประมาณ 433,931,500 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	ตรวจติิดตาม และเฝ้้าระวัังการทำำ�ประมงให้้เป็็นไปตามกฎหมาย 250,000 ครั้้�ง

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินคดีีให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ร้้อยละ 100

	กิิจกรรม


	ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย

แผนงานยุุทธศาสตร์์เกษตรสร้้างมููลค่่า
1.

โครงการยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตร

เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการสิินค้้าประมงตลอดสายการผลิิตให้้มีคุี ุณภาพมาตรฐาน
ตามความต้้องการของตลาด และพััฒนาศัักยภาพกระบวนการแปรรููปสิินค้้าประมงเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า รวมทั้้�งเฝ้้าระวััง
ป้้องกััน ควบคุุมโรคและเชื้้�อดื้้�อยา
งบประมาณ 265,047,500 บาท
วััตถุุประสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	ตรวจสอบและรัับรองคุุณภาพสิินค้้าประมง 27,000 แห่่ง

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	สิินค้้าประมงที่่�ผ่่านการรัับรองไม่่ถููกตีีกลัับจากประเทศคู่่�ค้้า ร้้อยละ 99

	กิิจกรรม


	พััฒนาคุุณภาพสิินค้้าประมงสู่่�มาตรฐาน

2. โครงการปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ
� พััฒนาฐานข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��ให้้อยู่่�ในรููปแบบดิิจิทัิ ลั มีีความถููกต้้อง

ครบถ้้วน เป็็นปััจจุุบััน และนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์หลายมิิติิ เพื่่�อใช้้ในการวางแผน กำำ�หนดมาตรการและนโยบายภาครััฐ
สามารถเชื่่�อมโยงบููรณาการข้้อมููลกัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว
งบประมาณ 12,675,100 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	จำำ�นวนฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� และโรงเพาะฟัักได้้รับั การสำำ�รวจข้้อมููล 520,000 ฟาร์์ม

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ

	ข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกรที่่�ได้้รัับการสำำ�รวจ และปรัับปรุุง สามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับหน่่วยงานอื่่�นได้้
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 100


	กิิจกรรม


ปรัับปรุุงทะเบีียนเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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3. โครงการธนาคารสิินค้้าเกษตร
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ
� ให้้ราษฎรในชุุมชนเป้้าหมายโครงการมีีความรู้้�ด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด มีีผลผลิิตสัตว์
ั น้ำ์ ำ��

เพีียงพอต่่อการบริิโภค สามารถสร้้างรายได้้และลดรายจ่่ายในครััวเรืือน สามารถบริิหารจััดการแหล่่งน้ำำ��ในชุุมชนให้้เป็็น
ธนาคารผลผลิิตเกษตรด้้านการประมง และเพิ่่�มศัักยภาพด้้านการพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืดอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และมีีความยั่่�งยืืน
งบประมาณ 11,174,000 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	จำำ�นวนชุุมชนที่่�ได้้รัับการบริิหารจััดการด้้านผลผลิิตสิินค้้าประมง 80 แห่่ง

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการสามารถดำำ�เนิินการบริิหารจััดการได้้สำำ�เร็็จ ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 65

	กิิจกรรม


	สนัับสนุุนธนาคารผลผลิิตสัตว์
ั ์น้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม

4. โครงการพัั ฒนาศัักยภาพกระบวนการผลิิตและการแปรรููปสััตว์์น้ำำ��
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อพััฒนาพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��พัันธุ์์�ดีี สนัับสนุุนและส่่งเสริิมความรู้้�และเทคโนโลยีีการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��

แก่่ เ กษตรกรรายย่่ อ ย ผู้้�ประกอบการ ประชาชน และพัั ฒ นาต่่ อ ยอดไปสู่่�การเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการผลิิ ตสัั ตว์์ น้ำำ��
สู่่�การส่่งออกเชิิงพาณิิชย์์ สร้้างระบบประกัันภััย รวมทั้้�งจััดระบบชลประทานน้ำำ��เค็็ม เพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพกระบวนการผลิิต
และการแปรรููปสััตว์์น้ำำ��
งบประมาณ 33,892,600 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	พััฒนาศัักยภาพด้้านการผลิิตและการแปรรููป 1,680 ราย

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ผู้้�ประกอบการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ที่่�นำำ�สััตว์์น้ำำ��พัันธุ์์�ดีีไปเลี้้�ยงมีีผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 5

	กิิจกรรม


ส่่งเสริิมและบริิหารจััดการการผลิิตและการแปรรููป

5. โครงการระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่

เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ของเกษตรกร ลดต้้นทุุนการผลิิต ยกระดัับมาตรฐาน
ฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��เข้้าสู่่�มาตรฐานการปฏิิบััติิทางการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ที่่�ดีี (GAP) ผลิิตสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ได้้สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของตลาด รวมทั้้�งพััฒนากลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน หรืือสหกรณ์์ผู้้�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� เพื่่�อเป็็นตััวกลาง
ในการบริิหารจััดการระบบการผลิิตและการเชื่่�อมโยงผลผลิิตสู่่�ตลาดให้้แก่่สมาชิิก
งบประมาณ 49,409,700 บาท
วััตถุุประสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	จำำ�นวนแปลงที่่�เข้้าร่่วมโครงการ 100 แปลง

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ต้้นทุุนการผลิิตสิินค้้าประมงของเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการลดลง ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5

	กิิจกรรม
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6. โครงการบริิหารจััดการการผลิิตสิิ นค้้าเกษตรตามแผนที่่�เกษตรเพื่่� อการบริิหารจััดการ
เชิิงรุุก (Agri – Map)
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ
� ส่่งเสริิมเกษตรกรในพื้้�นที่่�ไม่่เหมาะสมในการปลููกข้้าวหรืือพืืชเศรษฐกิิจเชิิงเดี่่�ยว ปรัับเปลี่่ย� น

กิิจกรรมสู่่�การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� เป็็นการเพิ่่�มอาชีีพทางเลืือกให้้แพร่่หลายสู่่�เกษตรกร เพื่่�อให้้เกษตรกรมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
และมีีความยั่่�งยืืนในการประกอบอาชีีพ
งบประมาณ 14,122,000 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	จำำ�นวนพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่เหมาะสมในการปลููกพืืชปรัับเปลี่่�ยนไปสู่่�กิิจกรรมการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� 5,000 ไร่่

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ร้้อยละของเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการมีีผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ไม่่น้้อยกว่่า 50 กิิโลกรััม/ไร่่/ปีี ร้้อยละ 85

	กิิจกรรม


ส่่งเสริิมเกษตรเชิิงรุุกด้้านการประมง (Zoning by Agri map)

7. โครงการพัั ฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืน
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ
� พััฒนาให้้เกษตรกรและเจ้้าหน้้าที่่ที่่� เ� กี่่ย� วข้้องมีีความรู้้� ความเข้้าใจในแนวทาง วิิธีกี ารเพาะเลี้้ย� ง

สััตว์์น้ำำ��ตามมาตรฐานการเพาะเลี้้�ยงอิินทรีีย์์ สามารถพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��อิินทรีีย์์ให้้ได้้ผลผลิิต และผลิิตภััณฑ์์
สััตว์์น้ำำ��ตามมาตรฐานของเกษตรอิินทรีีย์์ รวมทั้้�งสร้้างเครืือข่่ายให้้เกษตรกรและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้แลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� ความคิิดเห็็นและประสบการณ์์ทางด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��อิินทรีีย์์
งบประมาณ 6,653,000 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	จำำ�นวนเกษตรกรได้้รัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี 500 ราย

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


เกษตรกรที่่�ได้้รับั การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้า้ นการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��อิินทรีีย์์มีีความรู้้�เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 85

	กิิจกรรม


	พััฒนาเกษตรอิินทรีีย์์

8. โครงการจััดระเบีียบการทำำ�ประมง

เพื่่�อบริิหารจััดการทรััพยากรและการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
กำำ� หนดมาตรการและควบคุุ ม การทำำ� การประมงให้้ เ ป็็ น ไปตาม พ.ร.ก. การประมงและกฎหมายอื่่� น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
เพื่่�อให้้ทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ในประเทศมีีการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน ผู้้�ประกอบการ ชาวประมง และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับ
ใบอนุุญาตหรืือใบรัับรองอย่่างถููกต้้อง เป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบที่่�กำำ�หนด
งบประมาณ 166,634,200 บาท
วััตถุุประสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	กำำ�หนด/ปรัับปรุุง/แก้้ไขมาตรการด้้านการประมง 15 ฉบัับ

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ร้้อยละความพึึงพอใจของผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการทรััพยากร ร้้อยละ 80

	กิิจกรรม


จััดระเบีียบการทำำ�ประมง
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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แผนงานยุุทธศาสตร์์การวิิจััยและพัั ฒนานวััตกรรม
1. โครงการวิิจัย
ั และพัั ฒนาการประมง

เพื่่� อ พัั ฒ นางานวิิ จัั ย เกี่่� ย วกัั บ องค์์ ค วามรู้้�พื้้� น ฐานด้้ า นการประมงและสามารถประยุุ ก ต์์ ใช้้
ในการแก้้ปััญหา เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของหน่่วยงาน และขยายผลไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์ได้้ รวมทั้้�งนำำ�ไปวิิจััยต่่อยอด
เพื่่�อความเป็็นเลิิศทางวิิชาการ และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจของประเทศ
งบประมาณ 7,680,000 บาท
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	จำำ�นวนงานวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการ 32 โครงการ

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


ผลงานวิิจััยที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ 8 เรื่่�อง

	กิิจกรรม


	วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�พื้้�นฐานด้้านการประมง

2. โครงการวิิจัย
ั และนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการประมง

เพื่่�อวิิจััยและพััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้านการประมง เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพการพััฒนาชุุมชนและสัังคม
ให้้มีีความเข้้มแข็็งและมั่่�นคง
งบประมาณ 2,514,700 บาท
วััตถุุประสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	จำำ�นวนงานวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการ 8 โครงการ

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ร้้อยละของโครงการวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการตามแผนที่่�กำำ�หนด ร้้อยละ 100

	กิิจกรรม


	วิิจััยและนวััตกรรมเพื่่�อการพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้านการประมง

3. โครงการวิิจัย
ั และนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง

เพื่่� อ มุ่่�งเน้้ น การวิิ จัั ย และพัั ฒ นาเพื่่� อ สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ให้้ กัั บ ภาคอุุ ตสา หกรรมประมง
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการผลผลิิตให้้มีีคุุณภาพ สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
งบประมาณ 8,294,900 บาท
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	จำำ�นวนงานวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการ 24 โครงการ

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ร้้อยละของโครงการวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการตามแผนที่่�กำำ�หนด ร้้อยละ 100

	กิิจกรรม


	วิิจััยและนวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีการประมงเพื่่�อสร้้างความมั่่�งคั่่�งทางเศรษฐกิิจ

4. โครงการพัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานสนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการประมง
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ
� พััฒนาระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและปััจจััยที่่�เอื้้อ� สนัับสนุนุ การวิิจัยั และนวััตกรรมให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ

และเพีียงพอในการพััฒนาทางด้้านประมงของประเทศ
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งบประมาณ

3,847,500 บาท

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	จำำ�นวนโครงการที่่�ดำำ�เนิินการ 1 โครงการ

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ร้้อยละในการดำำ�เนิินการจััดหาอุุปกรณ์์พื้้�นฐานในการวิิจััยแล้้วเสร็็จตามแผนที่่�กำำ�หนด ร้้อยละ 100

	กิิจกรรม


	พััฒนาระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและปััจจััยเอื้้�อที่่�สนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรม

แผนงานยุุทธศาสตร์์เสริิมสร้้างพลัังทางสัังคม
1. โครงการพัั ฒนาพื้้� นที่่�โครงการหลวง

เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บสนุุ น การเพาะเลี้้� ย งสัั ตว์์ น้ำำ�� แก่่ เ กษตรกรในพื้้� น ที่่� โ ครงการหลวง
ให้้มีคี วามเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขึ้ี น้� และสามารถดำำ�รงชีีพภายใต้้ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง รวมทั้้�งสนัับสนุนุ การพััฒนาโครงการหลวง
ให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ของการพััฒนาพื้้�นที่่�สููงอย่่างยั่่�งยืืน
งบประมาณ 3,679,700 บาท	
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


39 แห่่ง

ส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพเกษตรกรด้้านการประมงในพื้้�นที่่�โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	จำำ�นวนผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��เฉลี่่�ยต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 4

	กิิจกรรม


	สนัับสนุุนโครงการหลวงด้้านการประมง

2. โครงการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ

เพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�และเพิ่่�มผลผลิิตสััตว์์น้ำำ�� รวมทั้้�งส่่งเสริิมอาชีีพด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ให้้กัับ
เกษตรกรในเขตพื้้�นที่่�โครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ให้้มีีอาหารโปรตีีนจากสััตว์์น้ำำ��บริิโภคและมีีรายได้้เสริิม
จากการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�น
งบประมาณ 266,152,500 บาท	
วััตถุุประสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


เกษตรกรที่่�ได้้รับั การถ่่ายทอดความรู้้�และเทคโนโลยีีด้้านการประมง 8,685 ราย

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��เฉลี่่�ยต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 3

	กิิจกรรม


	สนัับสนุุนโครงการพััฒนาอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ

3. โครงการสืืบสานรัักษาและต่่อยอดเศรษฐกิิจพอเพีี ยง

เพื่่�อให้้บริิการแก่่เกษตรกรในการแก้้ไขปััญหาด้้านการผลิิตทางการประมงได้้อย่่างรวดเร็็ว
และทัันเหตุุการณ์์ ส่่งเสริิมให้้ชุุมชนมีีการบริิหารจััดการแหล่่งชุุมชนของตััวเองในการเพิ่่�มผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อเป็็น
แหล่่งอาหารและเพิ่่�มรายได้้ รวมทั้้�งสร้้างความตระหนัักให้้ประชาชนรู้้�สึึกรัักและหวงแหนทรััพยากรประมง
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง

25

งบประมาณ

1,512,000 บาท	

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


เกษตรกรและเยาวชนได้้รัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีและบริิการด้้านการประมง 9,625 ราย

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


ความพึึงพอใจของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ ร้้อยละ 80

	กิิจกรรม


	สืืบสานรัักษาและต่่อยอดเศรษฐกิิจพอเพีียง

แผนงานยุุทธศาสตร์์สร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนบนสัังคมเศรษฐกิิจภาคทะเล
โครงการบริิหารจััดการประมงทะเลอย่่างยั่่�งยืืน
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ
� ประเมิินผลผลิิตสูงู สุุดที่่�ยั่่ง� ยืืนของทรััพยากรสััตว์น้ำ์ ำ�� สำำ�หรัับการออกใบอนุุญาตทำำ�การประมง

ให้้เหมาะสมกัับสภาวะทรััพยากรประมง กำำ�หนดมาตรการในการควบคุุมการทำำ�ประมงสััตว์ท์ ะเลที่่�อาศััยอยู่่�เฉพาะแหล่่ง
ให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน ฟื้้�นฟููสภาพพื้้�นท้้องทะเลโดยการจััดสร้้างแหล่่งอาศััยสััตว์์ทะเล (ปะการัังเทีียม)
งบประมาณ 29,938,900 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


เรืือประมงในน่่านน้ำำ��ไทยที่่�ได้้รัับการสำำ�รวจข้้อมููลเพื่่�อประเมิินผลผลิิตสููงสุุดที่่�ยั่่�งยืืน 1,800 ลำำ�

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


ปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ในน่่านน้ำำ��ไทยเพิ่่�มขึ้้�น ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 1

	กิิจกรรม


	บริิหารจััดการประมงทะเลอย่่างยั่่�งยืืน

แผนงานบููรณาการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหาจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
โครงการพัั ฒนาเศรษฐกิิจและส่่งเสริิมศัักยภาพพื้้� นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้

เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหา และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนให้้มีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น โดยการพััฒนาอาชีีพด้้านการประมงให้้กัับชาวประมงพื้้�นบ้้าน และเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น และเพิ่่�มผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ในอ่่าวปััตตานีีและชายฝั่่�งใกล้้เคีียง
งบประมาณ 20,977,200 บาท
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ

	จำำ�นวนเกษตรกรที่่�ได้้รัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้า้ นการประมง 2,910 ราย
 	จำำ�นวนลููกกุ้้�งกุุลาดำำ�ที่่�ปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้ำำ�� 3,600,000 ตััว


	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	รายได้้จากการทำำ�ประมงเพิ่่�มขึ้้�น ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 3

	กิิจกรรม
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แผนงานบููรณาการพัั ฒนาพื้้� นที่่�เขตเศรษฐกิิจพิิ เศษ
โครงการพัั ฒนาด่่านเขตเศรษฐกิิจพิิ เศษ

เพื่่�อพััฒนาด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน และการบริิการของด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ��ให้้มีีคุุณภาพมาตรฐาน
ระดัับสากล มีีศัักยภาพในการควบคุุม ตรวจสอบ และเฝ้้าระวััง การนำำ�เข้้า ส่่งออก นำำ�ผ่่านสััตว์์น้ำำ�� ซากสััตว์์น้ำำ��
ผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ�� ปััจจััยการผลิิต รวมถึึงสามารถอำำ�นวยความสะดวกในการเคลื่่�อนย้้ายสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ที่่�ผ่่านชายแดน
ให้้มีีความสะดวก รวดเร็็ว และถููกต้้องตามกฎหมาย
งบประมาณ 16,190,400 บาท
วััตถุุประสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงได้้รัับการพััฒนา 1 รายการ

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ผู้้�รัับบริิการมีีความพึึงพอใจต่่อการให้้บริิการของด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ�� ร้้อยละ 80

	กิิจกรรม


	พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ��ในพื้้�นที่่�เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ

แผนงานบููรณาการพัั ฒนาพื้้� นที่่�ระดัับภาค
โครงการพัั ฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร

เพื่่�อยกระดัับภาคเกษตร การประมง และเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันทั้้�งด้้านการผลิิต การแปรรููป
การสร้้างมููลค่่าของผลิิตภััณฑ์์การเกษตรให้้เป็็นมาตรฐาน รวมทั้้�งส่่งเสริิมการตลาดในประเทศและต่่างประเทศ
งบประมาณ 6,538,100 บาท
วััตถุุประสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	ด่่านเศรษฐกิิจสิินค้้าเกษตรชายแดนมีีคุุณภาพได้้มาตรฐานสากล (One Stop Service) 1 แห่่ง

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ระยะเวลาการออกใบอนุุญาตนำำ�เข้้าส่่งออกสััตว์์น้ำำ��หรืือผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��ลดลง ร้้อยละ 10

	กิิจกรรม


	พััฒนาด่่านสิินค้้าประมง – ภาคกลาง

แผนงานบููรณาการพัั ฒนาด้้านคมนาคมและระบบโลจิิสติิกส์์
โครงการพัั ฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยงทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ
� พััฒนาระบบออกใบอนุุญาตและใบรัับรองเพื่่อ� นำำ�เข้้า และส่่งออกสิินค้้าประมงของกรมประมง

ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เชื่่อ� มโยงระบบของหน่่วยงานภายในกรมประมงที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าประมง
เพื่่�อรองรัับการเชื่่�อมโยง National Single Window ของกรมศุุลกากรและหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งลดปััญหา
การปลอมแปลงเอกสาร เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการกำำ�กัับควบคุุมของหน่่วยงานรััฐ เพื่่�อให้้พิิธีีการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้า
สามารถทำำ� ในรูู ป แบบข้้ อ มูู ล อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ไ ด้้ ทั้้� ง หมด เพื่่� อ ลดระยะเวลาและขั้้� น ตอนการดำำ� เนิิ น การขออนุุ ญ าต
นำำ�เข้้า – ส่่งออก และเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ประชาชนและผู้้�ประกอบการ
งบประมาณ 10,154,700 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


หน่่วยงานสามารถให้้บริิการเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับผู้้�ประกอบการผ่่านระบบ NSW ในรููปแบบ B2G 1 ระบบ
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


	ผู้้�ประกอบการนำำ�เข้้า – ส่่งออกสิินค้้าประมงมีีความพึึงพอใจกัับการใช้้งานระบบ FSW ร้้อยละ 80

	กิิจกรรม


	พััฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยงทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์

แผนงานบููรณาการพัั ฒนาและส่่งเสริิมเศรษฐกิิจฐานราก
1.

โครงการพัั ฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)

วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ
� พััฒนาให้้เกษตรกรมีีศักั ยภาพด้้านการเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��และการประมง สามารถนำำ�เทคโนโลยีี

มาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต การบริิหารจััดการ และการตลาด รวมทั้้�งมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น สามารถ
เป็็นผู้้�ประกอบการที่่�เข้้มแข็็ง และพึ่่�งพาตนเองได้้
งบประมาณ 18,188,500 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ

	พััฒนาให้้เกษตรกรมีีศัักยภาพในการประกอบอาชีีพด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ประมง และการแปรรููป
10,200 ราย


	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


เกษตรกรที่่�ได้้รัับการพััฒนามีีความเป็็นเกษตรกรปราดเปรื่่�อง ร้้อยละ 60

	กิิจกรรม


	พััฒนาเกษตรกรสู่่� Smart Farmer

2. โครงการส่่งเสริิมและพัั ฒนาอาชีีพเพื่่� อแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ
� ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพด้า้ นการประมงแก่่ประชาชนและเกษตรกรผู้้�ยากไร้้ที่่ไ� ด้้รับั การจััดสรร

ที่่� ดิิ น ทำำ� กิิ น จากภาครัั ฐ อย่่ า งถูู ก ต้้ อ งตามกฎหมาย เพื่่� อ เพิ่่� ม ผลผลิิ ต และสร้้ า งรายได้้ รวมทั้้� ง พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
ความเป็็นอยู่่�ให้้ดีีขึ้้�น
งบประมาณ 5,956,800 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


2,295 ราย

เกษตรกรได้้รัับการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ภายใต้้นโยบายจััดหาที่่�ดิินทำำ�กิินของรััฐ

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


เกษตรกรที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพมีีความรู้้�เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 80

	กิิจกรรม


ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพประมง

3. โครงการศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่� มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร

เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางและแหล่่งเรีียนรู้้�ในการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิตด้้านการเกษตรให้้แก่่
เกษตรกรในพื้้�นที่่� และเป็็นกลไกในการบููรณาการการทำำ�งานในหน่่วยงานต่่าง ๆ ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาการเกษตร
ในพื้้�นที่่�รวมทั้้�งสร้้างศููนย์์เครืือข่่ายด้้านการประมงให้้เป็็นจุุดสาธิิตวิิธีีการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��อย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต และสามารถลดต้้นทุุนได้้
งบประมาณ 30,134,000 บาท
วััตถุุประสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ
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	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


เกษตรกรที่่�มาเยี่่�ยมชมแปลงเรีียนรู้้�สามารถนำำ�ความรู้้�ไปปรัับปรุุงการผลิิตสิินค้้าเกษตร ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 65

	กิิจกรรม


	ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าประมง

4. โครงการส่่งเสริิมและสร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพทั้้�งในและนอกภาคเกษตร

ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืดที่่�เหมาะสมกัับสภาพภููมิิสัังคม
สร้้างความเข้้มแข็็งและเปิิดโอกาสให้้เกษตรกรเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�สำำ�คััญในการประกอบอาชีีพเกษตรกรรม รวมถึึง
สร้้างเกษตรกรผู้้�นำำ�เพื่่อ� เป็็นต้้นแบบในการประกอบอาชีีพให้้แก่่เกษตรกรรายอื่่น� ๆ ในพื้้�นที่่� สร้้างและนำำ�ความรู้้�การเกษตร
ทฤษฎีีใหม่่เป็็นแกนในการสร้้างความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืนแก่่เกษตรกรด้้วยการพััฒนาตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
งบประมาณ 46,738,400 บาท
วััตถุุประสงค์์

	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ


	สร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพ 72,520 ราย

	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


เกษตรกรที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพด้า้ นการเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��จืืดมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้น� ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้อ้ ยละ 3

	กิิจกรรม



ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
ส่่งเสริิมเกษตรทฤษฎีีใหม่่ด้้านการประมง

5. โครงการสร้้างความเข้้มแข็็งกลุ่่�มการผลิิตด้้านการเกษตร
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ
� เพิ่่�มความอุุดมสมบููรณ์ข์ องทรััพยากรสััตว์น้ำ์ ำ��ในเขตทะเลชายฝั่่ง� องค์์กรชุุมชนประมงท้้องถิ่่น�

มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นจากการประกอบอาชีีพการประมง รวมทั้้�งสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการใช้้ประโยชน์์
จากทรััพยากรสััตว์น้ำ์ ำ��และสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กับชุ
ั มุ ชนประมงพื้้�นบ้้าน และส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมในการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�งอย่่างยั่่�งยืืน
งบประมาณ 16,000,000 บาท
	ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ
 	พััฒนาอาชีีพและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชนประมง 144 กลุ่่�ม
	ตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ


ชาวประมงพื้้�นบ้้านสามารถจัับสััตว์์น้ำำ��ได้้เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 3

	กิิจกรรม


	พััฒนาอาชีีพและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชนประมง

แผนงานบุุคลากรภาครััฐ (ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน)
ผลผลิิต : รายการค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากรภาครััฐ พัั ฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืนและเสริิมสร้้าง
ความเข้้มแข็็งของเกษตรกรอย่่างเป็็นระบบ
งบประมาณ

2,253,973,100 บาท

	กิิจกรรม


	บุุคลากรภาครััฐด้้านประมง

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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กิิจกรรม : ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย
กิิจกรรม : พััฒนาคุุณภาพสิินค้้าประมงสู่่�มาตรฐาน
กิิจกรรม : ปรัับปรุุงทะเบีียนเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
กิิจกรรม : สนัับสนุุนธนาคารผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม
กิิจกรรม : ส่่งเสริิมและบริิหารจััดการการผลิิตและการแปรรููป
กิิจกรรม : ระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
กิิจกรรม : ส่่งเสริิมเกษตรเชิิงรุุกด้้านการประมง
(Zoning by Agri map)
กิิจกรรม : พััฒนาเกษตรอิินทรีีย์์
กิิจกรรม : จััดระเบีียบการทำำ�ประมง

โครงการ : ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมง
	ผิิดกฎหมาย
โครงการที่่� 1 : ยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตร
โครงการที่่� 2 : ปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร
โครงการที่่� 3 : ธนาคารสิินค้้าเกษตร
โครงการที่่� 4 : 	พััฒนาศัักยภาพกระบวนการผลิิต
และการแปรรููปสััตว์น้ำ์ ำ��
โครงการที่่� 5 : ระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
โครงการที่่� 6 : 	บริิ ห ารจัั ด การการผลิิ ตสิิ น ค้้ า เกษตรตาม
แผนที่่�เกษตรเพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri-Map)
โครงการที่่� 7 : พััฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืน
โครงการที่่� 8 : จััดระเบีียบการทำำ�ประมง

3. แผนงานยุุทธศาสตร์์ป้้องกัันและแก้้ไข
	ปััญหาที่่�มีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคง

4. แผนงานยุุทธศาสตร์์การเกษตร
	สร้้างมููลค่่า

กิจกรรม : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ด้านการประมง

โครงการ : จััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์
	ด้้านการประมง

2. แผนงานยุุทธศาสตร์์การจััดการปััญหา
แรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์

กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้ำ

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

1. แผนงานพื้้�นฐานด้้านการสร้้าง
	ความสามารถในการแข่่งขััน

แผนการปฏิิบััติิงานของกรมประมง (13 แผนงาน 2 ผลผลิิต 27 โครงการ)

แผนผัังการปฏิิบััติิงานของกรมประมง
จำำ�แนกตามแผนงาน-ผลผลิิต/โครงการ-กิิจกรรม ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประจำำ�ปีี 2563

กรมประมง
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โครงการ :	พััฒนาเศรษฐกิิจและส่่งเสริิมศัักยภาพพื้้�นที่่�
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้

โครงการ : พััฒนาด่่านเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ

9. แผนงานบููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ

โครงการ : บริิหารจััดการประมงทะเลอย่่างยั่่�งยืืน

กิิจกรรม : พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ��ในพื้้�นที่่�เขต
เศรษฐกิิจพิิเศษ

กิิจกรรม : การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมไร้้รอยต่่อ

กิิจกรรม : บริิหารจััดการประมงทะเลอย่่างยั่่�งยืืน

กิิจกรรม : สืืบสานรัักษาและต่่อยอดเศรษฐกิิจพอเพีียง

กิิจกรรม : สนัับสนุุนโครงการหลวงด้้านการประมง

โครงการที่่� 1 : พััฒนาพื้้�นที่่�โครงการหลวง

โครงการที่่� 3 : สืืบสานรัักษาและต่่อยอดเศรษฐกิิจพอเพีียง

กิิจกรรม : พััฒนาระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและปััจจััยเอื้้�อที่่�สนัับสนุุน
การวิิจััยและนวััตกรรม

โครงการที่่� 4 : พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสนัับสนุุน
การวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการประมง

กิิจกรรม : สนัับสนุุนโครงการพััฒนาอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ

กิิจกรรม : วิิจััยและนวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีการประมงเพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ

โครงการที่่� 3 : วิิจััยและนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง

โครงการที่่� 2 : ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจาก
	พระราชดำำ�ริิ

กิิจกรรม : วิิจััยและนวััตกรรมเพื่่�อการพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
	ด้้านการประมง

โครงการที่่� 2 : 	วิิจััยและนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็ง
	ด้้านการประมง

8. แผนงานบููรณาการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไข
	ปััญหาจัังหวััดชายแดนภาคใต้้

7. แผนงานยุุทธศาสตร์์สร้้างการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนบนสัังคมเศรษฐกิิจภาคทะเล

6. แผนงานยุุทธศาสตร์์เสริิมสร้้าง
	พลัังทางสัังคม

5. แผนงานยุุทธศาสตร์์การวิิจััยและ
พััฒนานวััตกรรม

กิิจกรรม : วิิจัยั และพััฒนาเพื่่อ� สร้้างองค์์ความรู้้�พื้้น� ฐานด้้านการประมง

โครงการที่่� 1 : วิิจััยและพััฒนาการประมง

แผนการปฏิิบััติิงานของกรมประมง (13 แผนงาน 2 ผลผลิิต 27 โครงการ) (ต่่อ)

32

Annual Report 2020

Department of Fisheries

โครงการที่่� 2 : ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพเพื่่�อแก้้ไขปััญหา
	ที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร

13. แผนงานบุุคลากรภาครััฐ

ผลผลิิต : 	รายการค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากรภาครััฐ
	พััฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืนและเสริิมสร้้าง
ความเข้้มแข็็งของเกษตรกรอย่่างเป็็นระบบ

โครงการที่่� 5 : 	สร้้างความเข้้มแข็็งกลุ่่�มการผลิิต
	ด้้านการเกษตร

โครงการที่่� 4 : ส่่งเสริิมและสร้้างทัักษะในการประกอบ
อาชีีพทั้้�งในและนอกภาคเกษตร

กิิจกรรม : บุุคลากรภาครััฐด้้านประมง

กิิจกรรม : พััฒนาอาชีีพและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชนประมง

กิิจกรรม : ส่่งเสริิมเกษตรทฤษฎีีใหม่่ด้้านการประมง

กิิจกรรม : ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด

กิิจกรรม :	ศููนยเรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าประมง

กิิจกรรม : ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพประมง

โครงการที่่� 1 :	พััฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง
(Smart Farmer)

โครงการที่่� 3 : 	ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต
	สิินค้้าเกษตร

กิิจกรรม : พััฒนาเกษตรกรสู่่� Smart Farmer

โครงการ : พััฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยง
	ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์

11. แผนงานบููรณาการพััฒนาด้้านคมนาคม
และระบบโลจิิสติิกส์์

12. แผนงานบููรณาการพััฒนาและส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจฐานราก

กิิจกรรม : พััฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยงทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์

โครงการ : พััฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร

10. แผนงานบููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�
ระดัับภาค
กิิจกรรม : พััฒนาด่่านสิินค้้าประมง-ภาคกลาง

แผนการปฏิิบััติิงานของกรมประมง (13 แผนงาน 2 ผลผลิิต 27 โครงการ) (ต่่อ)

กิิจกรรมด้้านการประมง
ลงพื้้� นที่่�เนื่่�องในโอกาสประชุุมคณะรััฐมนตรีีนอกสถานที่่�

	พลเอก ประยุุ ทธ์์ จัั น ทร์์ โ อชา นายกรัั ฐ มนตรีี ล งพื้้� น ที่่� เ นื่่� อ งในโอกาสประชุุ ม คณะรัั ฐ มนตรีี น อกสถานที่่�
โดยมีีนายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง หััวหน้้าส่่วนราชการประจำำ�จัังหวััดระยอง ชาวประมง และประชาชนในพื้้�นที่่�
ให้้การต้้อนรัับ พร้้อมนำำ�เสนอผลงานที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือของท้้องถิ่่�นในการบริิหารจััดการทรััพยากรแบบมีีส่่วนร่่วม
ในการนี้้� นายกรััฐมนตรีีได้้ร่่วมปล่่อยแม่่พัันธุ์์�ปููม้้า จำำ�นวน 300 ตััว ลงสู่่�ทะเล เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มประชากรปููม้้าในพื้้�นที่่�
ให้้มีีความอุุดมสมบููรณ์์ เป็็นแหล่่งอาหารที่่�มั่่�นคงแก่่ชุุมชนต่่อไป เมื่่�อวัันที่่� 24 สิิงหาคม 2563 ณ บริิเวณชายหาดสวนสน
ตำำ�บลแกลง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระยอง

พิิ ธีีประกาศใช้้มาตรการบริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ในฤดููปลาที่่�มีีไข่่ วางไข่่
และเลี้้�ยงตััวในวััยอ่่อน ฝั่่�งทะเลอ่่าวไทย ประจำำ�ปีี 2563

นายเฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เป็็นประธานในพิิธีีประกาศใช้้มาตรการ
บริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ในฤดููปลาที่่�มีีไข่่ วางไข่่ และเลี้้�ยงตััวในวััยอ่่อน ฝั่่�งทะเลอ่่าวไทย ประจำำ�ปีี 2563
ในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ชุุมพร สุุราษฎร์์ธานีี โดยมีีนายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง กล่่าวรายงาน
การดำำ�เนิินงาน พร้้อมด้้วยนายสนิิท ศรีีวิิหค รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดชุุมพร ให้้การต้้อนรัับ เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2563
ณ ท่่าเทีียบเรืือองค์์การสะพานปลาปากน้ำำ��ชุุมพร จัังหวััดชุุมพร
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กรมประมง

33

วัันประมงแห่่งชาติิ พื้้� นที่่�กรุุงเทพมหานคร "คืืนกุ้้�งสู่่�ทะเลบางขุุนเทีียน"

กรมประมงจััดกิิจกรรมวัันประมงแห่่งชาติิ พื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร "คืืนกุ้้�งสู่่�ทะเลบางขุุนเทีียน" โดยได้้รัับเกีียรติิ
จากนายเฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เป็็นประธานในพิิธีีเปิิด โดยมีี นายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง
อธิิบดีีกรมประมง นายศัักดิ์์�ชััย บุุญมา รองผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร คณะผู้้�บริิหาร ข้้าราชการ และเจ้้าหน้้าที่่�
กรมประมง พร้้อมด้้วย เกษตรกร ชาวประมง นัักเรีียน นัักศึึกษา และประชาชนทั่่�วไปให้้การต้้อนรัับ เมื่่อ� วัันที่่� 25 กัันยายน
2563 ณ โรงเรีียนคลองพิิทยาลงกรณ์์ เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร พร้้อมร่่วมปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ�� ได้้แก่่ กุ้้�งกุุลาดำำ�
กุ้้�งแชบ๊๊วย รวมกว่่า 20 ล้้านตััว และปลากะพงขาว 60,000 ตััว ลงสู่่�ทะเลบางขุุนเทีียน บริิเวณแพขวััญใจและ
บริิเวณหลัักเขตกรุุงเทพมหานคร
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ปล่่อยเรืือประมงไทย “ทรััพย์์ดาวประมง 5”

นายอลงกรณ์์ พลบุุตร ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ พร้้อมด้้วยนายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง
อธิิบดีีกรมประมง ร่่วมปล่่อยเรืือประมงไทย “ทรััพย์์ดาวประมง 5” เมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2563 ณ ท่่าเทีียบเรืือประมง
บ้้านทรััพย์ด์ าว จัังหวััดสมุุทรปราการ เพื่่อ� ออกทำำ�การประมงนอกน่่านน้ำำ��ไทย บริิเวณพื้้�นที่่� Saya de Malha Bank ซึ่่ง� อยู่่�ใน
ความรัับผิิดชอบของกรอบความตกลงว่่าด้้วยการทำำ�ประมงในมหาสมุุทรอิินเดีียตอนใต้้ (SIOFA) ในมหาสมุุทรอิินเดีีย
ซึ่่�งถืือเป็็นเรืือประมงไทย ลำำ�ที่่� 3 ที่่�สามารถปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานสากลขององค์์การระหว่่างประเทศ

ประชุุมวิิชาการประมง ประจำำ�ปีี 2563

กรมประมงจััดการประชุุมวิิชาการประมง ประจำำ�ปีี 2563 ภายใต้้หััวข้้อ “การวิิจััยประมงสู่่�วิิถีีชุุมชนที่่�ยั่่�งยืืน”
เมื่่�อวัันที่่� 18 – 19 สิิงหาคม 2563 ณ ห้้องประชุุมอานนท์์ กรมประมง กรุุงเทพมหานคร โอกาสนี้้�ได้้รัับเกีียรติิจาก
นายอลงกรณ์์ พลบุุตร ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เข้้าร่่วมชมโปสเตอร์์ผลงานวิิจัยั ที่่�นักั วิิชาการ
นำำ�เสนอ พร้้อมมอบนโยบายและให้้แนวทางการวิิจััยด้้านประมงแก่่ข้้าราชการกรมประมง โดยเน้้นให้้ทำำ�งานวิิชาการ
ที่่�ตอบสนองความยั่่�งยืืนของทรััพยากรประมงตลอดสายการผลิิต โดยพิิธีีเปิิดการประชุุมวิิชาการประมง ได้้จััดขึ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2563 โดยมีี นายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง เป็็นประธานในพิิธีีเปิิด พร้้อมให้้เกีียรติิ
บรรยายพิิเศษในหััวข้้อ “วิิจััยและพััฒนาการประมงเพื่่�อความมั่่�นคงทางอาหารของไทยในทศวรรษหน้้า”
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การมอบโอวาทและแนวทางการปฏิิบัติ
ั ิราชการให้้กัับข้้าราชการบรรจุุใหม่่

นายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง พร้้อมด้้วยนายอััมพร ทิิฆััมพรพงศ์์ ที่่�ปรึึกษากรมประมงด้้านกฎหมาย
ประมงและระเบีียบ และคณะผู้้�บริิหารกรมประมง เข้้าร่่วมรัับฟัังการกล่่าวคำำ�ปฏิิญาณตนการเป็็นข้้าราชการที่่�ดีี
ของข้้าราชการบรรจุุใหม่่ เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2562 ณ ห้้องประชุุมอานนท์์ กรมประมง กรุุงเทพมหานคร โอกาสนี้้�
อธิิบดีกี รมประมงมอบโอวาทและแนวทางการปฏิิบัติั ิราชการให้้กับข้
ั ารา
้ ชการบรรจุุใหม่่ รุ่่�นที่่� 1 ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563
จำำ�นวน 44 ราย ซึ่่�งการอบรมจััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 15 – 22 พฤศจิิกายน 2562 เพื่่�อเป็็นการเตรีียมพร้้อมทั้้�งองค์์ความรู้้�
และทัักษะในการทำำ�งาน มีีความเข้้าใจในบทบาทหน้้าที่่�และความสำำ�คััญของการเป็็นข้้าราชการที่่�มีีหน้้าที่่�ต่่อแผ่่นดิิน
และยึึดถืือประโยชน์์สุขข
ุ องพี่่�น้้องประชาชนและประเทศชาติิเป็็นสำำ�คััญ
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พิิ ธีีเปิิดกิิจกรรมจิิตอาสา “เราทำำ�ความดีี ด้้วยหััวใจ” Big Cleaning Day กรมประมง

นายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง เป็็นประธานในพิิธีีเปิิดกิิจกรรมจิิตอาสา “เราทำำ�ความดีี ด้้วยหััวใจ”
Big Cleaning Day กรมประมง เพื่่� อ น้้ อ มรำำ� ลึึกในพระมหากรุุ ณ าธิิ คุุ ณ พระบาทสมเด็็ จพร ะบรมชนกาธิิ เ บศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร พร้้อมด้้วยนายถาวร จิิระโสภณรัักษ์์ นายวิิชาญ อิิงศรีีสว่่าง รองอธิิบดีี
กรมประมง คณะผู้้�บริิหาร ข้้าราชการ และเจ้้าหน้้าที่่�กรมประมง ร่่วมกิิจกรรมพััฒนาภููมิิทััศน์์และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี
บริิเวณรอบนอกแนวรั้้�วกรมประมง และบริิเวณโดยรอบที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบให้้อยู่่�ในสภาพที่่�สะอาด เหมาะสม
และเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2562 ณ กรมประมง กรุุงเทพมหานคร

ลงพื้้� นที่่�สำำ�รวจและติิดตามสถานการณ์์การทำำ�การประมงหอยลาย

นายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง พร้้อมด้้วยนายบััญชา สุุขแก้้ว รองอธิิบดีีกรมประมง ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจ
และติิดตามสถานการณ์์การทำำ�การประมงหอยลายในพื้้�นที่่� บ้้านบางตะบููน อำำ�เภอบ้้านแหลม จัังหวััดเพชรบุุรีี เมื่่อ� วัันที่่� 7
มิิถุุนายน 2563 พบว่่า ชาวประมงสามารถจัับหอยลายได้้ปริิมาณมากในพื้้�นที่่�จัังหวััดเพชรบุุรีี และพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
ในจัังหวััดสมุุทรสาคร และสมุุทรสงคราม ซึ่่�งเป็็นผลมาจากในพื้้�นที่่�ได้้มีีการบริิหารจััดการทรััพยากรที่่�ดีี ตลอดจน
การปฏิิบััติิตามมาตรการของรััฐ ทั้้�งเรื่่�องการใช้้เครื่่�องมืือคราดหอยลายที่่�มีีขนาดถููกต้้องตามที่่�กำำ�หนด การไม่่รุุกล้ำำ��
เขตทะเลชายฝั่่ง� และไม่่จับั หอย ที่่�มีขี นาดเล็็ก เพื่่อ� ให้้ทรัพั ยากรได้้มีกี ารเจริิญเติิบโต โดยชาวประมงมีีส่ว่ นร่่วมในการช่่วยกััน
ดููแลและใช้้ประโยชน์์ จากทรััพยากรอย่่างเหมาะสมและยั่่�งยืืน
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ลงพื้้� นที่่�โครงการพัั ฒนาเสริิมทางเลืือกอาชีีพด้้านการประมง

นายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง พร้้อมคณะผู้้�บริิหารกรมประมงลงพื้้�นที่่�จัังหวััดอุุบลราชธานีี เมื่่�อวัันที่่� 18
มิิถุุนายน 2563 ณ วััดบููรพาพิสัิ ัย จัังหวััดอุุบลราชธานีี เพื่่�อเยี่่�ยมเยีียนเกษตรกรและให้้กำำ�ลัังใจ พร้้อมมอบอาหารสััตว์์น้ำำ��
ให้้กับั เกษตรกรจาก ตำำ�บลหนองบ่่อ ตำำ�บลหนองขอน ตำำ�บลปะอ่่าว จำำ�นวน 338 ราย ที่่�ได้้รับั การสนัับสนุนุ ปััจจััยการผลิิต
ตามโครงการพััฒนาเสริิมทางเลืือกอาชีีพด้า้ นการประมง การเลี้้ย� งปลานิิลแปลงเพศในบ่่อดิิน ภายใต้้แผนปฏิิบัติั กิ ารฟื้้น� ฟูู
เยีียวยาเกษตรกร ผู้้�ประสบภััยฝนทิ้้�งช่่วงและอุุทกภััย ปีี 2562

ลงพื้้� นที่่�โครงการปล่่อยพัั นธุ์์�กุ้้�งก้้ามกรามสร้้างรายได้้ในแหล่่งน้ำำ��ชุุมชน
ภายใต้้แผนปฏิิบััติิการฟื้้� นฟูู เยีียวยาเกษตรกรผู้้�ประสบภััยฝนทิ้้�งช่่วงและอุุทกภััย ปีี 2562

นายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง และคณะผู้้�บริิหารกรมประมง ลงพื้้�นที่่�เพื่่�อตรวจติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
และดููการสุ่่�มชั่่�ง/วััด การเจริิญเติิบโตของกุ้้�งก้้ามกรามในพื้้�นที่่� ตามโครงการปล่่อยพัันธุ์์�กุ้้�งก้้ามกรามสร้้างรายได้้
ในแหล่่งน้ำำ��ชุุมชน ภายใต้้แผนปฏิิบัติั กิ ารฟื้้น� ฟูู เยีียวยาเกษตรกรผู้้�ประสบภััยฝนทิ้้�งช่่วงและอุุทกภััย ปีี 2562 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ เมื่่�อวัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2563 ณ อ่่างเก็็บน้ำำ��หนองมน จัังหวััดมุุกดาหาร ที่่�มีีขนาดพื้้�นที่่�ประมาณ
14 ไร่่ ซึ่่�งอยู่่�ในความดููแลของคณะกรรมการบริิหารแหล่่งน้ำำ��ประจำำ�จัังหวััด
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พิิ ธีีเปิิดการประชุุมติิดตามและสรุุปผลการดำำ�เนิินงานโครงการธนาคารสิินค้้าเกษตร

นายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง เป็็นประธานในพิิธีีเปิิดการประชุุมติิดตามและสรุุปผลการดำำ�เนิินงาน
โครงการธนาคารสิินค้้าเกษตร กิิจกรรมสนัับสนุุนธนาคารผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม ประจำำ�ปืืงบประมาณ 2563
เมื่่�อวัันที่่� 20 สิิงหาคม 2563 ณ ห้้องประชุุมอานนท์์ กรมประมง โดยมีีข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่�โครงการเข้้าร่่วม
การประชุุม เพื่่�อรายงานผลการดำำ�เนิินการและแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ประสบการณ์์ในแต่่ละพื้้�นที่่�แหล่่งน้ำำ��

พิิ ธีีเปิิดโครงการสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่� อรัับฟัังความคิิดเห็็นจากชาวประมง
ในการจััดทำำ�ข้้อเสนอเชิิงนโยบาย และแนวทางในการพัั ฒนาการทำำ�ประมงพื้้� นบ้้าน

นายมีีศักั ดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีกี รมประมง เป็็นประธานในพิิธีเี ปิิดโครงการสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� รัับฟัังความคิิดเห็็น
จากชาวประมง ในการจััดทำำ�ข้้อเสนอเชิิงนโยบายและแนวทางในการพััฒนาการทำำ�ประมงพื้้�นบ้้าน เมื่่อ� วัันที่่� 28 กัันยายน
2563 ณ โรงแรมเอส บางกอก นวมิินทร์์ กรุุงเทพมหานคร โดยมีีผู้้�แทนคณะกรรมการพััฒนาการทำำ�ประมงพื้้�นบ้้าน
อย่่างยั่่�งยืืน ผู้้�แทนชาวประมงพื้้�นบ้้าน ผู้้�แทนจากองค์์กรอิิสระด้้านประมง ผู้้�แทนจากภาครััฐ เข้้าร่่วมจััดทํําข้้อเสนอ
เชิิงนโยบาย และแนวทางในการพััฒนาการทํําประมงพื้้�นบ้้าน
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การประชุุมชี้้�แจงผู้้�ประกอบการ เพื่่� อทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับระบบแจ้้งตรวจสิินค้้าประมง ภายใต้้
หลัักบริิหารจััดการความเสี่่�ยง (Smart FSW) ผ่่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)

นายถาวร จิิ ร ะโสภณรัั ก ษ์์ รองอธิิ บดีี ก รมประมง เป็็ น ประธานเปิิ ด การประชุุ ม ชี้้� แจงผู้้�ประกอบการ
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับระบบแจ้้งตรวจสิินค้้าประมง ภายใต้้หลัักบริิหารจััดการความเสี่่�ยง (Smart FSW) ผ่่านระบบ
Fisheries Single Window (FSW) ซึ่่�งระบบนี้้�จะช่่วยอำำ�นวยความสะดวก ลดต้้นทุุน และค่่าใช้้จ่่ายในการนำำ�เข้้าส่่งออก
ให้้ผู้้�ประกอบการ โดยมีีผู้้�ประกอบการด้้านการนำำ�เข้้าส่่งออกสิินค้้าประมง เข้้าร่่วมประชุุมรัับฟัังการชี้้�แจง เมื่่�อวัันที่่� 16
มกราคม 2563 ณ ห้้องประชุุมอานนท์์ กรมประมง กรุุงเทพมหานคร

ประชุุมแก้้ไขปััญหาให้้กัับเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากะพงขาว

นายถาวร จิิระโสภณรัักษ์์ รองอธิิบดีีกรมประมง เป็็นประธานการประชุุมเพื่่�อพิิจารณาแนวทางการแก้้ไขปััญหา
ให้้กัับเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลากะพงขาวร่่วมกัับผู้้�แทนภาครััฐและเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง เมื่่�อวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2563
ณ ห้้องประชุุมกุุลาดำำ� กรมประมง กรุุงเทพมหานคร
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พิิ ธีีรัับเรืือ “ปลาลััง”

นายถาวร จิิระโสภณรัักษ์์ รองอธิิบดีีกรมประมง พร้้อมด้้วยนางมาลิินีี สมิิทธิ์์�ฤทธีี เลขาธิิการศููนย์์พััฒนา
การประมงแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (SEAFDEC) นายชำำ�นาญ พงษ์์ศรีี ที่่�ปรึึกษาด้้านองค์์กรระหว่่างประเทศ
เจ้้าหน้้าที่่�กรมประมง และเจ้้าหน้้าที่่� SEAFDEC ร่่วมพิิธีีรัับเรืือ “ปลาลััง” เรืือประมงอวนลากเดิิม ที่่�ทางศููนย์์พััฒนา
การประมงแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (SEAFDEC) จะเป็็นผู้้�พััฒนาปรัับปรุุงเรืืออวนลากต้้นแบบ “ปลาลััง” ภายใต้้
งบประมาณสนัับสนุนุ จากกรมประมง และรััฐบาลญี่่�ปุ่่น� ตามโครงการ Responsible Fishing Technology and Practice
โดยหวัังให้้เป็็นเรืือประมงอวนลากต้้นแบบ ติิดตั้้�งเครื่่อ� งมืือทำำ�ประมงที่่�ทันั สมััย เพื่่อ� ลดจำำ�นวนแรงงานบนเรืือ อีีกทั้้�งยัังช่่วย
ประหยััดพลัังงานเชื้้อ� เพลิิง ลดต้้นทุุน และลดผลกระทบต่่อแหล่่งทำำ�การประมงและสิ่่ง� แวดล้้อม (Low Impact and Fuel
Efficient : LIFE Fishing) เมื่่อ� วัันที่่� 29 กัันยายน 2563 ณ ท่่าเทีียบเรืือศููนย์์พัฒ
ั นาการประมงแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
จัังหวััดสมุุทรปราการ

ลงพื้้� นที่่�จัังหวััดสระบุุรีี

นายบรรจง จำำ�นงศิิตธรรม รองอธิิบดีีกรมประมง เดิินทางไปเยี่่�ยมเยีียนและให้้กำำ�ลัังใจเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลา
ในกระชััง หลัังเกิิดสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้้�นที่่�ตำำ�บลบ้้านนา
อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 18 พฤษภาคม 2563
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การประชุุมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการผ่่านระบบ VDO Conference เกี่่�ยวกัับความเป็็นไปได้้ในการจััดทำำ�
นโยบายประมงอาเซีียนของคณะทำำ�งานเฉพาะกิิจอาเซีียน (Technical workshop on the
development on an asean general fisheries policy feasibility study)

นายบรรจง จำำ�นงศิิตธรรม รองอธิิบดีีกรมประมง เป็็นผู้้�แทนหลัักของประเทศไทยในการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
ผ่่านระบบ VDO Conference เกี่่�ยวกัับความเป็็นไปได้้ในการจััดทำำ�นโยบายประมงอาเซีียนของคณะทำำ�งานเฉพาะกิิจ
อาเซีียน (Technical workshop on the development on an asean general fisheries policy feasibility
study) เพื่่�อพิิจารณาและรายงานผลการศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการพััฒนานโยบายประมงอาเซีียน โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วม
การประชุุม ได้้แก่่ ผู้้�แทนจากประเทศสมาชิิกอาเซีียน สำำ�นัักเลขาธิิการอาเซีียน ผู้้�แทนโครงการกลไกการหารืือ
ระดัับภููมิิภาคระหว่่างสหภาพยุุโรป-อาเซีียน (E-READI) และศููนย์์พััฒนาการประมงแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
(SEADEC) เมื่่�อวัันที่่� 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้้องประชุุมตะพััดทอง กรมประมง กรุุงเทพมหานคร

โครงการสััมมนาผู้้�ตรวจประเมิินระบบการผลิิต ผลิิตผล และผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ�� GAP/ CoC
และมาตรฐานการผลิิตเกษตรอิินทรีีย์์ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำำ�ปีี 2563

นายวิิชาญ อิิงศรีีสว่่าง รองอธิิบดีีกรมประมง เป็็นประธานเปิิดโครงการสััมมนาผู้้�ตรวจประเมิินระบบการผลิิต
ผลิิตผล และผลิิตภัณ
ั ฑ์์สัตว์
ั น้ำ์ ำ�� GAP/ CoC และมาตรฐานการผลิิตเกษตรอิินทรีีย์ตา
์ มระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065
ประจำำ�ปีี 2563 รุ่่�นที่่� 1 ให้้กัับผู้้�ตรวจประเมิินและเจ้้าหน้้าที่่�สัังกััดกรมประมงเพื่่�อพััฒนาความรู้้� ความสามารถ
แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ ตลอดจนเป็็นการซัักซ้้อมความเข้้าใจในการตรวจประเมิินการรัับรองฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
แก่่เกษตรกรให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นไปตามกรอบการรัับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เมื่่�อวัันที่่� 18
สิิงหาคม 2563 ณ ห้้องประชุุมบอลรููม ซีี โรงแรม มารวย การ์์เด้้น กรุุงเทพมหานคร
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การสััมมนาเรื่่�อง แนวทางการปฏิิบััติิตามระเบีียบสุุขอนามััยผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��ส่่งออก
สหพัั นธรััฐรััสเซีียและสหภาพเศรษฐกิิจยููเรเซีีย (EAEU)

นายวิิชาญ อิิงศรีีสว่่าง รองอธิิบดีีกรมประมง เป็็นประธานเปิิดการสััมมนาเรื่่�อง แนวทางการปฏิิบััติตา
ิ มระเบีียบ
สุุขอนามััยผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��ส่่งออกสหพัันธรััฐรััสเซีียและสหภาพเศรษฐกิิจยููเรเซีีย (EAEU) เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
ด้้านการผลิิตและส่่งออกสิินค้้าสััตว์์น้ำำ�� ได้้รัับทราบกฎระเบีียบและมาตรฐานของสหพัันธรััฐรััสเซีียและสหภาพเศรษฐกิิจ
ยููเรเซีีย (EAEU) รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงระหว่่างประเทศไทยและสหพัันธรััฐรััสเซีีย ตลอดจนได้้แลกเปลี่่�ยน
ข้้อคิิดเห็็นและประเด็็นปััญหาเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการผลิิตและส่่งออกสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ไทยสามารถแข่่งขััน
ในตลาดโลกได้้เพิ่่�มมากยิ่่�งขึ้้�น โดยมีีผู้้�ร่่วมสััมมนา ได้้แก่่ ผู้้�ประกอบการผลิิต เจ้้าหน้้าที่่�สมาคมอาหารแช่่เยืือกแข็็งไทย
สมาคมทููน่า่ ไทย สมาคมอาหารสำำ�เร็็จรููป และเจ้้าหน้้าที่่�ของกรมประมง จำำ�นวน 185 คน เมื่่�อวัันที่่� 10 กัันยายน 2563
ณ ห้้องประชุุมอานนท์์ กรมประมง กรุุงเทพมหานคร

ประชุุมคณะอนุุกรรมการเพื่่� อพิิ จารณากระบวนงานการขึ้้�นทะเบีียนวััตถุุอัันตรายทางการประมง

นายบุุญส่่ง ศรีีเจริิญธรรม หััวหน้้าผู้้�เชี่่�ยวชาญ เป็็นประธานในการประชุุมคณะอนุุกรรมการเพื่่�อพิิจารณา
กระบวนงาน การขึ้้�นทะเบีียนวััตถุุอัันตรายทางการประมง เมื่่�อวัันที่่� 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้้องประชุุมกุุลาดำำ� ชั้้�น 7
กรมประมง
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ตรวจติิดตามการปฏิิบััติิงานของศููนย์์ PIPO ระยอง และตรวจแรงงานในภาคประมง
ณ ท่่าเทีียบเรืือประมงสิิงหนาท

นายบััญชา สุุขแก้้ว รองอธิิบดีีกรมประมง ให้้การต้้อนรัับ พลเอก ประวิิตร วงษ์์สุุวรรณ รองนายกรััฐมนตรีี
พร้้ อ มคณะ ในโอกาสเดิิ น ทางมาตรวจติิ ด ตามการปฏิิ บัั ติิ ง านของศูู น ย์์ แจ้้ ง เข้้ า ออกเรืือประมง (PIPO) ระยอง
และตรวจแรงงานในภาคประมง เมื่่�อวัันที่่� 24 สิิงหาคม 2563 ณ ท่่าเทีียบเรืือประมงสิิงหนาท จัังหวััดระยอง ในการนี้้�
รองนายกรััฐมนตรีีได้้รับฟัั
ั งการบรรยายสรุุปกระบวนการควบคุุมการทำำ�การประมงของประเทศไทย ชมระบบสารสนเทศ
การแจ้้งเข้้าแจ้้งออกเรืือประมง (E-285) ระบบสารสนเทศการทำำ�ประมง (Fishing Info) ระบบติิดตามเรืือประมง
(Vessel Monitoring System) ระบบตรวจสอบย้้อนกลัับ (Thai Flagged Catch Certification System) และระบบ
การตรวจสแกนม่่านตา (Iris scanner) เพื่่�อพิิสููจน์์ตััวบุุคคลของคนประจำำ�เรืือ พร้้อมได้้ชมการตรวจเรืือประมง
ชื่่�อ อ.สิิงห์์อนัันต์์ 777 ขนาดเรืือ 48.18 ตัันกรอส เครื่่�องมืืออวนติิดตา คนประจำำ�เรืือทั้้�งหมด 12 คน โดยมีีชุุดสหวิิชาชีีพ
ประกอบด้้วย เจ้้าหน้้าที่่�กรมประมง เจ้้าหน้้าที่่�กรมการจััดหางาน เจ้้าหน้้าที่่�กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน
และเจ้้าหน้้าที่่�กรมเจ้้าท่่าได้้ร่่วมให้้การต้้อนรัับ

ตรวจติิดตามความก้้าวหน้้าการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านของหน่่วยงานในสัังกััดกรมประมงในพื้้� นที่่�จัง
ั หวััดภููเก็็ต

นายบััญชา สุุขแก้้ว รองอธิิบดีีกรมประมง ลงพื้้�นที่่�จัังหวััดภููเก็็ต เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2563 เพื่่�อตรวจติิดตาม
ความก้้ า วหน้้ า การปฏิิ บัั ติิ ง านของหน่่ ว ยงานในสัั ง กัั ด กรมประมงในพื้้� น ที่่� จัั ง หวัั ด ภูู เ ก็็ ต พร้้ อ มมอบพัั น ธุ์์�กุ้้�งมัั ง กร
จำำ�นวน 100,000 ตััว ให้้กัับผู้้�แทนองค์์กรชุุมชนประมงท้้องถิ่่�นบ้้านรายััน เพื่่�อนำำ�ไปปล่่อยที่่�อ่่าวรายััน อำำ�เภอถลาง
จัังหวััดภููเก็็ต และได้้ร่่วมปล่่อยพ่่อแม่่พัันธุ์์�กุ้้�งมัังกร และพัันธุ์์�ปลากะพงทอง ลงสู่่�ทะเลบริิเวณศููนย์์วิิจััยและพััฒนา
การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�งเขต 5 (ภููเก็็ต)
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รางวััลเลิิศรััฐ ประจำำ�ปีี 2563

กรมประมงได้้รัับรางวััลเลิิศรััฐ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 ซึ่่�งจััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ
โดยนายมีีศัักดิ์์� ภัักดีีคง อธิิบดีีกรมประมง ได้้เข้้ารัับโล่่รางวััลเลิิศรััฐจาก นายวิิษณุุ เครืืองาม รองนายกรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2563 ณ ห้้องรอยััล จููบิิลี่่� บอลรููม อิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี จัังหวััดนนทบุุรีี
ในปีี 2563 กรมประมงได้้รับรา
ั งวััลเลิิศรััฐ จำำ�นวน 3 รางวััล ใน 2 สาขา ประกอบด้้วย
1.	สาขาบริิการภาครััฐ จำำ�นวน 1 รางวััล ประเภท : นวััตกรรมการบริิการ “ระดัับดีี” คืือ ระบบสารสนเทศ
เพื่่อ� เพิ่่�มศัักยภาพการตรวจสอบย้้อนกลัับสัตว์
ั น้ำ์ ำ�� (Thai Flage Catch Certification System) โดยการนำำ�เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
มาใช้้เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วนในการยื่่�นคำำ�ขอต่่าง ๆ และจััดทำำ�รายงาน เพื่่�อเป็็น
การลดการใช้้พลัังงานน้ำำ��มััน ลดระยะเวลาในการเดิินทางเพื่่�อจััดส่่งเอกสารในการตรวจสอบย้้อนกลัับสััตว์์น้ำำ��
2.	สาขาการบริิหารราชการแบบมีีส่่วนร่่วม จำำ�นวน 2 รางวััล ประกอบด้้วย
		• ประเภท : สััมฤทธิิผลประชาชนมีีส่ว่ นร่่วม “ระดัับดีี” คืือ ลููกอ๊๊อดเงิินล้้าน...เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิติ เกษตรกร
หนองแต้้ เป็็นการทำำ�งานแบบมีีส่ว่ นร่่วมของภาคประชาชนและภาครััฐ ในการส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ สถาบััน กลุ่่�มเกษตรกร
และชุุมชนให้้มีีความเข้้มแข็็ง มีีความมั่่�นคงในอาชีีพและรายได้้จากการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ทำำ�ให้้เกษตรกรมีีความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีขึ้้�น
		• ประเภท : เลื่่�องลืือขยายผล “ระดัับดีี” คืือ โครงการธนาคารผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม
แหล่่งน้ำำ��ชุุมชนหนองอีีเริิง จัังหวััดชััยภููมิิ และแหล่่งน้ำำ��หนองก่่าน-สุุขสำำ�ราญ จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู เป็็นโครงการส่่งเสริิม
และสนัับสนุุน การทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนและภาครััฐ ในการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชน
ให้้สามารถบริิหารจััดการแหล่่งน้ำำ��ชุุมชนให้้เป็็นแหล่่งผลิิตสัตว์
ั น้ำ์ ำ�� และเป็็นธนาคารผลผลิิตสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ของชุุมชนเพื่่อ� ให้้ชุมุ ชน
มีีสััตว์น้ำ์ ำ��เพีียงพอต่่อการบริิโภค ลดรายจ่่ายและเพิ่่�มรายได้้ในครััวเรืือน และสร้้างความรัักความสามััคคีีในชุุมชน
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รายงานสรุุปผลการปฏิิบััติิราชการตามแนวทางการประเมิินส่่วนราชการ
ตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิราชการ (มาตรา 44)
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563
กรมประมงได้้ ดำำ� เนิิ น งานตามแนวทางการประเมิิ น ส่่ ว นราชการตามมาตรการปรัั บ ปรุุ ง ประสิิ ท ธิิ ภ าพ
ในการปฏิิบััติิราชการ (มาตรา 44) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่่�อสามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการขัับเคลื่่�อน
ตามนโยบายสำำ�คััญของรััฐบาล และสามารถนำำ�ผลการดำำ�เนิินงานไปใช้้ในการพััฒนาองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
	สำำ� หรัั บ การประเมิิ น ผลตัั ว ชี้้� วัั ด ตามมาตรการปรัั บ ปรุุ ง ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการปฏิิ บัั ติิ รา ชการ (มาตรา 44)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่่�องจากเกิิดสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019
(COVID-19) ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของส่่วนราชการ คณะรััฐมนตรีีจึึงได้้มีีมติิเห็็นชอบให้้ปรัับแนวทาง
การประเมิินส่่วนราชการตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิราชการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยไม่่นำำ�ผลการดำำ�เนิินงานของส่่วนราชการมาประเมิินตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิราชการ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่่ให้้มีีการรายงานผลเพื่่�อติิดตามการดำำ�เนิินงาน (Monitoring)
	กรมประมงมีีกรอบการประเมิินตามที่่�สำำ�นัักงาน ก.พ.ร. กำำ�หนด ดัังนี้้�
	ตััวชี้้�วััดที่่� 1 รายได้้เงิินสดสุุทธิิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่่�ยต่่อครััวเรืือนเพิ่่� มขึ้้�น

ผลการดำำ�เนิินงาน : 78,604 บาท ต่่อครััวเรืือนต่่อปีี = ค่่าเป้้าหมายขั้้�นมาตรฐาน
(ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานโดยสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร)
	ตััวชี้้�วััดที่่� 2 การพัั ฒนาฐานข้้อมููลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ (Big Data)
ประกอบด้้วย 2 ตััวชี้้�วััดย่่อย ดัังนี้้�

	ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 2.1 ความสำำ�เร็็จในการเปิิดเผยข้้อมููลเปิิดภาครััฐผ่่านระบบ MOAC OPEN DATA
ผลการดำำ�เนิินงาน : = ค่่าเป้้าหมายขั้้�นสููง
กรมประมงได้้ มีี ผ ลการสำำ� รวจชุุ ด ข้้ อ มูู ล รวมถึึงความต้้ อ งการของผู้้�ใช้้ ข้้ อ มูู ล และมีี ชุุ ด ข้้ อ มูู ล เปิิ ด ภาครัั ฐ
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อยอดนวััตกรรม หรืือนำำ�ไปใช้้การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของเกษตรกร/ประชาชน ชุุดข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพ
และอยู่่�ในรููปแบบข้้อมููลเปิิดภาครััฐ พร้้อมนำำ�ชุุดข้้อมููลเปิิดภาครััฐเข้้าสู่่�ระบบ MOAC OPEN DATA เพื่่�อทำำ�การเผยแพร่่
เรีียบร้้อยแล้้ว
	ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 2.2 ร้้อยละความสำำ�เร็็จในการเชื่่�อมโยงข้้อมููลเข้้าสู่่�ฐานข้้อมููลกลางของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์
ผลการดำำ�เนิินงาน : ร้้อยละ 100 = ค่่าเป้้าหมายขั้้�นสููง
(ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์)

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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	ตััวชี้้�วััดที่่� 3 ประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตรที่่�สำำ�คััญ : กุ้้�งขาวแวนนาไม

ผลการดำำ�เนิินงาน : 7.91 ตัันต่่อลููกกุ้้�งล้้านตััว = ค่่าเป้้าหมายขั้้�นต้้น
กรมประมงได้้รวบรวมข้้อมููลลููกพัันธุ์์�กุ้้�งขาวแวนนาไม (FMD) และข้้อมููลผลผลิิตกุ้้�งขาวแวนนาไม (MD)
จากระบบ Shrimp center และคํํานวณหาประสิิทธิิภาพการผลิิตกุ้้�งฯ ในแต่่ละเดืือน โดยปััจจุุบันั มีีข้อ้ มููลถึึงเดืือนสิิงหาคม
2563 ซึ่่�งสามารถคํํานวณประสิิทธิิภาพการผลิิตกุ้้�งฯ ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2562 ถึึงเดืือนสิิงหาคม 2563 มีีค่่าเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 7.91 (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563)
	ปััญหา/อุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน :
1. การส่่งออกสิินค้้ากุ้้�งทะเลและผลิิตภััณฑ์์ชะลอตััว และรููปแบบความต้้องการของประเทศคู่่�ค้้าเปลี่่�ยนไป
กุ้้�งมีีชีีวิติ ส่่งออกได้้น้้อยลง
2. การบริิโภคในประเทศชะลอตััว เนื่่อ� งจากปริิมาณนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ลดลง และคนในประเทศมีีการซื้้�ออาหารสด
ในตลาดลดลง ซึ่่�งเป็็นผลมาจากมาตรการขอความร่่วมมืือในการลดการออกนอกบ้้าน
3. เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงกุ้้�งมีีกุ้้�งค้้างบ่่อ ทำำ�ให้้รููปแบบการเลี้้�ยงเปลี่่�ยนไป ชะลอการเลี้้�ยงกุ้้�ง และขาดสภาพคล่่อง
ของเงิินทุุนในการเลี้้�ยงกุ้้�ง
4. 	บางปััจจัั ย อยู่่�นอกเหนืือการควบคุุ ม ของหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ ซึ่่� ง อาจทำำ� ให้้ ป ริิ ม าณผลผลิิ ต ไม่่ เ ป็็ น ไป
ตามที่่�คาดการณ์์ไว้้
	การแก้้ไขปััญหา/การลดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน :
1. กรมประมงผลัักดัันช่่องทางการตลาดส่่งเสริิมการค้้าสินิ ค้้าสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ผ่่านระบบตลาดออนไลน์์ เพื่่อ� เพิ่่�มช่่องทาง
และโอกาสทางการตลาดแก่่กลุ่่�มเกษตรกรทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค
2. กรมประมงขอความร่่วมมืือในการลดค่่าอาหารสััตว์์น้ำำ��ของสมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย ทางสมาคมฯ
ได้้ปรัับลดราคาอาหารลง 3 เดืือน
3. กรมประมงขอความร่่วมมืือเกษตรกรภาคการประมงปรัับลดขนาดการผลิิตหรืือการงดเว้้นการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
ในช่่วงฤดููแล้้งและอุุณหภููมิิที่่�สููงขึ้้�น
	ตััวชี้้�วัดที่่
ั � 4 ผลการดำำ�เนิินงานตามแนวทางส่่งเสริิมเกษตรแปลงใหญ่่ ประกอบด้้วย 4 ตััวชี้้�วัดย่่
ั อย
ดัังนี้้�

	ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 4.1 ร้้อยละของต้้นทุุนการผลิิตที่่�ลดลง
ผลการดำำ�เนิินงาน : ลดลงร้้อยละ 17.24 = ค่่าเป้้าหมายขั้้�นมาตรฐาน
	ปััญหา/อุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน :
1. 	สถานการณ์์ภััยแล้้งส่่งผลกระทบต่่อปััจจััยการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ในฤดููแล้้ง ซึ่่�งต้้องมีีการบริิหารจััดการฟาร์์ม
และรัักษาปริิมาณน้ำำ��ให้้มีีการสููญเสีียน้้อยที่่�สุุด จึึงต้้องมีีการลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�น อาทิิ การจััดทำำ�ร่่มเงาบริิเวณบ่่อเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
การป้้องกัันการรั่่�วซึึม ซ่่อมแซมบ่่อ
2. การเลี้้�ย งสัั ตว์์ น้ำำ�� ในช่่ ว งฤดูู แ ล้้ ง ที่่� มีี ปัั ญหาน้ำำ�� ในบ่่ อ มีี น้้ อ ยทำำ� ให้้ อุุ ณ หภูู มิิ น้ำำ�� เกิิ ด การเปลี่่�ย นแปลงสูู ง ขึ้้� น
ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุให้้สััตว์์น้ำำ��ที่่�เกษตรกรเลี้้�ยงไว้้เกิิดความเครีียด อ่่อนแอ และทำำ�ให้้ผลผลิิตเสีียหาย ทำำ�ให้้ต้้องลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�น
ในการสููบน้ำำ��เข้้าบ่่อเลี้้�ยง ปรัับสภาพน้ำำ�� เตรีียมหาแหล่่งน้ำำ��สำำ�รองไว้้ใช้้เพิ่่�มเติิม และมีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น อาทิิ ค่่าอาหาร
สััตว์์น้ำำ�� ค่่าไฟฟ้้า ค่่าน้ำำ��มััน ค่่าแรงงาน ค่่าวััสดุุอุุปกรณ์์ ค่่าสารเคมีี เป็็นต้้น

50

Annual Report 2020

Department of Fisheries

3. 	สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโคโรนา 2019 (Covid 19) ทำำ�ให้้ระยะเวลาการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
นานขึ้้�น ส่่งผลให้้ต้้นทุุนการเลี้้�ยงเพิ่่�มขึ้้�น หรืือไม่่สามารถขายสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ได้้ตามปกติิ เนื่่�องจากมีีการปิิดช่่องทาง
เข้้าออกในหลายพื้้�นที่่�จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถขนถ่่ายสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ได้้ตามปกติิ
	การแก้้ไขปััญหา/การลดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน :
กรมประมงได้้ ดำำ�เนิิ นการส่่ งเสริิ มให้้ ความรู้้�กัั บเกษตรกรในเรื่่� องการลดต้้ นทุุ นเพื่่� อให้้ เกษตรกรนำำ�ความรู้้�
เทคนิิคการลดต้้นทุุน และแนวทางการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ในช่่วงฤดููแล้้ง เพื่่�อปรัับตััว รัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น
การเปิิดตลาดซื้้�อขายออนไลน์์ การแปรรููปสััตว์์น้ำำ�� เป็็นต้้น
	ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 4.2 ร้้อยละของผลผลิิตสิินค้้าเกษตรที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ผลการดำำ�เนิินงาน : เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.85 = ค่่าเป้้าหมายขั้้�นมาตรฐาน
	ปััญหา/อุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน :
1. 	สถานการณ์์ภััยแล้้ง ปริิมาณน้ำำ��ไม่่เพีียงพอต่่อการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� จึึงต้้องดำำ�เนิินการปล่่อยสััตว์์น้ำำ��
ในอััตราความหนาแน่่นที่่�ลดลงมีีผลทำำ�ให้้ได้้ผลผลิิตสัตว์
ั ์น้ำำ��ลดลง
2. โรคสััตว์์น้ำำ��ที่่�เกิิดจากภััยแล้้ง ทำำ�ให้้ปลาตาย ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��จึึงลดลง และในบางฟาร์์มจะมีีแผนการตากบ่่อ
ในฤดููแล้้งหรืือตกแต่่งบ่่อเพื่่�อเตรีียมไว้้เลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��ในรอบถััดไป จึึงทำำ�ให้้ไม่่มีีผลผลิิตสัตว์
ั ์น้ำำ��
3.	สถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้มีกี ารเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��
เป็็นระยะเวลานาน ส่่งผลให้้มีีความหนาแน่่นของสััตว์์น้ำำ��จึึงเกิิดการน๊๊อคตายได้้ และทำำ�ให้้ได้้ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ลดลง
	การแก้้ไขปััญหา/การลดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน :
กรมประมงให้้ความรู้้�กัับเกษตรกรในแนวทางการป้้องกัันโรคสััตว์์น้ำำ�� และแนวทางการลดความเสี่่�ยงต่่อ
ผลกระทบในช่่วงเวลาที่่�เลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��ในระยะยาว ทำำ�ให้้เกษตรกรปรัับตััวรัับมืือกัับสถานการณ์์ ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้
	ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 4.3 ร้้อยละของแปลงที่่�ได้้ราคาผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น
ผลการดำำ�เนิินงาน : เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.03 = ค่่าเป้้าหมายขั้้�นต้้น
	ปััญหา/อุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน :
1. 	สถานการณ์์ภััยแล้้ง กระทบต่่อปััจจััยการเลี้้�ยงปลาตาย จึึงทำำ�ให้้ไม่่มีีผลผลิิตออกมาจำำ�หน่่าย หรืือผลผลิิต
สััตว์์น้ำำ��ที่่�ไม่่ได้้ขนาดตลาดเนื่่�องจากมีีโรคสััตว์์น้ำำ�� หรืือเกิิดจากภััยแล้้งทำำ�ให้้จำำ�หน่่ายได้้ในราคาลดลง
2. 	สถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
ส่่งออกสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ได้้ตามปกติิ มาตรการการปิิดร้้านอาหาร ผลผลิิตล้้นตลาดเนื่่�องจากผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนไปบริิโภค
สิินค้้าทดแทนชนิิดอื่่�นๆ และเนื่่�องจากรายได้้ของผู้้�บริิโภคลดลงทำำ�ให้้พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��เปลี่่�ยนไป
บริิโภคสิินค้้าทดแทนกััน (Substitute good) ชนิิดอื่่�นๆ เช่่น หมูู ไก่่ ไข่่ โดยส่่งผลให้้สภาพราคาไม่่ปกติิและไม่่เป็็นไป
ตามสถานการณ์์ปกติิ จึึงทำำ�ให้้ราคาสิินค้้าตกต่ำำ��และล้้นตลาด
	การแก้้ไขปััญหา/การลดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน :
กรมประมงได้้ดำำ�เนิินงานในการส่่งเสริิมแนวทางการเพิ่่�มช่่องทางตลาด โดยสร้้างช่่องทาง Fisheries Shop
เพื่่�อให้้เกษตรกรที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและผ่่านมาตรฐาน GAP ของกรมประมง ได้้ใช้้งานเพื่่�อช่่วยเพิ่่�มช่่องทางการขายสิินค้้า
ของเกษตรกรจากฟาร์์มถึึงมืือผู้้�บริิโภคโดยตรงส่่งผลให้้ราคาผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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	ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 4.4 ร้้อยละของแปลงใหญ่่ที่่�ได้้รัับการรัับรองคุุณภาพและมาตรฐานการผลิิต
ผลการดำำ�เนิินงาน : ร้้อยละ 99.18 = ค่่าเป้้าหมายขั้้�นสููง
การส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนให้้เข้้าสู่่�การตรวจสอบรัับรองคุุณภาพมาตรฐาน
และได้้รับั การสนัับสนุนุ งบประมาณในการดำำ�เนิินงานของกรมประมง มีีจำำ�นวน 50 แปลง ผลการดำำ�เนิินงานตามแนวทาง
ส่่งเสริิมเกษตรแปลงใหญ่่ที่่�ได้้รัับการรัับรองคุุณภาพและมาตรฐานการผลิิต ในปีี 2563 ได้้เท่่ากัับ ร้้อยละ 99.18
	ตััวชี้้�วัดที่่
ั � 5 ความสำำ�เร็็จในการขัับเคลื่่�อนเพื่่� อแก้้ปัญ
ั หา IUU ในระยะยาว ประกอบด้้วย 2 ตััวชี้้�วัดย่่
ั อย
ดัังนี้้�

	ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 5.1 ร้้อยละความสำำ�เร็็จในการควบคุุมเรืือประมงและเรืือขนถ่่ายนอกน่่านน้ำำ��ไทย ไม่่ทำำ�
การประมงผิิดกฎหมาย IUU
ผลการดำำ�เนิินงาน : ไม่่มีีเรืือกระทำำ�ผิิดกฎหมาย = ค่่าเป้้าหมายขั้้�นสููง
	ปััจจุุบัันมีีเรืือออกทำำ�การประมงนอกน่่านน้ำำ��ไทยจำำ�นวน 3 ลำำ� บริิเวณพื้้�นที่่�ทำำ�การประมงใน Malha bank
ในมหาสมุุ ทรอิิ น เดีี ย ซึ่่� ง อยู่่�ภายใต้้ พื้้� น ที่่� ค วามรัั บผิิ ด ชอบของภาคีี ค วามตกลงว่่ าด้้ ว ยการทำำ� ประมงในพื้้� น ที่่� ต อนใต้้
ของมหาสมุุทรอิินเดีีย (SIOFA) และมีีเรืือขนถ่่ายสััตว์์น้ำำ��ไปทำำ�การรัับสััตว์์น้ำำ��นอกน่่านน้ำำ��ไทยจำำ�นวน 9 ลำำ� ซึ่่�งไปรัับ
สััตว์์น้ำำ��ที่่�ท่่าเทีียบเรืือประเทศมััลดีีฟส์์ จำำ�นวน 6 ลำำ� และประเทศมาเลเซีีย จำำ�นวน 3 ลำำ� จากการควบคุุมโดยการ
ออกกฎหมายที่่�มีีประสิิทธิิภาพสอดคล้้องกัับข้้อปฏิิบััติิองค์์การบริิหารจััดการระดัับภููมิิภาค (RFMOs) และรััฐชายฝั่่�ง
รวมทั้้�งการนำำ�อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ประกอบด้้วย ระบบติิดตามเรืือประมง (VMS) ระบบการรายงานทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ERS)
และระบบเฝ้้าติิดตามทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (EM) มาใช้้กัับเรืือประมงนอกน่่านน้ำำ��และเรืือขนถ่่ายสััตว์์น้ำำ��นอกน่่านน้ำำ��ไทย
จึึงส่่งผลให้้ไม่่พบว่่ามีีเรืือกระทำำ�ผิิดกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อปฏิิบััติิทั้้�งของประเทศไทย องค์์การบริิหารจััดการ
ระดัับภููมิิภาค (RFMOs) และรััฐชายฝั่่�ง จึึงไม่่มีีเรืือของประเทศไทยถููกขึ้้�นบััญชีีเป็็นเรืือที่่�ทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้้การควบคุุม (IUU Fishing)
	ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 5.2 ร้้อยละเฉลี่่�ยของปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยการลงแรงประมง (CPUE) เพิ่่�มขึ้้�น
ผลการดำำ�เนิินงาน : ร้้อยละ 21.97 = ค่่าเป้้าหมายขั้้�นสููง
การประเมิินปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยการลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE) ของเรืือสำำ�รวจ
กรมประมงในน่่านน้ำำ��ไทย ปีี 2562 เท่่ากัับ 22.80 กิิโลกรััม/ชั่่�วโมง และปีี 2563 เท่่ากัับ 27.81 กิิโลกรััม/ชั่่�วโมง
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ร้้อยละ 21.97
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ผลการปฏิิบัติ
ั ิงานกรมประมง
จำำ�แนกตามแผนงาน - ผลผลิิต/โครงการ - กิิจกรรม
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานพื้้� นฐานด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ : ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างความสามารถในการ
แข่่งขััน
ผลผลิิต : พัั ฒนาศัักยภาพด้้านการประมง
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

521,877,063 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


ผลิิตลููกพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� 574.410 ล้้านตััว

ผลเชิิงคุุณภาพ

ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น
	พื้้�นที่่�น้ำำ��จืืด
ผลสำำ�รวจโดยการใช้้เครื่่�องมืือข่่าย 6 ขนาดช่่องตา ประกอบด้้วย ขนาดช่่องตา 20, 30, 40, 55, 70 และ
90 มิิลลิิเมตร สุ่่�มตััวอย่่างตามจุุดที่่�กำำ�หนดในแหล่่งน้ำำ�� ประกอบด้้วยแหล่่งน้ำำ��ขนาดใหญ่่และอ่่างเก็็บน้ำำ�� 7 แหล่่งน้ำำ��
สรุุปผลการประเมิินค่่า CPUE (กรััม/พื้้�นที่่�ข่า่ ย 100 ตารางเมตร/คืืน) ปีี 2563 เท่่ากับั 849.8 เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2562 (747.10)
ร้้อยละ 14
	พื้้�นที่่�ทะเล
ปริิ ม าณสัั ตว์์ น้ำำ�� ต่่ อ หน่่ ว ยลงแรงประมง (CPUE) ในพื้้� น ที่่� ท ะเลของเรืือสำำ� รวจกรมประมงในน่่ า นน้ำำ�� ไทย
ขนาดตาอวน 4.0 เซนติิเมตร ปีี 2563 เท่่ากัับ 27.81 กิิโลกรััม/ชั่่�วโมง เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 (22.80) ร้้อยละ 21.97


รายงานประจำำ�ปีี 2563
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	กิิจกรรม : พัั ฒนาและบริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��

กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล กองวิิจััย
และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด กองวิิจัยั และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่ง่� กองวิิจัยั และพััฒนาพัันธุุกรรม
สััตว์์น้ำ�ำ� กองวิิจัยั และพััฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ�� สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงพััฒนาและฟื้้�นฟููทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� แหล่่งประมง บริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� ศึึกษาและพััฒนา
เทคโนโลยีี ด้้ า นการผลิิ ตพัั น ธุ์์�สัั ตว์์ น้ำำ�� ให้้ มีี คุุ ณ ภาพ ควบคู่่�กัั บ การเพิ่่� ม ผลผลิิ ตสัั ตว์์ น้ำำ�� โดยผลิิ ตลูู ก พัั น ธุ์์�สัั ตว์์ น้ำำ��
เพื่่�อปล่่อยลงในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ 574.410 ล้้านตััว (สััตว์์น้ำำ��จืืด 398.436 ล้้านตััว เช่่น ปลาดุุกอุุย ปลาสร้้อยขาว
ปลานิิล ปลานวลจัันทร์์เทศ ปลาไน ปลายี่่�สกเทศ ปลาตะเพีียนขาว ปลาสวาย ปลากระโห้้ ปลากราย กุ้้�งก้้ามกราม กบนา
เต่่า พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืด (ปรัับปรุุงพัันธุ์์�) 11.541 ล้้านตััว เช่่น ปลาตะเพีียนขาว สพก.ปลานิิลจิิตรลดา 3 สพก. ปลานิิลแดง
ปลายี่่�สกเทศ สพก. ปลาหมอชุุมพร 1 กุ้้�งก้้ามกราม และพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง 164.433 ล้้านตััว เช่่น ปลากะพงขาว
กุ้้�งแชบ๊๊วย กุ้้�งกุุลาดำำ� หมึึกทะเล หอย ปูู เป็็นต้้น)
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :
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ประเมิินสภาพและผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง CPUE ทั้้�งในทะเล ในแม่่น้ำำ�� และแหล่่งน้ำำ��ขนาดใหญ่่
ประเมิินปริิมาณผลจัับสััตว์์น้ำำ��จากการทำำ�ประมงในแหล่่งน้ำำ��ด้้วยการวางสมุุดปููม (Logbook) 1,234 ชุุดข้้อมููล
บริิหารจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพ โดยจััดทำำ�ฐานข้้อมููลตััวอย่่างสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด ในพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์สัตว์
ั น้ำ์ ำ��จืืด 1 ฐานข้้อมููล
ติิดตามการแพร่่กระจายของสััตว์์น้ำำ��ต่่างถิ่่�นในธรรมชาติิ 25 แห่่ง เก็็บรัักษาและดููแลตััวอย่่างสััตว์์น้ำำ��ให้้อยู่่�ในสภาพดีี
500 ตััวอย่่าง รวบรวมพ่่อแม่่พัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��พื้้�นเมืือง 54 ชนิิด ผลิิตและปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��พื้้�นเมืือง 28 ชนิิด 1,385,707 ตััว
และเก็็ บตัั ว อย่่ า งสัั ตว์์ น้ำำ�� ประจำำ� ถิ่่� น และสัั ตว์์ น้ำำ�� หายากใกล้้ สูู ญ พัั น ธุ์์�นำำ� เข้้ าธ นาคาร DNA และห้้ อ งเก็็ บตัั ว อย่่ า ง
สััตว์์น้ำำ��อ้้างอิิง และจััดทำำ�รายงาน 22 ชนิิด

	บริิหารจััดการสถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� 10 แห่่ง ได้้แก่่ สถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืดพะเยา สถานแสดงพัันธุ์์�
สััตว์์น้ำำ��จืืดนครสวรรค์์ สถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืดสกลนคร สถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��กรุุงเทพมหานคร สถานแสดง
พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��เขื่่�อนป่่าสัักชลสิิทธิ์์� จัังหวััดลพบุุรีี สถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��วัังปลา (บางไทร) จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
สถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��พิิจิิตร สถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��สตููล สถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ระยอง สถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
อ่่าวคุ้้�งกระเบน จัังหวััดจัันทบุุรีี เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้� ความเข้้าใจด้้านการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรชีีวภาพสััตว์์น้ำำ��ของไทย
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมชม 870,953 ราย

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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	พัั ฒ นาและเสริิ ม สร้้ า งความอุุ ด มสมบูู รณ์์ ข องสัั ตว์์ น้ำำ�� ในพื้้� น ที่่� โ ครงการบริิ ห ารจัั ด การน้ำำ�� พื้้� น ที่่� ทุ่่� งสุุ โขทัั ย
และทุ่่�งบางระกำำ� โดยผลิิตและปล่่อยปลากิินพืืช ขนาด 2 – 3 เซนติิเมตร จำำ�นวน 3,000,000 ตััว และได้้ติิดตาม
และประเมิินผลการปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ก่่อนและหลัังการปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ�� 1 ครั้้�ง

ปรัับปรุุงแหล่่งน้ำำ��ให้้มีีสภาพเหมาะสมต่่อการเจริิญเติิบโตของสััตว์์น้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ขนาดใหญ่่ 3 แห่่ง คืือ
บึึงบอระเพ็็ด จัังหวััดนครสวรรค์์ กว๊๊านพะเยา จัังหวััดพะเยา และหนองหาร จัังหวััดสกลนคร โดยการขุุดลอกหนองบึึง
และปรัับปรุุงแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิด้้วยเรืือขุุด 720,938 ลููกบาศก์์เมตร และเครื่่�องจัักรกล 419,700 ลููกบาศก์์เมตร
กำำ�จััดวััชพืืช 200,050 ตััน
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ฟื้้�นฟููทรััพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยการพััฒนาฟาร์์มสััตว์์น้ำำ��ชุุมชน 20 เขต ปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
53,330,000 ตััว เพาะขยายพัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��ที่่�เสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์� 2,375,000 ตััว ควบคุุมการทำำ�ประมงในพื้้�นที่่�ทะเลสาบ
24 ครั้้�ง เสริิมสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� 12 ชุุมชน สร้้างจิิตสำำ�นึึกและประชาสััมพัันธ์์
เพื่่�อการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรประมง โดยการจััดค่่ายเยาวชน 2 รุ่่�น 100 คน รวมทั้้�งจััดทำำ�จดหมายข่่าว 4 ฉบัับ

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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แผนงานยุุทธศาสตร์์การจััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ : ยุุทธศาสตร์์ด้้านความมั่่�นคง
โครงการจััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์ด้้านการประมง
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

15,332,304 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ

	ตรวจร่่วมเรืือประมงและแรงงานในภาคประมง 151 ครั้้�ง
 แรงงานประมงได้้รัับการคุ้้�มครองผ่่านระบบการออกหนัังสืือคนประจำำ�เรืือสำำ�หรัับต่า
่ งด้้าว 65,146 ราย


ผลเชิิงคุุณภาพ


การใช้้แรงงานในเรืือประมงถููกต้้องตามกฎหมาย ร้้อยละ 100

	กิิจกรรม : จััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์ด้้านการประมง

ั งาน
หน่่วยงานที่่�รับ
ั ผิิดชอบ : กองบริิหารจััดการทรััพยากรและกำำ�หนดมาตรการ กองตรวจการประมง สำำ�นัก

ประมงจัังหวััด
กรมประมงบริิหารจััดการแรงงานต่่างด้้าวในอุุตสาหกรรมประมงให้้ทำำ�งานถููกต้้องตามกฎหมายและได้้รัับ
ความคุ้้�มครอง มีีความปลอดภััยจากกระบวนการค้้ามนุุษย์์ เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้าใจ ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�นำำ�เข้้า
สิินค้้าประมง โดยบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องตรวจร่่วมเรืือประมงและแรงงานในภาคประมง 151 ครั้้�ง
11,925 ราย รวมทั้้�งปรัับปรุุงข้้อมููลและจััดทำำ�หนัังสืือคนประจำำ�เรืือสำำ�หรัับแรงงานต่่างด้้าว 65,146 ราย
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แผนงานยุุทธศาสตร์์ป้อ
้ งกัันและแก้้ไขปััญหาที่่�มีผ
ี ลกระทบต่่อความมั่่�นคง
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ : ยุุทธศาสตร์์ด้้านความมั่่�นคง
โครงการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

432,696,378 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


	ตรวจติิดตาม และเฝ้้าระวัังการทำำ�ประมงให้้เป็็นไปตามกฎหมาย 263,362 ครั้้�ง

ผลเชิิงคุุณภาพ


ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินคดีีให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ร้้อยละ 100

	กิิจกรรม : ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย

กองบริิหารจััดการเรืือประมงและการทำำ�การประมง กองวิิจััยและพััฒนา
ประมงทะเล กองตรวจการประมง กองตรวจสอบเรืือประมง สิินค้้าสััตว์์น้ำำ�� และปััจจััยการผลิิต กองตรวจสอบคุุณภาพ
สิินค้้าประมง สำำ�นัักงานประมงพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงดำำ�เนิินการป้้องกััน ยัับยั้้�ง และขจััดการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ ไร้้การควบคุุม
(IUU) ทั้้�งในน่่านน้ำำ��ไทย และทะเลสากล โดยตรวจติิดตามและเฝ้้าระวัังการทำำ�ประมงให้้เป็็นไปตามกฎหมาย (PIPO)
263,362 ครั้้ง� ติิดตาม ควบคุุม เฝ้้าระวัังการทำำ�การประมงของเรืือประมงไทย ในน่่านน้ำำ��ไทยผ่่านระบบติิดตามเรืือประมง
(VMS) 38,637 ครั้้ง� ตรวจสอบ ติิดตาม และเฝ้้าระวัังการทำำ�ประมงของเรืือประมงและเรืือขนถ่่ายสััตว์น้ำ์ ำ��ไทยนอกน่่านน้ำำ��
และเรืือสนัับสนุนุ เพื่่อ� การประมง 1,533 ครั้้ง� ตรวจตรา ตรวจสอบ และเฝ้้าระวัังการทำำ�การประมงของเรืือประมงในทะเล
ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย 805 ครั้้ง� ตรวจสอบการนำำ�เข้้าสินิ ค้้าสัตว์
ั น้ำ์ ำ��จากเรืือประมงต่่างประเทศ 60,151 ครั้้ง� ตรวจสุุขลักั ษณะ
แพปลา สะพานปลา และท่่าเทีียบเรืือ 681 แห่่ง ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้้อนกลัับของโรงงาน (Traceability) 186 แห่่ง
และพััฒนารููปแบบในการจััดทำำ�เครื่่�องหมาย เครื่่�องมืือเพื่่�อป้้องกัันการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย 3 รููปแบบ
หน่่วยงานที่่� รัั บ ผิิ ดช อบ :

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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แผนงานยุุทธศาสตร์์การเกษตรสร้้างมููลค่่า
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ : ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขััน
โครงการยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตร
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

264,662,732 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


	ตรวจสอบและรัับรองคุุณภาพสิินค้้าประมง 29,276 แห่่ง

ผลเชิิงคุุณภาพ


	สิินค้้าประมงที่่�ผ่า่ นการรัับรองไม่่ถููกตีีกลัับจากประเทศคู่่�ค้้า ร้้อยละ 99.98

	กิิจกรรม : พัั ฒนาคุุณภาพสิินค้้าประมงสู่่�มาตรฐาน

กองพััฒนาระบบการรัับรองมาตรฐานสิินค้้าประมงและหลัักฐานเพื่่�อการสืืบค้้น
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง กองวิิจััยและพััฒนา
ประมงน้ำำ��จืืด กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ�� กองตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าประมง กองวิิจััยและพััฒนา
ประมงทะเล กองตรวจสอบเรืือประมง สิินค้้าสััตว์์น้ำำ�� และปััจจััยการผลิิต กองวิิจัยั และพััฒนาเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม
สััตว์์น้ำ�ำ� กองวิิจัยั และพััฒนาสุุขภาพสััตว์์น้ำำ�� กองวิิจััยและพััฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ�� สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็น Competent Authority สำำ�หรัับสินิ ค้้าที่่มี� กี ารส่่งออกไปยัังต่่างประเทศ โดยการจััดทำำ�
มาตรฐานและตรวจสอบตั้้�งแต่่ระดัับไร่่นาถึึงโต๊๊ะอาหาร (From farm to table) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
ด้้านมาตรฐานคุุณภาพสิินค้้าเกษตรและอาหารอย่่างครบวงจร มีีรายละเอีียดการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
1.	ตรวจสอบและรัับรองคุุณภาพสิินค้้าประมงให้้ได้้มาตรฐานตลอดกระบวนการผลิิตจากต้้นน้ำำ��ถึึงปลายน้ำำ��
โดยการตรวจประเมิินมาตรฐานและสุุขอนามััยฟาร์์ม 28,094 ฟาร์์ม เป็็นฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด 20,920 ฟาร์์ม
ฟาร์์มเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��ชายฝั่่ง� 7,071 ฟาร์์ม ฟาร์์มเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��เพื่่อ� การส่่งออก 26 ฟาร์์ม และฟาร์์มพ่่อแม่่พันั ธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��
ตามหลัักพัันธุุศาสตร์์ 77 ฟาร์์ม ตรวจปััจจััยการผลิิตจากแหล่่งเพาะเลี้้�ยง 81,092 ตััวอย่่าง ตรวจวิิเคราะห์์วััตถุุดิิบ
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละแหล่่ ง ประมง 51,567 ตัั ว อย่่ า ง
ควบคุุม ตรวจสอบสััตว์น้ำ์ ำ�� ซากสััตว์์น้ำำ�� และผลิิตภัณ
ั ฑ์์
นำำ�เข้้า – ส่่งออก 82,242 ครั้้�ง ควบคุุมและตรวจสอบ
ผู้้�ผลิิตและผู้้�นำำ�เข้้า 85,244 ครั้้�ง เฝ้้าระวัังการป้้องกััน
การลัักลอบการนำำ�เข้้าและส่่งออกสััตว์์น้ำำ�� ซากสััตว์์น้ำำ��
และผลิิตภััณฑ์์ 90,252 ครั้้�ง
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

60

Annual Report 2020

Department of Fisheries

2. ออกหนัังสืือรัับรอง/ใบรัับรอง/หนัังสืืออนุุญาต/ใบอนุุญาต 559,419 ฉบัับ ได้้แก่่ ใบรัับรองสุุขอนามััย
สิินค้้าสััตว์์น้ำำ�� 66,678 ฉบัับ หนัังสืือรัับรองสุุขภาพสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อการส่่งออก 8,753 ฉบัับ ใบอนุุญาต/ใบรัับรองสััตว์์น้ำำ��
และปััจจััยการผลิิต 481,836 ฉบัับ ใบสำำ�คััญการขึ้้�นทะเบีียน/ใบรัับรองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาหารสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อการส่่งออก
2,075 ฉบัับ และใบอนุุญาตผลิิต/นำำ�เข้้า/ขายอาหารสััตว์์น้ำำ�� 77 ฉบัับ
3.	ตรวจประเมิินสถานประกอบการ 1,182 โรง ประกอบด้้วย ตรวจสุุขลัักษณะโรงงานผลิิต ผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��
327 โรง ตรวจสอบระบบ HACCP โรงงาน 327 โรง ตรวจสุุขลักั ษณะสถานแปรรููปสััตว์น้ำ์ ำ��เบื้้�องต้้น 65 โรง ตรวจสุุขลักั ษณะ
สถานบรรจุุสััตว์์น้ำำ��และแหล่่งคายทราย 64 โรง ตรวจสถานที่่�พัักซากสััตว์์น้ำำ�� 27 แห่่ง ตรวจรัับรองห้้องปฏิิบััติิการ
164 แห่่ง ตรวจรัับรองห้้องปฏิิบััติิการที่่�รัับถ่่ายโอนภารกิิจด้้านการตรวจสอบฯ 28 แห่่ง ตรวจสุุขลัักษณะห้้องเย็็นรัับฝาก
72 แห่่ง และตรวจสุุขลัักษณะเรืือห้้องเย็็น เรืือขนถ่่าย 108 แห่่ง
4. เตรีียมความพร้้อมเกษตรกร และการพััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการ ประกอบด้้วย เตรีียมความพร้้อม
เกษตรกรเข้้าสู่่�มาตรฐานฟาร์์ม 5,241 ฟาร์์ม พััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการ 67 ราย พััฒนาศัักยภาพเกษตรกร
ด้้านการผลิิตอาหารสััตว์น้ำ์ ำ�� 185 ราย พััฒนาเกษตรกรและเจ้้าหน้้าที่่ส่� ง่ เสริิมเพื่่อ� การรัับรองแบบกลุ่่�มตามมาตรฐานสากล
4 กลุ่่�ม 120 ราย พััฒนาศัักยภาพด้้านการตรวจสอบสิินค้้าประมง 2 ครั้้�ง
5. จััดทำำ�และขยายขอบข่่ายระบบ ISO เพื่่�อรัับรองคุุณภาพและความปลอดภััยสิินค้้าประมง ประกอบด้้วย
จััดทำำ�ระบบคุุณภาพห้้องปฏิิบัติั กิ าร เพื่่อ� รัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ห้้องปฏิิบัติั กิ ารตรวจวิิเคราะห์์สัตว์
ั น้ำ์ ��ำ จืืด) 5 แห่่ง
จััดทำำ�และขยายขอบข่่ายระบบ ISO เพื่่�อรัับรองคุุณภาพและความปลอดภััยสิินค้้าประมง (ด้้านการพััฒนาอุุตสาหกรรม
สัั ตว์์ น้ำำ�� ) 1 ระบบ จัั ด ทำำ� และขยายขอบข่่ า ยระบบ ISO เพื่่� อ รัั บร องคุุ ณ ภาพและความปลอดภัั ย สิิ น ค้้ า ประมง
(ด้้านการตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าประมง) 4 แห่่ง เตรีียมความพร้้อมขยายขอบข่่ายการรัับรองห้้องปฏิิบััติิการ 7 รายการ
พััฒนาห้้องปฏิิบัติั กิ ารตรวจโรคสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด 5 แห่่ง ขยายขอบข่่ายการรัับรองระบบคุุณภาพ ISO/IEC 17025 จำำ�นวน 1 รายการ
เปิิดขอบข่่ายการตรวจรัับรองฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��เศรษฐกิิจ 1 รายการ
6. เฝ้้าระวััง ป้้องกััน โรคสััตว์์น้ำำ��และเชื้้�อดื้้�อยา โดยเฝ้้าระวัังโรคสััตว์์น้ำำ��ในประเทศ 158,972 ตััวอย่่าง
เป็็นการเฝ้้าระวัังโรคเชิิงรุุก 103,732 ตััวอย่่าง เฝ้้าระวัังโรคเชิิงรัับ 55,240 ตััวอย่่าง เฝ้้าระวัังโรคสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อการส่่งออก
53,627 ตััวอย่่าง เฝ้้าระวัังฟาร์์มปลอดโรค 6,690 ตััวอย่่าง การจััดการเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพในสััตว์์น้ำำ�� 640 ตััวอย่่าง
สอบสวนและควบคุุมโรคระบาดในสััตว์น้ำ์ ำ�� 122 แห่่ง ตรวจรัับรองกุ้้�งมีีชีวิี ติ ส่่งออกสาธารณรััฐประชาชนจีีน 14,310 ตััวอย่่าง
ควบคุุมและเฝ้้าระวัังคุุณภาพและความปลอดภััยสิินค้้าสัตว์
ั น้ำ์ ำ��นำำ�เข้้า 12,845 ครั้้ง�
เฝ้้าระวัังคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ 16,211 ตััวอย่่าง
ตรวจติิดตามคุุณภาพความปลอดภััยหอยสองฝา 8,338 ตััวอย่่าง และผลิิต
หััวเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ (ปม.1 ) เพื่่�อใช้้ในการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� 161,775 ขวด
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ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงาน

	จากข้้อมููล GDP (สิินค้้าประมง) ปีี 2563 พบว่่า มีีมููลค่่าลดลงร้้อยละ 0.04 (เปรีียบเทีียบในช่่วงไตรมาส 2
ของปีี 2563 เทีียบกัับปีี 2562) พบว่่าเกิิดจากราคาสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ส่่วนใหญ่่ลดลง โดยเฉพาะราคาสิินค้้ากุ้้�งในประเทศ
เนื่่�องจากราคาสััตว์์น้ำำ��ในตลาดโลกส่่วนใหญ่่ลดลง เศรษฐกิิจชะลอตััวจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำำ�ให้้ส่่งผลกระทบต่่อการส่่งออกสิินค้้าประมงของไทย
การตรวจประเมิินมาตรฐานและสุุขอนามััยฟาร์์ม มีีรายละเอีียดผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงานดัังนี้้� ตรวจประเมิิน
มาตรฐานและสุุขอนามััยฟาร์์ม 28,094 ฟาร์์ม มีีฟาร์ม์ ที่่�ผ่า่ นการรัับรองมาตรฐาน 24,358 ฟาร์์ม หรืือคิิดเป็็น ร้้อยละ 86.70
เป็็นฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด 19,543 ฟาร์์ม (ผ่่านมาตรฐาน Safety Level 14,475 ฟาร์์ม มาตรฐาน GAP ปลานิิล
และสััตว์์น้ำำ��จืืดอื่่�น ๆ 5,068 ฟาร์์ม) และฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��ชายฝั่่�ง 4,815 ฟาร์์ม (ผ่่านมาตรฐาน GAP กุ้้�งทะเล
และสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�งอื่่�นๆ 4,743 ฟาร์์ม มาตรฐาน GAP มกษ จำำ�นวน 63 ฟาร์์ม มาตรฐาน CoC จำำ�นวน 9 ฟาร์์ม)

การตรวจประเมิินสถานประกอบการ มีีรายละเอีียดผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงานดัังนี้้� เข้้าตรวจสุุขลัักษณะโรงงาน
ผลิิตผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ�� 327 โรง พร้้อมให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อพััฒนาปรัับปรุุงโรงงานให้้ได้้มาตรฐาน มีีโรงงานที่่�ผ่่านการรัับรอง
มาตรฐาน GMP จำำ�นวน 323 โรง หรืือร้้อยละ 98.78 ในจำำ�นวนนี้้�มีีโรงงานที่่�ผ่่านการรัับรองมาตรฐานระบบ HACCP
จำำ�นวน 319 โรง หรืือร้้อยละ 97.55 ตรวจสถานแปรรููปสััตว์์น้ำำ��เบื้้�องต้้น จำำ�นวน 65 โรง ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
จำำ�นวน 62 โรง หรืือร้้อยละ 95.38 ตรวจสถานบรรจุุ
สััตว์์น้ำำ��และแหล่่งคายทราย จำำ�นวน 64 โรง ได้้รัับ
การรัับรองมาตรฐาน 61 โรง หรืือร้้อยละ 95.31
ตรวจสุุขลัักษณะห้้องเย็็นรัับฝาก จำำ�นวน 72 แห่่ง
ได้้รับั การรัับรองมาตรฐาน 69 แห่่ง หรืือร้้อยละ 95.83
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โครงการปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

12,634,285 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


	ฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� และโรงเพาะฟัักได้้รับั การสำำ�รวจข้้อมููล 455,977 ฟาร์์ม

ผลเชิิงคุุณภาพ

	ข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกรที่่�ได้้รัับการสำำ�รวจ และปรัับปรุุง สามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับหน่่วยงานอื่่�นได้้
ร้้อยละ 100


	กิิจกรรม : ปรัับปรุุงทะเบีียนเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��

� สาร สำำ�นักั งานประมงพื้้�นที่่�กรุงุ เทพมหานคร
หน่่วยงานที่่�รับ
ั ผิิดชอบ : ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ

สำำ�นักั งานประมงจัังหวััด
กรมประมงดำำ�เนิินการสำำ�รวจและปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��รายฟาร์์มให้้เป็็นปััจจุุบััน
และมีีรายละเอีียดเพีียงพอต่่อการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ จำำ�นวน 455,977 ฟาร์์ม
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โครงการธนาคารสิินค้้าเกษตร
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

11,143,390 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


	ชุุมชนได้้รัับการบริิหารจััดการด้้านผลผลิิตสิินค้้าประมง 80 แห่่ง

ผลเชิิงคุุณภาพ


	ชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการสามารถดำำ�เนิินการบริิหารจััดการได้้สำำ�เร็็จ ร้้อยละ 87.27

	กิิจกรรม : สนัับสนุุนธนาคารผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม

กองวิิจัยั และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการบริิหารจััดการแหล่่งน้ำำ��ชุุมชนที่่�เหมาะสม เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��จืืด
ให้้เป็็นอาหารโปรตีีนสำำ�หรัับบริิโภคและสร้้างรายได้้ภายในครััวเรืือน โดยจััดทำำ�ธนาคารผลผลิิตด้้านการประมงแห่่งใหม่่
(ปีี 2563) 20 แห่่ง ให้้ความรู้้�แก่่ชุุมชนและปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� 1,926,000 ตััว รัับสมััครสมาชิิกธนาคาร 1,128 ราย
จััดตั้้�งกองทุุนธนาคารระดมหุ้้�นสมาชิิก 20 ครั้้�ง รวมถึึงติิดตามการดำำ�เนิินงานแหล่่งน้ำำ��ในปีีที่่�ผ่่านมา (ปีี 2560 2561
และ 2562) รวม 60 แห่่ง
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :
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โครงการพัั ฒนาศัักยภาพกระบวนการผลิิตและการแปรรููปสััตว์์น้ำำ��
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

33,142,767 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


	พััฒนาศัักยภาพด้้านการผลิิตและการแปรรููป 1,639 ราย

ผลเชิิงคุุณภาพ


	ผู้้�ประกอบการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��ที่่�นำำ�สััตว์น้ำ์ ำ��พัันธุ์์�ดีีไปเลี้้�ยงมีีผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 32.34

	กิิจกรรม : ส่่งเสริิมและบริิหารจััดการการผลิิตและการแปรรููป

ั และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่ง่� กองวิิจัยั และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยง
หน่่วยงานที่่�รับ
ั ผิิดชอบ : กองวิิจัย

สััตว์์น้ำำ��จืืด กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ�� กองวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ�� กองวิิจััย
และพััฒนาประมงทะเล
กรมประมงดำำ�เนิินการส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ ความรู้้�และเทคโนโลยีีการเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��ให้้แก่่เกษตรกรรายย่่อย
ผู้้�ประกอบการ ประชาชน ไปสู่่�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสััตว์์น้ำำ��สู่่�การส่่งออกเชิิงพาณิิชย์์ โดยการพััฒนาศัักยภาพ
ด้้านการผลิิตและแปรรููปด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง การเพาะเลี้้�ยง
สััตว์์น้ำำ��จืืด และสััตว์์น้ำำ��สวยงาม 1,639 ราย พััฒนาพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��พัันธุ์์�ดีี
โดยผลิิตสััตว์์น้ำำ��พัันธุ์์�หลััก 11,010 ตััว ผลิิตพ่่อแม่่พัันธุ์์�ขยาย 308,950 ตััว
โดยมีีรายละเอีียดการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�

การเพิ่่�มผลผลิิตปลากะพงขาว โดยการเพาะพัันธุ์์�ลููกปลากะพงขาวจากพ่่อแม่่พัันธุ์์�ที่่�ผ่่านการปรัับปรุุงพัันธุ์์�
(IMT – GT) และนำำ�มาอนุุบาลให้้ได้้ขนาดและน้ำำ��หนัักเพื่่�อขยายพัันธุ์์� ได้้แก่่ อนุุบาลพัันธุ์์�ปลากะพงขาวกลุ่่�มคััดเลืือก
และกลุ่่�มควบคุุมจนได้้ขนาด 1 เซนติิเมตร 120,000 ตััว อนุุบาลพัันธุ์์�ปลากะพงขาวกลุ่่�มคััดเลืือกและกลุ่่�มควบคุุม
จนมีีน้ำำ��หนัักประมาณ 10 – 30 กรััม 12,000 ตััว และอนุุบาลพัันธุ์์�ปลากะพงขาวกลุ่่�มคััดเลืือกและกลุ่่�มควบคุุม
จนมีีน้ำำ��หนััก 40 – 80 กรััม 7,000 ตััว
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ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� และการแปรรููปสััตว์์น้ำำ�� เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของเกษตรกร
ผู้้�เพาะเลี้้�ยงปลาดุุก โดยคััดเลืือกเกษตรกรและบัันทึึกข้้อมููล 200 ราย พััฒนาศัักยภาพเกษตรกร (จััดฝึึกอบรม/
จััดทััศนศึึกษาดููงาน) 140 ราย สนัับสนุุนปััจจััยการผลิิต 135 ราย ส่่งเสริิม สนัับสนุุน การสร้้างเครืือข่่าย การผลิิตปลาดุุก
(ระดัับพื้้�นที่่�) 1 กลุ่่�ม พััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการแปรรููปปลาดุุก 3 กลุ่่�ม และตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพ ความปลอดภััย
ผลิิตภััณฑ์์ปลาดุุก 15 ตััวอย่่าง

	บริิหารระบบชลประทานเพื่่อ� การเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ�� 8 แห่่ง ในพื้้�นที่่�จังั หวััดสงขลา 1 แห่่ง นครศรีีธรรมราช 5 แห่่ง
สุุราษฎร์์ธานีี 1 แห่่ง และจัันทบุุรีี 1 แห่่ง โดยดำำ�เนิินการตรวจวิิเคราะห์์น้ำำ��และสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่�ชลประทาน
เพื่่อ� การเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ�� 252 ครั้้ง� 1,279 ตััวอย่่าง ส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ การเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ�� 2,013 ตััวอย่่าง 899 ราย
พััฒนากลุ่่�มเกษตรกร 148 ราย ให้้บริิการสููบน้ำำ��แก่่เกษตรกร 5,013 ชั่่�วโมง 25,758,976 ลููกบาศก์์เมตร ให้้บริิการ
บำำ�บััดน้ำำ��ทิ้้�ง 9,176 ชั่่�วโมง

ส่่งเสริิมการเพาะเลี้้�ยงปลาสวยงาม โดยการจััดฝึึกอบรมด้้านสััตว์์น้ำำ��สวยงามและพรรณไม้้น้ำำ�� 150 ราย จััดทำำ�
และปรัับปรุุงมาตรฐานการประกวดสััตว์์น้ำำ��สวยงามในประเทศไทย 2 เรื่่�อง จััดนิิทรรศการเพื่่�อประชาสััมพัันธ์์ส่่งเสริิม
ธุุรกิิจสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��สวยงามและพรรณไม้้น้ำำ��ภายในประเทศไทย 2 ครั้้�ง จััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยและพััฒนาถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��สวยงามและพรรณไม้้น้ำำ�� 13 แห่่ง
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โครงการระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

47,914,134 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


แปลงใหญ่่ด้้านการประมงที่่�เข้้าร่่วมโครงการ 110 แปลง

ผลเชิิงคุุณภาพ


	ต้้นทุุนการผลิิตสิินค้้าประมงของเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการลดลง ร้้อยละ 17.24

	กิิจกรรม : ระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่

กองนโยบายและแผนพััฒนาการประมง กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
ชายฝั่ง่� กองวิิจัยั และพััฒนาการเพาะเลี้้ย� งสััตว์์น้ำำ��จืืด กองวิิจัยั และพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด กองวิิจัยั และพััฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ��
กองพััฒนาระบบการรัับรองมาตรฐานสิินค้้าประมงและหลัักฐานเพื่่�อการสืืบค้้น สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงดำำ�เนิินการส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่ปีี 2563 จำำ�นวน 2 กลุ่่�มสััตว์น้ำ์ ำ�� คืือ กลุ่่�มสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด และกลุ่่�ม
สััตว์น้ำ์ ำ��ชายฝั่่ง� โดยการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดต้้นทุุนการผลิิตสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ในพื้้�นที่่�ที่่เ� หมาะสม จำำ�นวน 110 แปลง ประกอบด้้วย
ส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่ ปีี 2563 จำำ�นวน 26 แปลง แปลงใหญ่่ ปีี 2562 จำำ�นวน 34 แปลง และแปลงใหญ่่ ปีี 2561
จำำ�นวน 50 แปลง ดัังนี้้� ถ่่ายทอดความรู้้�ให้้เกษตรกร 4,281 ราย สนัับสนุุนจุุลิินทรีีย์์ ปม.1 จำำ�นวน 110 แปลง สนัับสนุุน
สััตว์์น้ำำ��พัันธุ์์�ดีี 846 ราย จััดทำำ�แผนพััฒนารายแปลง 110 แปลง เชื่่�อมโยงตลาด (แปลงปีี 2561) จำำ�นวน 109 แปลง
ส่่งเสริิมการยกระดัับมาตรฐานสิินค้้า 94 แปลง ให้้การรัับรองมาตรฐานฟาร์์ม (GAP กรมประมง) 4,073 ราย จััดทำำ�
จุุดสาธิิตการเลี้้�ยงปููทะเล 2 แห่่ง จััดทำำ�เอกสารเผยแพร่่ 3 เรื่่�อง และติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน 35 ครั้้�ง
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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โครงการบริิหารจััดการการผลิิตสิินค้้าเกษตรตามแผนที่่�เกษตรเพื่่� อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก
(Agri – Map)
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

13,342,530 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


	พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่เหมาะสมในการปลููกพืืชปรัับเปลี่่�ยนไปสู่่�กิิจกรรมการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ�� 5,000 ไร่่

ผลเชิิงคุุณภาพ

ไม่่สามารถรายงานผลตามตััวชี้้วั� ดั : เกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการมีีผลผลิิตสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ไม่่น้อ้ ยกว่่า 50 กิิโลกรััม/ไร่่/ปีี
เนื่่อ� งจากระยะเวลาการเก็็บสัตว์
ั น้ำ์ ำ�� อยู่่�ระหว่่าง 8 – 12 เดืือน โดยจะสามารถเก็็บผลผลิิตสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ได้้ในปีีงบประมาณ 2564


	กิิจกรรม : ส่่งเสริิมเกษตรเชิิงรุุกด้้านการประมง (Zoning by Agri map)

กองวิิจัยั และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงส่่งเสริิมการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ที่่�เหมาะสมเพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มทางเลืือกอาชีีพให้้แพร่่หลายสู่่�เกษตรกร
โดยการสนัั บสนุุ น ปััจจัั ย การผลิิ ต ให้้ แ ก่่ เ กษตรกร รวมถึึงให้้ คำำ� แนะนำำ� และถ่่ า ยทอดความรู้้�ด้้ า นการเลี้้� ย งสัั ตว์์ น้ำำ��
5,000 ไร่่ / ราย จำำ� นวนพื้้� น ที่่� ที่่� ไ ม่่ เ หมาะสมในการปลูู ก พืืช
ปรัั บ เปลี่่� ย นไปสู่่�กิิ จ กรรมการเพาะเลี้้� ย งสัั ตว์์ น้ำำ�� 5,000 ไร่่
รวมถึึงติิดตามการดำำ�เนิินงานและประเมิินผลเกษตรกร (รายเก่่า
ปีี 2562) 5,000 ราย และเกษตรกร (รายใหม่่ ปีี 2563) 5,000 ราย
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :
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โครงการพัั ฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืน
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

6,551,715 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


	จำำ�นวนเกษตรกรได้้รัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี 500 ราย

ผลเชิิงคุุณภาพ


เกษตรกรที่่�ได้้รับั การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้า้ นการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��อิินทรีีย์์มีีความรู้้�เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 99.80

	กิิจกรรม : พัั ฒนาเกษตรอิินทรีีย์์

ั และพััฒนาการเพาะเลี้้ย� งสััตว์์น้ำำ��จืืด กองพััฒนาระบบการรัับรองมาตรฐาน
หน่่วยงานที่่�รับ
ั ผิิดชอบ : กองวิิจัย

สิินค้้าประมงและหลัักฐานเพื่่�อการสืืบค้้น กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ�ช
ำ� ายฝั่่�ง กองวิิจััยและพััฒนา
ประมงทะเล สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงดำำ� เนิิ น การส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาฟาร์์ ม เพาะเลี้้� ย งสัั ตว์์ น้ำำ�� ให้้ เข้้ าสู่่� มาตรฐานเกษตรอิิ น ทรีี ย์์
โดยการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้า้ นการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��อิินทรีีย์์ 500 ราย สนัับสนุุนปััจจััยการผลิิต 498 ราย สร้้างเสริิม
องค์์ความรู้้�ด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืดอิินทรีีย์์แก่่เกษตรกร 2,610 ราย เป็็นเกษตรกร (ปีี 2561 – ปีี 2562)
จำำ�นวน 2,110 ราย และเกษตรกรปีี 2563 จำำ�นวน 500 ราย ตรวจประเมิินรัับรองฟาร์์มตามมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์
229 ราย โดยได้้รับั การรัับรอง 128 ราย และติิดตามประเมิินผลโครงการ 12 ครั้้�ง

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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โครงการจััดระเบีียบการทำำ�ประมง
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

165,262,693 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


	กำำ�หนด/ปรัับปรุุง/แก้้ไขมาตรการด้้านการประมง 32 ฉบัับ

ผลเชิิงคุุณภาพ


	ผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการทรััพยากรมีีความพึึงพอใจ ร้้อยละ 91.80

	กิิจกรรม : จััดระเบีียบการทำำ�ประมง

กองบริิหารจััดการทรััพยากรและกำำ�หนดมาตรการ กองตรวจสอบเรืือประมง
สิินค้้าสััตว์์น้ำำ�� และปััจจััยการผลิิต กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยง
สัั ต ว์์ น้ำำ��ช ายฝั่่� ง กองตรวจการประมง กองวิิ จัั ย และพัั ฒ นาประมงน้ำำ��จืืด กองวิิ จัั ย และพัั ฒ นาประมงทะเล
กองตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าประมง สำำ�นัักงานประมงพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงบริิหารจััดการทรััพยากรประมงโดยดำำ�เนิินการออกมาตรการ ระเบีียบ ประกาศ และข้้อกำำ�หนด
ที่่�เกี่่�ยวข้้องภายใต้้กฎหมายที่่�กำำ�หนด 32 ฉบัับ ออกใบรัับรองการจัับสััตว์์น้ำำ�� และ annex IV 6,107 ฉบัับ ออกใบอนุุญาต
ใบรัับรอง ตรวจติิดตาม เฝ้้าระวััง และการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการทำำ�ประมง ได้้แก่่ ออกใบอนุุญาต ใบรัับรอง
และหนัังสืือรัับรองเพื่่�อให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ออกหนัังสืือรัับรองตามกฎหมายว่่าด้้วยการประมงร่่วมกัับ
กรมเจ้้าท่า่ ออกใบอนุุญาตให้้ดำำ�เนิินการกิิจการแพปลา การขายทอดตลาด และออกหนัังสืืออนุุญาตประโยชน์์ทางวิิชาการ
95,704 ฉบัับ จััดทำำ�คู่่�มืือระเบีียบและวิิธีีการดำำ�เนิินงานกิิจการการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ควบคุุมตาม พ.ร.ก. การประมง
พ.ศ. 2558 สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่� 300 เล่่ม จััดทำำ�แผ่่นพัับประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ผู้้�ประกอบการ
การเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��ควบคุุมด้้านกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องตาม พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2558 จำำ�นวน 1,700 แผ่่น ควบคุุม ติิดตาม
และตรวจสอบใบอนุุญาตทำำ�การประมงที่่�ได้้รัับอนุุญาตและสถานที่่�ประกอบการ เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม พ.ร.ก. การประมง
พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง 68 ครั้้�ง ควบคุุมและกำำ�กัับการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ควบคุุม (ชายฝั่่�ง) ให้้เป็็นไป
ตามกฎหมาย 37,004 ฟาร์์ม 388 ครั้้�ง ติิดตามการดำำ�เนิินงานการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ควบคุุม (MSY) แหล่่งน้ำำ��จืืด 132 ครั้้�ง
ติิดตามและเฝ้้าระวัังการทำำ�การประมงในแหล่่งน้ำำ��จืืด 902 ครั้้�ง
เสริิมสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนประมงพื้้�นที่่�แหล่่งน้ำำ��จืืด 25 ชุุมชน
เก็็ บร วบรวมข้้ อ มูู ล การประเมิิ น ผลจัั บสัั ตว์์ น้ำำ�� ในแหล่่ ง น้ำำ�� จืืด
ขนาดใหญ่่ และอ่่างเก็็บน้ำำ�� (MSY) 11 ชุุดข้้อมููล 7 แหล่่งน้ำำ��
เก็็บรัักษาของกลาง (สััตว์น้ำ์ ำ��) ให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติสิ งวน
และคุ้้�มครองสััตว์ป่่า
์ พ.ศ. 2536 จำำ�นวน 6,219 ตััว และตรวจประเมิิน
และรัับรองมาตรฐานด้้านสุุขอนามััยในเรืือประมง 5,494 ลำำ�
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :
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แผนงานยุุทธศาสตร์์การวิิจััยและพัั ฒนานวััตกรรม
ยุุ ท ธศาสตร์์ ก ารจัั ด สรรงบประมาณ : ยุุ ท ธศาสตร์์ ด้้ า นการสร้้ า งความสามารถ
ในการแข่่งขััน
โครงการวิิจััยและพัั ฒนาการประมง
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

7,659,319 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


งานวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการ 32 โครงการ

ผลเชิิงคุุณภาพ


ผลงานวิิจััยที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ 12 เรื่่�อง

	กิิจกรรม : วิิจัย
ั และพัั ฒนาเพื่่� อสร้้างองค์์ความรู้้�พื้้� นฐานด้้านการประมง

กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน กองตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าประมง กองวิิจััย
และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด กองวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ�� กองวิิจััยและพััฒนา
ประมงทะเล กองวิิจัยั และพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด กองวิิจัยั และพััฒนาสุุขภาพสััตว์์น้ำำ�� กองวิิจัยั และพััฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ��
กรมประมงดำำ�เนิินการวิิจััยและพััฒนาการประมงเพื่่�อให้้สามารถประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้ปััญหา เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
และขยายผลไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์ รวมทั้้�งนำำ�ไปวิิจััยต่่อยอดเพื่่�อความเป็็นเลิิศทางวิิชาการ และเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจของประเทศ จำำ�นวน 32 โครงการ ความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงาน ร้้อยละ 95.00
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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โครงการวิิจัย
ั และนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการประมง
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

2,514,009 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


งานวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการ 8 โครงการ

ผลเชิิงคุุณภาพ


โครงการวิิจััยดำำ�เนิินการตามแผนที่่�กำำ�หนด ร้้อยละ 100

	กิิจกรรม : วิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อการพัั ฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้านการประมง

กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด
กรมประมงดำำ�เนิินการวิิจััยและนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการประมงเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพการพััฒนาชุุมชน
และสัังคมให้้มีีความเข้้มแข็็งและมั่่�นคง จำำ�นวน 8 โครงการ ความก้้าวหน้้าร้้อยละ 100
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

โครงการวิิจัย
ั และนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

8,283,405 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


งานวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการ 24 โครงการ

ผลเชิิงคุุณภาพ


โครงการวิิจััยดำำ�เนิินการตามแผนที่่�กำำ�หนด ร้้อยละ 97.50

	กิิจกรรม : วิิจััยและนวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีการประมงเพื่่� อสร้้างความมั่่�งคั่่�งทางเศรษฐกิิจ

กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
กองวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ�� กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ�� กองวิิจััยและพััฒนา
อาหารสััตว์์น้ำ�ำ�
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

72

Annual Report 2020

Department of Fisheries

กรมประมงดำำ�เนิินการวิิจััยและนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมงเพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับภาคอุุตสาหกรรม
ประมง เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการผลผลิิตให้้มีีคุุณภาพ สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน จำำ�นวน 24 โครงการ
ความก้้าวหน้้าร้้อยละ 97.50
โครงการพัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานสนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการประมง
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

3,837,500 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


โครงการที่่�ดำำ�เนิินการ 1 โครงการ

ผลเชิิงคุุณภาพ


การดำำ�เนิินการจััดหาอุุปกรณ์์พื้้�นฐานในการวิิจััยแล้้วเสร็็จตามแผนที่่�กำำ�หนด ร้้อยละ 100

	กิิจกรรม : พัั ฒนาระบบโครงสร้้างพื้้� นฐานและปััจจััยเอื้้�อที่่�สนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรม

กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ�� กองวิิจััย
และพััฒนาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ��
กรมประมงดำำ�เนิินการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและสนัับสนุนุ การวิิจัยั และนวััตกรรมด้้านการประมง ให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ
และเพีียงพอในการพััฒนาทางด้้านการประมงของประเทศ จำำ�นวน 1 โครงการ ความก้้าวหน้้าร้้อยละ 100
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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แผนงานยุุทธศาสตร์์เสริิมสร้้างพลัังทางสัังคม
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ : ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสัังคม
โครงการพัั ฒนาพื้้� นที่่�โครงการหลวง
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

3,654,530 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


39 แห่่ง

ส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพเกษตรกรด้้านการประมงในพื้้�นที่่�โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง

ผลเชิิงคุุณภาพ


ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��เฉลี่่�ยต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 97.10

	กิิจกรรม : สนัับสนุุนโครงการหลวงด้้านการประมง

กองวิิจัยั และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด
กรมประมงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้านการประมงให้้เกษตรกรในพื้้�นที่่�โครงการหลวง 39 แห่่ง โดยการถ่่ายทอด
ความรู้้�ให้้เกษตรกรในพื้้�นที่่�โครงการ และได้้สนับสนุ
ั นุ พัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��เพื่่อ� ปล่่อยและแจก ในโครงการฯ จำำ�นวน 1,722,100 ตััว
และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานและให้้คำำ�แนะนำำ� 93 ครั้้�ง
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :
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โครงการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

265,694,130 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


เกษตรกรได้้รัับการถ่่ายทอดความรู้้�และเทคโนโลยีีด้้านการประมง 8,714 ราย

ผลเชิิงคุุณภาพ


ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��เฉลี่่�ยต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 9.78

	กิิจกรรม : สนัับสนุุนโครงการพัั ฒนาอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ

กองโครงการอัั น เนื่่� อ งมาจากพระราชดำำ�ริิ แ ละกิิ จ กรรมพิิ เ ศษ กองวิิ จัั ย
และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด กองวิิจัยั และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่ง่� กองวิิจัยั และพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ�� สำำ�นัักงานประมงพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร
สำำ�นักั งานประมงจัังหวััด
กรมประมงดำำ�เนิินการพััฒนาพื้้�นที่่�และส่่งเสริิมการเพาะพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ให้้แก่่ราษฎรในเขตพื้้�นที่่�โครงการอัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิ โดยการผลิิตพัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��เพื่่�อปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��ในพื้้�นที่่� 310,275,801 ตััว ถ่่ายทอดความรู้้�และเทคโนโลยีี
ด้้านการประมง 8,714 ราย ประมงโรงเรีียน 765 แห่่ง และจััดตั้้�งจุุดเรีียนรู้้�และสาธิิตการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ�� 43 แห่่ง
หน่่วยงานที่่� รัั บ ผิิ ดช อบ :

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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โครงการสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพี ยง
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

1,358,812 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


เกษตรกรและเยาวชนได้้รัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีและบริิการด้้านการประมง 12,408 ราย

ผลเชิิงคุุณภาพ


	ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการมีีความพึึงพอใจ ร้้อยละ 99.97

	กิิจกรรม : สืืบสานรัักษาและต่่อยอดเศรษฐกิิจพอเพีี ยง
หน่่วยงานที่่� รัั บ ผิิ ดช อบ :

กองโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิและกิิจกรรมพิิเศษ สำำ�นัักงาน

ประมงจัังหวััด
กรมประมงดำำ�เนิินการจััดทำำ�คลิินิิกเกษตรเคลื่่�อนที่่�ด้้านการประมง เพื่่�อให้้เกษตรกรสามารถเข้้าถึึงการบริิการ
ทางวิิชาการและได้้รับั การแก้้ไขปััญหาด้้านการเกษตรแบบครบวงจร 232 ครั้้ง� มีีเกษตรกรลงทะเบีียนและใช้้บริกิ ารคลิินิกิ
(บริิการเบ็็ดเสร็็จ) 12,408 ราย
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แผนงานยุุทธศาสตร์์สร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนบนสัังคมเศรษฐกิิจภาคทะเล
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ : ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างการเติิบโต
บนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
โครงการบริิหารจััดการประมงทะเลอย่่างยั่่�งยืืน
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

29,779,783 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


เรืือประมงในน่่านน้ำำ��ไทยได้้รับั การสำำ�รวจข้้อมููลเพื่่�อประเมิินผลผลิิตสููงสุุดที่่�ยั่่�งยืืน 2,959 ลำำ�

ผลเชิิงคุุณภาพ


ปริิมาณการจัับสัตว์
ั ์น้ำำ��ในน่่านน้ำำ��ไทยเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 7.04

	กิิจกรรม : บริิหารจััดการประมงทะเลอย่่างยั่่�งยืืน

กองวิิจัยั และพััฒนาประมงทะเล
กรมประมงดำำ�เนิินการประเมิินผลผลิิตสููงสุุดของทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� (MSY) โดยสำำ�รวจ รวบรวม ข้้อมููลสภาวะ
ทรััพยากรประมงทะเลของเรืือประมงในน่่านน้ำำ��ไทย 2,959 ลำำ� เพื่่อ� ให้้การออกใบอนุุญาตทำำ�การประมงมีีความเหมาะสม
กัับสภาวะทรััพยากรประมง และกำำ�หนดมาตรการในการควบคุุมการทำำ�ประมงสััตว์์ทะเลที่่�อาศััยอยู่่�เฉพาะแหล่่ง
ให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน ฟื้้�นฟููสภาพท้้องทะเลโดยจััดสร้้างแหล่่งอาศััยสััตว์์ทะเลขนาดเล็็ก (ปะการัังเทีียม)
ที่่�จัังหวััดปััตตานีี 2 แห่่ง
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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แผนงานบููรณาการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหาจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ : ยุุทธศาสตร์์ด้้านความมั่่�นคง
โครงการพัั ฒนาเศรษฐกิิจและส่่งเสริิมศัักยภาพพื้้� นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

20,922,865 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ



เกษตรกรได้้รับั การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้้านการประมง 2,910 ราย
ปล่่อยลููกกุ้้�งกุุลาดำำ�ลงสู่่�แหล่่งน้ำำ�� 3,600,000 ตััว

ผลเชิิงคุุณภาพ


	รายได้้จากการทำำ�ประมงเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 38.78

	กิิจกรรม : การพัั ฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมไร้้รอยต่่อ

กองโครงการอัั น เนื่่� อ งมาจากพระราชดำำ�ริิ แ ละกิิ จ กรรมพิิ เ ศษ กองวิิ จัั ย
และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง กองวิิจัยั และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงดำำ�เนิินการบริิหารจัังหวััดชายแดนภาคใต้้เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหา และพััฒนา
คุุณภาพชีีวิตข
ิ องประชาชนให้้มีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิตที่่
ิ ดี� ขึ้ี น้� และมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้น� โดยอบรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้า้ นการประมง
ให้้แก่่ชาวประมงพื้้�นบ้้านและเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ�� 2,910 ราย ได้้แก่่ อบรมด้้านการเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด 1,975 ราย
ด้้านสััตว์น้ำ์ ำ��ชายฝั่่�ง 200 ราย ด้้านเพาะเลี้้�ยงปููทะเล 30 ราย ด้้านการทำำ�ประมงพื้้�นบ้้าน 425 ราย สร้้างอาชีีพทางเลืือก
เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ในครััวเรืือน 280 ราย อาทิิ การเลี้้�ยงปลาพวงชมพููแบบขยายผล 15 ราย พััฒนาศัักยภาพวิิสาหกิิจชุุมชน
แม่่บ้้านประมง อำำ�เภอบาเจาะ 30 ราย ผลิิตสิินค้้าแบรนด์์เนม (ปลาสลิิดดอนนา) 60 ราย ผลิิตสิินค้้าแบรนด์์เนมท้้องถิ่่�น
(ปลาส้้มมายอ) 70 ราย ส่่งเสริิมการเลี้้ย� งกุ้้�งก้้ามกรามในบ่่อดิิน
5 ราย ส่่ งเสริิ มการสร้้ างแหล่่ งวัั ตถุุดิิบเพื่่� อแปรรูู ปสัั ตว์์น้ำำ��
(ปลานิิล) 20 ราย อบรมหลัักสููตรประมงโรงเรีียน 6 แห่่ง 80 ราย
สร้้างแหล่่งเรีียนรู้้�กระบวนการผลิิต (การเพาะเลี้้�ยง และอนุุบาล
พัันธุ์์�ปลาสลิิดดอนนา และปลาตะเพีียน) 1 แห่่ง และปล่่อย
กุ้้�งกุุลาดำำ� 3,600,000 ตััว เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตกุ้้�งกุุลาดำำ�ในอ่่าว
ปััตตานีีและจัังหวััดใกล้้เคีียง
หน่่วยงานที่่� รัั บ ผิิ ดช อบ :
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แผนงานบููรณาการพัั ฒนาพื้้� นที่่�เขตเศรษฐกิิจพิิ เศษ
ยุุ ท ธศาสตร์์ ก ารจัั ด สรรงบประมาณ : ยุุ ท ธศาสตร์์ ด้้ า นการสร้้ า งความสามารถ
ในการแข่่งขััน
โครงการพัั ฒนาด่่านเขตเศรษฐกิิจพิิ เศษ
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

16,180,136 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงได้้รัับการพััฒนา 1 รายการ

ผลเชิิงคุุณภาพ


	ผู้้�รัับบริิการมีีความพึึงพอใจต่่อการให้้บริิการของด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ�� ร้้อยละ 90.68

	กิิจกรรม : พัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ��ในพื้้� นที่่�เขตเศรษฐกิิจพิิ เศษ

กองตรวจสอบเรืือประมง สิินค้้าสััตว์์น้ำำ�� และปััจจััยการผลิิต
กรมประมงดำำ�เนิินการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ��ในพื้้�นที่่�เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ ให้้มีีศัักยภาพ
ในการควบคุุม ตรวจสอบ และเฝ้้าระวัังการนำำ�เข้้า ส่่งออก นำำ�ผ่่านสััตว์์น้ำำ�� ซากสััตว์์น้ำำ�� ผลิิตภััณฑ์์สััตว์น้ำ์ ำ�� ปััจจััยการผลิิต
โดยการก่่ อ สร้้ า งอาคารที่่� ทำำ� การด่่ า นตรวจสัั ตว์์ น้ำำ�� จัั ง หวัั ด กาญจนบุุ รีี
จำำ�นวน 1 แห่่ง พร้้อมทั้้�งบููรณาการป้้องกัันการลัักลอบนำำ�เข้้าส่่งออกสััตว์น้ำ์ ำ��
หรืือผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ�� 1,088 ครั้้�ง ประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
กฎหมายและระเบีี ย บวิิ ธีี ป ฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ การนำำ� เข้้ า ส่่ ง ออกสัั ตว์์ น้ำำ��
หรืือผลิิตภััณฑ์์ปััจจััยการผลิิตและสิินค้้าเกษตร 485 ครั้้�ง
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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แผนงานบูรณาการพั ฒนาพื้ นที่ระดับภาค
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ : ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างความสามารถใน
การแข่่งขััน
โครงการพัั ฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

6,474,476 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


	ด่่านเศรษฐกิิจสิินค้้าเกษตรชายแดนมีีคุุณภาพได้้มาตรฐานสากล (One Stop Service) 1 แห่่ง

ผลเชิิงคุุณภาพ


	ระยะเวลาการออกใบอนุุญาตนำำ�เข้้าส่่งออกสััตว์น้ำ์ ำ��หรืือผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��ลดลง ร้้อยละ 10.29

	กิิจกรรม : พัั ฒนาด่่านสิินค้้าประมง – ภาคกลาง

กองตรวจสอบเรืือประมง สิินค้้าสััตว์์น้ำำ�� และปััจจััยการผลิิต
กรมประมงดำำ�เนิินการพััฒนาด่่านเศรษฐกิิจสิินค้้าประมง เพื่่�อรองรัับการตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าประมง
จำำ�นวน 1 แห่่ง คืือ ด่่านตรวจสััตว์น้ำ์ ำ��จัังหวััดประจวบคีีรีขัี นั ธ์์ โดยการจััดซื้้�อครุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่อ� พััฒนาห้้องปฏิิบัติั กิ ารตรวจสอบสััตว์น้ำ์ ำ��
พร้้อมทั้้�งเฝ้้าระวัังการป้้องกัันลัักลอบการนำำ�เข้้าและส่่งออกสััตว์์น้ำำ�� ซากสััตว์์น้ำำ�� และผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ�� 139 ครั้้�ง
ตรวจสอบสััตว์์น้ำำ�� ซากสััตว์์น้ำำ�� และผลิิตภััณฑ์์นำำ�เข้้า – ส่่งออก 659 ครั้้�ง และสุ่่�มตััวอย่่างสััตว์น้ำ์ ำ��นำำ�เข้้า 608 ครั้้�ง
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :
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แผนงานบููรณาการพัั ฒนาด้้านคมนาคมและระบบโลจิิสติิกส์์
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ : ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขััน
โครงการพัั ฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยงทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

10,129,352 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


หน่่วยงานสามารถให้้บริิการเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับผู้้�ประกอบการผ่่านระบบ NSW ในรููปแบบ B2G 1 ระบบ

ผลเชิิงคุุณภาพ


	ผู้้�ประกอบการนำำ�เข้้า – ส่่งออกสิินค้้าประมงมีีความพึึงพอใจกัับการใช้้งานระบบ FSW ร้้อยละ 86.37

	กิิจกรรม : พัั ฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยงทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

กองตรวจสอบเรืือประมง สิินค้้าสััตว์์น้ำำ�� และปััจจััยการผลิิต กองวิิจััยและพััฒนา

อาหารสััตว์์น้ำำ��
กรมประมงพััฒนาระบบควบคุุมสิินค้้าอาหารสััตว์์น้ำำ��ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อการรัับรองการเชื่่�อมโยง
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ภายในกรมประมงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าประมง จำำ�นวน 1 ระบบ

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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แผนงานบููรณาการพัั ฒนาและส่่งเสริิมเศรษฐกิิจฐานราก
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ : ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสัังคม
โครงการพัั ฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

17,627,167 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ

	พััฒนาเกษตรกรให้้มีีศัักยภาพในการประกอบอาชีีพด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ประมง และการแปรรููป
10,200 ราย


ผลเชิิงคุุณภาพ


เกษตรกรที่่�ได้้รัับการพััฒนามีีความเป็็นเกษตรกรปราดเปรื่่�อง ร้้อยละ 98.30

	กิิจกรรม : พัั ฒนาเกษตรกรสู่่� Smart Farmer

กองนโยบายและแผนพััฒนาการประมง กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยง
สััตว์์น้ำ�จืืด
ำ� กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
กรมประมงดำำ�เนิินการพััฒนาให้้เกษตรกรมีีศัักยภาพด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��และการประมง สามารถนำำ�
เทคโนโลยีีมาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต การบริิหารจััดการและการตลาด รวมทั้้�งมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
สามารถเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�เข้้มแข็็งและพึ่่�งพาตนเองได้้ โดยอบรมและถ่่ายทอดความรู้้�แก่่เกษตรกรสู่่� Smart Farmer
10,200 ราย ได้้แก่่ Smart Farmer 10,000 ราย และ Young Smart Farmer 200 ราย รวมทั้้�งถอดองค์์ความรู้้�เกษตรกร
ที่่�เป็็น Smart Farmer ต้้นแบบ 231 ราย
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :
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โครงการส่่งเสริิมและพัั ฒนาอาชีีพเพื่่� อแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

5,942,408 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


2,295 ราย

เกษตรกรได้้รัับการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ภายใต้้นโยบายจััดหาที่่�ดิินทำำ�กิินของรััฐ

ผลเชิิงคุุณภาพ


เกษตรกรที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพมีีความรู้้�เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 97.78

	กิิจกรรม : ส่่งเสริิมและพัั ฒนาอาชีีพประมง
หน่่วยงานที่่� รัั บ ผิิ ดช อบ :

กองโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิและกิิจกรรมพิิเศษ สำำ�นัักงาน

ประมงจัังหวััด
กรมประมงส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพประมงแก่่ประชาชนและเกษตรกรผู้้�ยากไร้้ที่่�ได้้รัับจััดสรรที่่�ดิินทำำ�กิิน
จากภาครััฐอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย โดยการส่่งเสริิมองค์์ความรู้้�ด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��และ แจกปััจจััยการผลิิต
เบื้้�องต้้นแก่่เกษตรกร 2,295 ราย จััดตั้้�งจุุดสาธิิตและสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิต 13 แห่่ง บริิหารจััดการแหล่่งน้ำำ��สาธารณะ
ในพื้้�นที่่� 5 แห่่ง รวมทั้้�งติิดตามและให้้คำำ�แนะนำำ� 2,295 ครั้้�ง

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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โครงการศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่� มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

30,078,775 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิตด้้านประมง 89,467 ราย

ผลเชิิงคุุณภาพ


เกษตรกรที่่�มาเยี่่�ยมชมแปลงเรีียนรู้้�สามารถนำำ�ความรู้้�ไปปรัับปรุุงการผลิิตสิินค้้าเกษตร ร้้อยละ 87.81

	กิิจกรรม : ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่� มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าประมง

กองโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิและกิิจกรรมพิิเศษ สำำ�นัักงานประมง
พื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงดำำ� เนิิ น การพัั ฒ นาแปลงเรีี ย นรู้้�ด้้ า นการประมงในศูู น ย์์ เรีี ย นรู้้�การเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการผลิิ ต
สิินค้้าเกษตร 882 ศููนย์์ โดยการพััฒนาแปลงเรีียนรู้้�ศููนย์์หลััก 882 ศููนย์์ ศููนย์์เครืือข่่าย 5,292 ศููนย์์ (รายเดิิม 4,410 ศููนย์์
รายใหม่่ 882 ศููนย์์) พััฒนาฐานเรีียนรู้้�และหลัักสููตรด้า้ นการประมง 882 ศููนย์์ ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิตด้า้ นการประมง
89,467 ราย และร่่วมจััดกิิจกรรมวัันถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการเกษตร (Field day) 373 ครั้้�ง สนัับสนุุนงานตามนโยบาย
รััฐบาลและตาม SC/COO และงานบููรณาการระหว่่างหน่่วยงาน 930 ศููนย์์
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :
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โครงการส่่งเสริิมและสร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพทั้้�งในและนอกภาคเกษตร
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

46,203,827 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


	สร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพ 71,913 ราย

ผลเชิิงคุุณภาพ

ไม่่สามารถรายงานผลตามตััวชี้้วั� ดั : เกษตรกรที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพด้า้ นการเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด
มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 3 เนื่่�องจากเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการได้้รัับการสนัับสนุุนพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ล่่าช้้า
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเก็็บข้้อมููลและประเมิิน
รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นได้้ทัันในปีีงบประมาณ 2563 และคาดว่่าสามารถจััดเก็็บข้้อมููลประเมิินรายได้้ในปีีงบประมาณ 2564


	กิิจกรรม : ส่่งเสริิมและพัั ฒนาอาชีีพด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด

กองวิิจัยั และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
กรมประมงดำำ�เนิินการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด โดยการถ่่ายทอดความรู้้�และ
เทคโนโลยีีด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด 2,520 ราย ผลิิตและสนัับสนุุนพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืดเพื่่�อสนัับสนุุนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ
7,560,000 ตััว รวมถึึงติิดตามการใช้้องค์์ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้จากการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้้านการเพาะเลี้้�ยง
สััตว์์น้ำำ��จืืดไปใช้้ประโยชน์์ 168 ครั้้�ง
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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	กิิจกรรม : ส่่งเสริิมเกษตรทฤษฎีีใหม่่ด้้านการประมง

กองโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิและกิิจกรรมพิิเศษ กองวิิจััยและ
พััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ�� สำำ�นัักงาน
ประมงพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงเสริิ ม องค์์ ค วามรู้้�เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีี ใ หม่่ โดยการส่่ ง เสริิ ม ความรู้้�
ด้้านการเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ�� 69,419 ราย สนัับสนุนุ ปััจจััยการผลิิตเบื้้�องต้้นแก่่เกษตรกร 69,393 ราย สนัับสนุนุ พัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��
69,393,000 ตััว ประชาสััมพัันธ์์สร้้างการรัับรู้้� 554 ครั้้�ง รวมทั้้�งติิดตาม ตรวจเยี่่�ยมเกษตรกรระดัับจัังหวััด (ปีี 2563)
69,700 ราย (ปีี 2562) 66,021 ราย
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

โครงการสร้้างความเข้้มแข็็งกลุ่่�มการผลิิตด้้านการเกษตร
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

15,976,841 บาท

ผลเชิิงปริิมาณ


	พััฒนาอาชีีพและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชนประมง 144 กลุ่่�ม

ผลเชิิงคุุณภาพ

ไม่่สามารถรายงานผลตามตััวชี้้�วััด : ชาวประมงพื้้�นบ้้านสามารถจัับสััตว์์น้ำำ��ได้้เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 3 เนื่่�องจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็็นโครงการใหม่่ได้้รับั จััดสรรงบประมาณ
ล่่าช้้าทำำ�ให้้การดำำ�เนิินโครงการล่่าช้้า และคาดว่่าสามารถรายงานผลการดำำ�เนิินงานได้้ในปีีงบประมาณ 2564
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	กิิจกรรม : พัั ฒนาอาชีีพและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชนประมง

กองตรวจการประมง สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
กรมประมงดำำ�เนิินการสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรสััตว์น้ำ์ ำ��และสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กับชุ
ั มุ ชน
ประมงพื้้�นบ้้าน และส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการทรััพยากรชายฝั่่�งอย่่างยั่่�งยืืน โดยพััฒนาอาชีีพ
และเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชนประมง 144 กลุ่่�ม และติิดตามประเมิินผลโครงการ ตามแผน 22 จัังหวััด 293 ครั้้�ง
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ :

แผนงานบุุคลากรภาครััฐ (ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน)
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ : ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างความสามารถในการ
แข่่งขััน
ผลผลิิต : รายการค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากรภาครััฐ พัั ฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืนและเสริิมสร้้างความ
เข้้มแข็็งของเกษตรกรอย่่างเป็็นระบบ
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ

2,256,265,481 บาท

	กิิจกรรม : บุุคลากรภาครััฐด้้านประมง

กรมประมงได้้ดำำ�เนิินการเบิิกจ่่ายงบประมาณเพื่่อ� เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยบุุคลากรภาครััฐ ร้้อยละ 100.10 (การเบิิกจ่่ายเกิิน
ร้้อยละ 100 เนื่่อ� งจากงบประมาณในส่่วนของเงิินเดืือน และค่่าจ้า้ งประจำำ�ไม่่เพีียงพอจึึงขอรัับจััดสรรงบบุุคลากรเพิ่่�มเติิม
จากกรมบััญชีีกลาง)

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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ผลการปฏิิบััติิงาน
ด้้านงานสนัับสนุุนการปฏิิบััติิราชการของกรมประมง
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563

การปฏิิบััติิงานของกรมประมงเพื่่�อให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์� ประกอบไปด้้วยงานสนัับสนุุนในด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�
	ด้้านการพัั ฒนาระบบบริิหาร
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ : กลุ่่�มพัั ฒนาระบบบริิหาร

การจััดทำำ�ตััวชี้้�วััดตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิราชการ 19 ครั้้�ง จััดทำำ�คำำ�รัับรองการปฏิิบััติิ
ราชการตามตััวชี้้�วััดรายบุุคคลสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร (PM) 13 ครั้้�ง การจััดทำำ�โครงสร้้างการแบ่่งส่่วนราชการกรมประมง 9 ครั้้�ง
การทบทวนบทบาทภารกิิจของส่่วนราชการตามมาตรา 33 (การถ่่ายโอนภารกิิจ) 7 ครั้้�ง การดำำ�เนิินงานควบคุุมภายใน
และแผนบริิหารความเสี่่�ยง 9 ครั้้�ง การจััดทำำ�คู่่�มืือสำำ�หรัับประชาชนตามพระราชบััญญััติิการอำำ�นวยความสะดวก
ในการพิิจารณาอนุุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 17 ครั้้�ง พััฒนาคุุณภาพบริิหารจััดการภาครััฐ (PMQA) 8 ครั้้�ง
ส่่งผลงานเข้้าประกวดรางวััลเลิิศรััฐและรางวััลอื่่�น ๆ 9 ครั้้�ง และพััฒนาและปรัับปรุุงงานระบบบริิหาร 6 ครั้้�ง
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	ด้้านตรวจสอบและควบคุุมภายใน
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ : กลุ่่�มตรวจสอบภายใน

	ตรวจสอบหน่่วยงานกรมประมง ทั้้�งส่่วนกลางและหน่่วยงานส่่วนกลางที่่�มีสถา
ี นที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในภููมิภิ าค 344 หน่่วยงาน
รายงานผลการตรวจสอบ 45 ฉบัับ จััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานตรวจสอบจำำ�นวน 2 เรื่่�อง และให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับ
การปฏิิบััติิงาน 44 ครั้้�ง
	ด้้านกฎหมาย
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ : กองกฎหมาย

	ดำำ�เนิินการด้้านกฎหมายตามพระราชกำำ�หนดการประมงและกฎหมายอื่่น� ที่่�เกี่่ย� วข้้อง 2,182 ครั้้ง� โดยมีีรายละเอีียด
ดัังนี้้� ปฏิิบััติิงานกฎหมายและระเบีียบ 949 ครั้้�ง งานคดีีทั่่�วไป 298 ครั้้�ง งานคดีีปกครอง 709 ครั้้�ง งานกฎหมาย
ระหว่่างประเทศ 132 ครั้้�ง และงานนิิติิกรรมและสััญญา 94 ครั้้�ง
	ด้้านบริิหารทรััพยากรบุุคคล
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ : กองบริิหารทรััพยากรบุุคคล

	สรรหาบรรจุุบุุคคลเข้้ารัับราชการ 206 ราย แต่่งตั้้�งข้้าราชการและลููกจ้้างประจำำ� 943 ราย สรรหาและเลืือกสรร
พนัักงานราชการ 4,290 ราย และดำำ�เนิินการต่่อสััญญาจ้้างพนัักงานราชการ 1 เรื่่�อง ปรัับระดัับชั้้�นงานลููกจ้้างประจำำ�
61 ราย ประเมิินบุุคคลและผลงาน 89 ราย เสริิมสร้้างและพััฒนาระบบคุุณธรรม 36 เรื่่�อง 38 ราย จััดสวััสดิิการภายใน
ส่่วนราชการ และเสนอรายชื่่�อข้้าราชการ ลููกจ้้างประจำำ� และพนัักงานราชการเพื่่�อขอพระราชทานและจััดสรร
เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ 5,500 ครั้้�ง ประชุุมคณะกรรมการต่่างๆ 70 ครั้้�ง จััดทำำ� ดููแลระบบทะเบีียนประวััติิ จััดทำำ�
บััตรเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ 13,108 ราย บัันทึึกจ่่ายตรงเงิินเดืือนและค่่าจ้้างประจำำ� 521 คำำ�สั่่�ง 13,122 ราย เลื่่�อนขั้้�นเงิินเดืือน
ข้้าราชการ ลููกจ้้างประจำำ� และพนัักงานราชการ 21,125 ราย อนุุมััติิฝึึกอบรม สััมมนา บุุคลากรกรมประมง 60 หลัักสููตร
อนุุมััติิฝึึกอบรม สััมมนา บุุคคลภายนอก และเกษตรกร 266 หลัักสููตร ประสานเอกสารการลาศึึกษา ขอรัับทุุนใน
และต่่างประเทศ 2 ราย ฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากรกรมประมง 8 หลัักสููตร 521 ราย 10 รุ่่�น และติิดตามประเมิินผล
(Output & Outcome) 8 หลัักสููตร นอกแผน 2 หลัักสููตร 13 ครั้้�ง

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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	ด้้านการคลััง
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ : กองบริิหารการคลััง

	ดููแล แก้้ไข เพิ่่�มเติิมข้้อมููลในระบบสารสนเทศกองคลััง 2,380 ครั้้�ง ดููแล ปรัับปรุุง จััดการข้้อมููล Webpage
กองคลััง 735 ครั้้�ง บัันทึึกจััดสรร โอน เปลี่่�ยนแปลง ปรัับฐาน กัันเงิินและขยายเวลาการเบิิกจ่่าย เงิินงบประมาณ
และเงิินนอกงบประมาณ 6,821 รายการ บัันทึึกการเบิิกจ่่ายเงิินงบประมาณและเงิินนอกงบประมาณ 30,514 รายการ
บัันทึึกรัับและนำำ�ส่่งเงิินในระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online 7,555 รายการ บัันทึึกการจ่่ายเงิินงบประมาณ
และเงิินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online 30,784 รายการ ตรวจสอบ แก้้ไข เปลี่่ย� นแปลง
บัันทึึกข้้อมููลในระบบฐานข้้อมููลข้้าราชการ ลููกจ้้างประจำำ� และพนัักงานราชการ 191,105 รายการ ตรวจสอบ
บัันทึึก ทะเบีียนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญในระบบ e-pension/PGS 24,627 รายการ ตรวจสอบและจััดทำำ�รายงานการเงิิน
เงิินนอกงบประมาณอื่่�น 36 ฉบัับ วิิเคราะห์์และจััดทำำ�รายงานการเงิิน เงิินงบประมาณ 276 ฉบัับ วิิเคราะห์์และจััดทำำ�
รายงานการเงิิน เงิินนอกงบประมาณ 1 ฉบัับ ตรวจสอบและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางการเงิิน เงิินงบประมาณ 188,850 รายการ
ตรวจสอบและวิิเคราะห์์รายงานการเคลื่่�อนไหว เงิินฝากคลัังและจััดทำำ�รายงาน 1,056 หน่่วยงาน วิิเคราะห์์และปรัับปรุุง
รายการทางบััญชีี 2,570 รายการ รวบรวมและจััดเก็็บใบสำำ�คััญรอสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินตรวจสอบ 24,712 ฉบัับ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลต้้นทุุนผลผลิิตกรมประมง 1 ฉบัับ จััดทำำ�แผนเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและการใช้้ประโยชน์์จากต้้นทุุน 1 ฉบัับ
รายงานผลตามแผนเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ 1 ฉบัับ การจััดซื้้�อจััดจ้้าง 108 ครั้้�งตรวจ PO และตรวจรัับในระบบ GFMIS
4,600 ฉบัับ คืืนหลัักประกัันซองและคืืนหลัักประกัันสััญญา 28 ฉบัับ จััดทำำ�สััญญาและใบสั่่�งซื้้�อฯ และแก้้ไขสััญญา
วงเงิินตั้้�งแต่่ 5,000 บาท ขึ้้�นไป 53 ฉบัับ เสนอเรื่่�องคณะกรรมการพิิจารณาเรื่่�องอุุทธรณ์์ 9 เรื่่�อง Up Load PO ในระบบ
web online 32 ฉบัับ จััดทำำ�ทะเบีียนควบคุุมพััสดุุและครุุภััณฑ์์ 522 ครั้้�ง เสนอเรื่่�องพิิจารณาเป็็นผู้้�ทิ้้�งงาน 1 เรื่่�อง
จััดทำำ�หลัักสููตรด้้านการพััฒนาบุุคลากร 1 หลัักสููตร ศึึกษาวิิเคราะห์์ข้้อกฎหมาย ข้้อระเบีียบ 6 เรื่่�อง จััดทำำ�หนัังสืือ
ขอหารืือ ขอทำำ�ความตกลงกระทรวงการคลััง 11 เรื่่�อง และให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการเงิินการคลััง 19,395 ครั้้�ง
	ด้้านแผนงานและงบประมาณ
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ : กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน

จััดประชุุมเพื่่�อชี้้�แจงแนวทางการปฏิิบััติิงาน 2 ครั้้�ง บัันทึึกข้้อมููลรายละเอีียดงบประมาณและจััดทำำ�คำำ�ขอ 2 ครั้้�ง
จััดทำำ�ข้้อมููลประกอบพิิจารณาของคณะกรรมาธิิการฯ 60 ครั้้�ง สรุุปรายละเอีียดงบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรรและจััดทำำ�
แผนการใช้้จ่่ายงบประมาณและแผนปฏิิบััติิงาน 1 ครั้้�ง จััดสรรงบประมาณให้้หน่่วยงานตามแผนงาน/กิิจกรรม 1 ครั้้�ง
จััดทำำ�เอกสารแผนงานและงบประมาณ 2 เรื่่อ� ง เร่่งรััดติิดตามการใช้้จ่่ายงบประมาณ 4 ครั้้ง� โอนเปลี่่ย� นแปลงงบประมาณ
27 ครั้้� ง จัั ด ทำำ� รายงานผลการปฏิิ บัั ติิ ง านเสนอผู้้�บริิ ห ารระดัั บสูู ง กรมประมง 12 ครั้้� ง ติิ ด ตามและวิิ เ คราะห์์ ผ ล
การปฏิิบััติิงาน 240 ครั้้�ง ติิดตามงานโครงการฯ 1 ครั้้�ง จััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีีกรมประมง 1 เรื่่�อง วิิจััยและติิดตาม
งานวิิจััย 6 ครั้้�ง จััดประชุุมวิิชาการประมง ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2562 1 ครั้้�ง และร่่วมกิิจกรรมตามพระราชบััญญััติิสััตว์์
เพื่่�องานทางวิิทยาศาสตร์์ พ.ศ. 2558 1 ครั้้�ง
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	ด้้านอำำ�นวยการและบริิหารงาน
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ : สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม

งานเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์การผลิิตข่่าวและเผยแพร่่ผ่่านสื่่�อทุุกประเภท 2,851 เรื่่�อง จััดแถลงข่่าวและประสาน
สื่่�อสััมภาษณ์์พิิเศษ 162 ครั้้�ง ให้้บริิการนำำ�ชมหอประวััติิ 787 ครั้้�ง งานเทคโนโลยีีโสตทััศนููปกรณ์์และสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
ออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิิทััล 169 ชิ้้�น ออกแบบและผลิิตสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ความรู้้�ด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��และด้้านการประมง
เช่่น คู่่�มืือ คำำ�แนะนำำ� โปสเตอร์์ แผ่่นพัับ สมุุด ฯลฯ 244,000 เล่่ม ให้้บริิการสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ ความรู้้�ด้้านการเพาะเลี้้�ยง
สััตว์์น้ำำ��และด้้านการประมง 208 ราย ออกแบบและผลิิตสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์และสื่่�อนิิทรรศการ เช่่น ป้้ายไวนิิล ป้้ายโฟมตััวอัักษร
ป้้ายสติ๊๊�กเกอร์์ บอร์์ดนิิทรรศการเคลื่่อ� นที่่� ฯลฯ 854 ชิ้้น� ผลิิตภาพนิ่่�ง ภาพเคลื่่อ� นไหว เพื่่อ� จััดทำำ�ภาพประกอบงานวิิชาการ
ด้้านการประมง และกิิจกรรมด้้านต่่าง ๆ ของกรมประมง 108 แผ่่น บริิการสืืบค้้นข้้อมููลด้้านการประมงผ่่านระบบ
ฐานข้้อมููล E-Lib ของห้้องสมุุด กรมประมง 64,438 ครั้้�ง งานเผยแพร่่และประชาสััมพัันธ์์ ผลิิตบทความข่่าวสาร
ด้้านการประมง 396 เรื่่�อง เผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารและประชาสััมพัันธ์์ด้้านการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพด้้านการประมง
และด้้านการเกษตร พยากรณ์์อากาศ และบริิการสัังคม 159,407 ครั้้�ง ประสานงานและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ของสถานีีวิิทยุุ กรมประมง 1 ครั้้�ง สำำ�รวจข้้อมููลและติิดตามสถานการณ์์ด้้านการประมง 2 ครั้้�ง ช่่วยเหลืืออำำ�นวยการ
บริิหารงานการประมง 26,643 ครั้้�ง รัับ-ส่่งหนัังสืือและออกเลขที่่�หนัังสืือราชการ 279,782 ฉบัับ ศึึกษา วิิเคราะห์์
และสรุุปเสนอผู้้�บริิหารพิิจารณาเกี่่�ยวกัับหนัังสืือราชการ 101,242 ฉบัับ ร่่าง พิิมพ์์ ตรวจหนัังสืือราชการ 19,251 ฉบัับ
สนัับสนุุนยานพาหนะในกิิจกรรมของกรมประมง 1,000 ครั้้�ง ช่่วยอำำ�นวยการ สนัับสนุุนภารกิิจผู้้�บริิหาร 44,809 ครั้้�ง
งานรัับรองงานพิิธีีการต่่าง ๆ 20 ครั้้�ง ให้้บริิการระบบ Call center กรมประมง 63,545 ครั้้�ง ซ่่อมบำำ�รุุงอาคาร
และสถานที่่� ควบคุุม ดููแล ซ่่อมบำำ�รุุงระบบสาธารณููปโภคและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 9,599 ครั้้�ง ควบคุุมเครื่่�องอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และการสื่่�อสาร 1,426 ครั้้�ง ซ่่อมบำำ�รุุงประปา สุุขภััณฑ์์ 446 ครั้้�ง ซ่่อมบำำ�รุุงโทรศััพท์์ 587 ครั้้�ง ซ่่อมบำำ�รุุงไฟฟ้้า 480 ครั้้�ง
ดููแล สถานที่่� ภููมิิทััศน์์ 1,130 ครั้้�ง ป้้องกัันความปลอดภััยและจราจร 5,530 ครั้้�ง และแผนการสำำ�รวจเพื่่�อการออกแบบ
สิ่่�งก่่อสร้้าง 89 ครั้้�ง
	ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ : ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร

	ดำำ�เนิินงานเพื่่อ� จััดเก็็บข้อ้ มููลในการพััฒนาและปรัับปรุุงระบบงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ 4 ระบบ ดููแล บำำ�รุุงรัักษา
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของกรมประมง และหน่่วยงานในสัังกััดกรมประมง จำำ�นวน 25 ระบบ 12 ครั้้�ง บำำ�รุุงรัักษา
และซ่่อมแซมครุุภัณ
ั ฑ์์คอมพิิวเตอร์์หน่่วยงาน 800 ครั้้ง� บริิการสารสนเทศผ่่านเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั 580,000 ครั้้ง� จ้้างพััฒนา
ระบบวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านการประมง 1 ระบบ และอำำ�นวยการและสนัับสนุุนงานสารสนเทศ 12 ครั้้�ง
	ด้้านต่่างประเทศ
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ : กองประมงต่่างประเทศ

งานด้้านวิิเทศสััมพัันธ์์ ดำำ�เนิินการขออนุุมััติิตััวบุุคคลในการเดิินทางไปราชการต่่างประเทศ 98 ครั้้�ง รัับรอง
การเยี่่�ยมคารวะ หารืือ ดููงานของอาคัันตุุกะชาวต่่างประเทศ 6 ครั้้�ง งานด้้านความร่่วมมืือทวิิภาคีี ประสานความร่่วมมืือ
ประเทศเอเชีียทวีีปยุุโรป ทวีีปแอฟริิกา ทวีีป อเมริิกา ทวีีปออสเตรเลีีย 125 ครั้้�ง จััดประชุุมเตรีียมการความร่่วมมืือ
กัับประเทศต่่าง ๆ 8 ครั้้�ง จััดประชุุมทวิิภาคีีกับต่
ั ่างประเทศ 7 ครั้้�ง เข้้าร่่วมการประชุุมทวิิภาคีีกัับต่า่ งประเทศ 4 ครั้้�ง
และดำำ�เนิินการตามข้้อตกลงภายใต้้ความร่่วมมืือพหุุภาคีีและองค์์กรระหว่่างประเทศ 15 ครั้้�ง
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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	ด้้านนโยบายและแผนพัั ฒนาการประมง
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ : กองนโยบายและแผนพัั ฒนาการประมง

	สรุุปรายงานงานธุุรการ 12 ครั้้�ง สรุุปรายงานการเงิินการบััญชีี 12 ครั้้�ง รายงานผลสถานการณ์์สััตว์น้ำ์ ำ��เศรษฐกิิจ
7 ชนิิด (รายเดืือน รายไตรมาส) 36 ครั้้�ง สรุุปรายงานต้้นทุุนและผลตอบแทนจากการทำำ�ประมงทะเล/การเพาะเลี้้�ยง
สััตว์์น้ำำ�� 4 ชนิิด สำำ�รวจข้้อมููลและติิดตามสถานการณ์์สััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ 10 ครั้้�ง การจััดประชุุมคณะกรรมการ
นโยบายการประมงแห่่งชาติิ คณะอนุุกรรมการฯ และการประชุุมอื่่�นที่่�ได้้รัับมอบหมาย 10 ครั้้�ง ปรัับปรุุงฐานข้้อมููล
การค้้าของไทย 13 ครั้้�ง ฐานข้้อมููลการนำำ�เข้้าของ USA 12 ครั้้�ง ฐานข้้อมููลการนำำ�เข้้าของ Japan 11 ครั้้�ง ฐานข้้อมููล
การนำำ�เข้้าของ EU 4 ครั้้�ง และฐานข้้อมููลการนำำ�เข้้า - ส่่งออกของโลก 1 ครั้้�ง การจััดทำำ�ข่่าวสารด้้านการประมง
ของต่่างประเทศ (INFOFISH) 23 ฉบัับ จััดทำำ�บทความอื่่น� ๆ 10 ฉบัับ จััดทำำ�จุุลสารการค้้าประมงระหว่่างประเทศ 4 ฉบัับ
ร่่วมประชุุมและสััมมนาด้้านการค้้า การลงทุุนภาคการประมง รวมถึึงกำำ�หนดท่่าทีีการค้้าในกรอบ FTA WTO และอื่่�นๆ
36 ครั้้�ง จััดทำำ�สถิิติิการประมง (เอกสารเผยแพร่่) 11 เรื่่�อง สำำ�รวจข้้อมููลเพื่่�อจััดทำำ�สถิิติิการประมง (จำำ�นวนตััวอย่่าง
จาก สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด 77 จัังหวััด) 96,677 ตััวอย่่าง
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รายงานสรุุปผลการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�การปฏิิบััติิงาน
จำำ�แนกตามผลผลิิต/โครงการ
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563
	ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมประมงได้้รับั งบประมาณ 4,283,140,600 บาท เพื่่�อปฏิิบััติิงานตามแผนปฏิิบััติิงานกรมประมง
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้้วยการขัับเคลื่่�อนโครงการตามนโยบายสำำ�คััญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และงานตาม
ภารกิิจของกรมประมง โดยมุ่่�งให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ในการฟื้้�นฟููทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ทำำ�การประมงได้้อย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�งส่่งเสริิม
พััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ให้้เกษตรกรมีีผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��เฉลี่่�ยต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น และต้้นทุุนการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��เฉลี่่�ยต่่อไร่่ลดลง เพื่่�อสร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขัันภาคการประมงของประเทศ
กรมประมงดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบัติั งิ านประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้้กำำ�หนดกรอบในการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ได้้แก่่ การประเมิินผลสััมฤทธิ์์� 1 ตััวชี้้�วััด การประเมิินผลผลิิต (output) ตามตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ 30 ตััวชี้้�วััด และการประเมิินผลลััพธ์์
(outcome) ตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ 28 ตััวชี้้�วััด โดยมีีผลการประเมิิน ดัังนี้้�

สรุุปผลการประเมิิน
ผลสััมฤทธิ์์�
ตารางที่่� 1 ผลลััพธ์์การปฏิิบััติิงานตามตััวชี้้�วััดผลสััมฤทธิ์์�
ผลผลิิต/โครงการ/ตััวชี้้�วััด

ผลสััมฤทธิ์์� 1 : ปริิมาณทรััพยากรสััตว์น้ำ์ ำ��จากการเพาะเลี้้�ยง
และจากการทำำ�ประมง

หน่่วยนัับ

เป้้าหมาย

ผลการ
ดำำ�เนิินงาน

ผลการ
ประเมิิน

ล้้านตััน

2.64

2.60

ไม่่ผ่่าน

	จากตารางที่่� 1 พบว่่าตััวชี้้�วััดผลสััมฤทธิ์์� : ปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��จากการเพาะเลี้้�ยงและจากการทำำ�ประมง มีีเกณฑ์์ชี้้�วััด
2.64 ล้้านตััน ผล 2.60 ล้้านตััน ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมายเล็็กน้้อย เนื่่�องจากสถานการณ์์การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ของประเทศมีีแนวโน้้มลดลง
	ด้้านผลผลิิต

ตารางที่่� 2 ผลการปฏิิบััติิงานตามตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ จำำ�แนกตามผลผลิิต/โครงการ
ผลผลิิต/โครงการ/ตััวชี้้�วััด

ผลผลิิตพััฒนาศัักยภาพด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 1 : ผลิิตลููกพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
โครงการจััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์ด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 2 : จำำ�นวนครั้้�งของการตรวจร่่วมเรืือประมงและแรงงานในภาคประมง
ตััวชี้้�วััด 3 : แรงงานประมงได้้รับั การคุ้้�มครองผ่่านระบบการออกหนัังสืือ
คนประจำำ�เรืือสำำ�หรัับต่า่ งด้้าว
โครงการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย
ตััวชี้้�วััด 4 : ตรวจติิดตาม และเฝ้้าระวัังการทำำ�ประมงให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
โครงการยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตร
ตััวชี้้�วััด 5 : ตรวจสอบและรัับรองคุุณภาพสิินค้้าประมง

หน่่วยนัับ

เป้าหมาย

ผลการ
ดำำ�เนิินงาน

ร้้อยละ

ล้้านตััว

550

574.410

104.44

ครั้้�ง
ราย

134
47,000

151
65,146

112.69
138.61

ครั้้�ง

250,000

263,362

105.34

แห่่ง

27,000

29,276

108.43

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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เป้าหมาย

ผลการ
ดำำ�เนิินงาน

โครงการปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร
ฟาร์์ม
520,000 455,977
ตััวชี้้�วััด 6 : จำำ�นวนฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��และโรงเพาะฟััก
ได้้รัับการสำำ�รวจข้้อมููล
โครงการธนาคารสิินค้้าเกษตร
ตััวชี้้�วััด 7 : จำำ�นวนชุุมชนที่่�ได้้รัับการบริิหารจััดการด้้านผลผลิิตสิินค้้าประมง
แห่่ง
80
80
โครงการพััฒนาศัักยภาพกระบวนการผลิิตและการแปรรููปสััตว์์น้ำำ��
ตััวชี้้�วััด 8 : พััฒนาศัักยภาพด้้านการผลิิตและการแปรรููป
ราย
1,680
1,639
โครงการระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
ตััวชี้้�วััด 9 : จำำ�นวนแปลงที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
แปลง
100
110
โครงการบริิหารจััดการการผลิิตสิินค้้าเกษตรตามแผนที่่�เกษตรเพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri - Map)
ตััวชี้้�วััด 10 : จำำ�นวนพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่เหมาะสมในการปลููกพืืชปรัับเปลี่่�ยน
ไร่่
5,000
5,000
ไปสู่่�กิิจกรรมการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��
โครงการพััฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืน
ตััวชี้้�วััด 11 : จำำ�นวนเกษตรกรได้้รับั การถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
ราย
500
500
โครงการจััดระเบีียบการทำำ�ประมง
ตััวชี้้�วััด 12 : กำำ�หนด/ปรัับปรุุง/แก้้ไขมาตรการด้้านการประมง
ฉบัับ
15
32
โครงการวิิจััยและพััฒนาการประมง
ตััวชี้้�วััด 13 : จำำ�นวนงานวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการ
โครงการ
32
32
โครงการวิิจััยและนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 14 : จำำ�นวนงานวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการ
โครงการ
8
8
โครงการวิิจััยและนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง
ตััวชี้้�วััด 15 : จำำ�นวนงานวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการ
โครงการ
24
24
โครงการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 16 : จำำ�นวนโครงการที่่�ดำำ�เนิินการ
โครงการ
1
1
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�โครงการหลวง
ตััวชี้้�วััด 17 : ส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพเกษตรกรด้้านการประมงในพื้้�นที่่�
แห่่ง
39
39
โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
โครงการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
ตััวชี้้�วััด 18 : เกษตรกรได้้รับั การถ่่ายทอดความรู้้�และเทคโนโลยีีด้้านการประมง
ราย
8,685
8,714
โครงการสืืบสานรัักษาและต่่อยอดเศรษฐกิิจพอเพีียง
ตััวชี้้�วััด 19 : เกษตรกรและเยาวชนได้้รับั การถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
ราย
9,625
12,408
และบริิการด้้านการประมง
โครงการบริิหารจััดการประมงทะเลอย่่างยั่่�งยืืน
ตััวชี้้�วััด 20 : เรืือประมงในน่่านน้ำำ��ไทยที่่�ได้้รับั การสำำ�รวจข้้อมููล
ลำำ�
1,800
2,959
เพื่่�อประเมิินผลผลิิตสููงสุุดที่่�ยั่่�งยืืน
โครงการพััฒนาเศรษฐกิิจและส่่งเสริิมศัักยภาพพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ตััวชี้้�วััด 21 : จำำ�นวนเกษตรกรที่่�ได้้รับั การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้้านการประมง
ราย
2,910
2,910
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ร้้อยละ

87.69

100
97.56
110
100

100
213.33
100
100
100
100
100

100.33
128.91

164.39

100

ผลผลิิต/โครงการ/ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

ตััวชี้้�วััด 22 : จำำ�นวนลููกกุ้้�งกุุลาดำำ�ที่่�ปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��
โครงการพััฒนาด่่านเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
ตััวชี้้�วััด 23 : โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงได้้รัับการพััฒนา
โครงการพััฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร
ตััวชี้้�วััด 24 : ด่่านเศรษฐกิิจสิินค้้าเกษตรชายแดนมีีคุุณภาพได้้มาตรฐานสากล
(One Stop Service)
โครงการพััฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยงทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ตััวชี้้�วััด 25 : หน่่วยงานสามารถให้้บริิการเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับผู้้�ประกอบการ
ผ่่านระบบ NSW ในรููปแบบ B2G
โครงการพััฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)
ตััวชี้้�วััด 26 : พััฒนาให้้เกษตรกรมีีศัักยภาพในการประกอบอาชีีพ
ด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ�� ประมง และการแปรรููป
โครงการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพเพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร
ตััวชี้้�วััด 27 : เกษตรกรได้้รัับการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
ภายใต้้นโยบายจััดหาที่่�ดิินทำำ�กิินของรััฐ
โครงการศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
ตััวชี้้�วััด 28 : ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิตด้า้ นประมง
โครงการส่่งเสริิมและสร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพทั้้�งในและนอกภาคเกษตร
ตััวชี้้�วััด 29 : สร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพ (2 กิิจกรรม)
• กิิจกรรม : ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพด้า้ นการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
• กิิจกรรม : ส่่งเสริิมเกษตรทฤษฎีีใหม่่ด้้านการประมง
โครงการสร้้างความเข้้มแข็็งกลุ่่�มการผลิิตด้้านการเกษตร
ตััวชี้้�วััด 30 : พััฒนาอาชีีพและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชนประมง

ตััว

เป้าหมาย

ผลการ
ดำำ�เนิินงาน

3,600,000 3,600,000

ร้้อยละ

100

รายการ

1

1

100

แห่่ง

1

1

100

ระบบ

1

1

100

ราย

10,200

10,200

100

ราย

2,295

2,295

100

ราย

88,200

89,467

101.44

ราย
ราย
ราย

72,520
2,520
70,000

71,913
2,520
69,393

99.16
100
99.13

กลุ่่�ม

144

144

100

	จากตารางที่่� 2 พบว่่าโครงการที่่�มีีผลการปฏิิบััติิงานไม่่บรรลุุเป้้าหมาย 3 โครงการ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. โครงการปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร มีีเกณฑ์์การประเมิินตามตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ : จำำ�นวนฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
และโรงเพาะฟัักได้้รัับการสำำ�รวจข้้อมููล 520,000 ฟาร์์ม ผล 455,977 ฟาร์์ม เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สามารถเข้้าปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�เพื่่�อดำำ�เนิินการสำำ�รวจฟาร์์มได้้
2. โครงการพััฒนาศัักยภาพกระบวนการผลิิตและการแปรรููปสััตว์์น้ำำ�� มีีเกณฑ์์การประเมิินตามตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ : พััฒนา
ศัักยภาพด้้านการผลิิตและการแปรรููป 1,680 ราย ผล 1,639 ราย เนื่่�องจากการดำำ�เนิินงานเป็็นการให้้บริิการประชาชนและเกษตรกร
ที่่� walk in มายัังหน่่วยงาน และหน่่วยงานไม่่สามารถออกพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้บริิการประชาชนได้้ตามปกติิ เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. โครงการส่่งเสริิมและสร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพทั้้�งในและนอกภาคเกษตร กิิจกรรมส่่งเสริิมเกษตรทฤษฎีีใหม่่
ด้้านการประมง มีีเกณฑ์์การประเมิินตามตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ : ส่่งเสริิมเกษตรทฤษฎีีใหม่่ด้้านการประมง 70,000 ราย ผล 69,393 ราย
เนื่่อ� งจากเป็็นโครงการที่่�บูรู ณาการหลายหน่่วยงานทำำ�ให้้การคััดเลืือกเกษตรกรเป้้าหมายใช้้เวลานานประกอบกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเกษตรกรบางรายประสบปััญหาฝนทิ้้�งช่่วง ไม่่มีีน้ำำ��ในการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถดำำ�เนิินงานได้้ครบตามเป้้าหมาย
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	ด้้านผลลััพธ์์
ตารางที่่� 3 ผลลััพธ์์การปฏิิบััติิงานตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ จำำ�แนกตามผลผลิิต/โครงการ
ผลผลิิต/โครงการ/ตััวชี้้�วััด

เกณฑ์

ผล

แผนงานพื้้�นฐานด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ตััวชี้้�วััดระดัับแผน
ตััวชี้้�วััด : มููลค่่าสิินค้้าประมงเพิ่่�มขึ้้�น
ร้อยละ 3
ลดลงร้อยละ 0.04
ผลผลิิตพััฒนาศัักยภาพด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 1 : ปริิมาณสััตว์น้ำ์ ำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 1
1. พื้้�นที่่�น้ำำ��จืืด
14
2. พื้้�นที่่�ทะเล
21.97
แผนงานยุุทธศาสตร์์การจััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์
ตััวชี้้�วััดระดัับแผน
ตััวชี้้�วััด : ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินคดีีให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ร้อยละ 100
100
โครงการจััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์ด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 2 : ร้้อยละของการใช้้แรงงานในเรืือประมงถููกต้้องตามกฎหมาย
ร้อยละ 100
100
แผนงานยุุทธศาสตร์์ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาที่่�มีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคง
ตััวชี้้�วััดระดัับแผน
ตััวชี้้�วััด : ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินคดีีให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ร้อยละ 100
100
โครงการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย
ตััวชี้้วั� ดั 3 : ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินคดีีให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ร้อยละ 100
100
แผนงานยุุทธศาสตร์์การเกษตรสร้้างมููลค่่า
ตััวชี้้�วััดระดัับแผน
ตััวชี้้�วััด : มููลค่่าสิินค้้าประมงเพิ่่�มขึ้้�น
ร้อยละ 3
ลดลงร้้อยละ 0.04
โครงการยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตร
ตััวชี้้�วััด 4 : สิินค้้าประมงที่่�ผ่่านการรัับรองไม่่ถููกตีีกลัับจากประเทศคู่่�ค้้า
ร้อยละ 99
99.98
โครงการปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร
ตััวชี้้�วััด 5 : ข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกรที่่�ได้้รัับการสำำ�รวจและปรัับปรุุง
ไม่่น้้อยกว่่า
100
สามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับหน่่วยงานอื่่�นได้้
ร้้อยละ 100
โครงการธนาคารสิินค้้าเกษตร
ตััวชี้้�วััด 6 : ชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการสามารถดำำ�เนิินการบริิหารจััดการ
ไม่น้อยกว่า
87.27
ได้้สำำ�เร็็จ
ร้อยละ 65
โครงการพััฒนาศัักยภาพกระบวนการผลิิตและการแปรรููปสััตว์์น้ำำ��
ตััวชี้้�วััด 7 : ผู้้�ประกอบการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ที่่�นำำ�สััตว์์น้ำำ��พัันธุ์์�ดีีไปเลี้้�ยง
ร้อยละ 5
32.34
มีีผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น
โครงการระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
ตััวชี้้�วััด 8 : ต้้นทุุนการผลิิตสิินค้้าประมงของเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ไม่่น้้อยกว่่า ร้้อยละ 5
17.24
ลดลง
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ผ่าน
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ผลการ
ประเมิน

ผล

โครงการบริิหารจััดการการผลิิตสิินค้้าเกษตรตามแผนที่่�เกษตรเพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri - Map)
ร้อยละ 85
N/A
ตััวชี้้�วััด 9 : ร้้อยละของเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการมีีผลผลิิตสัตว์
ั ์น้ำำ��
ไม่่น้้อยกว่่า 50 กิิโลกรััม/ไร่่/ปีี
โครงการพััฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืน
ตััวชี้้�วััด 10 : เกษตรกรที่่�ได้้รับั การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้า้ นการเพาะเลี้้�ยง
ร้อยละ 85
99.80
สััตว์์น้ำำ��อิินทรีีย์์มีีความรู้้�เพิ่่�มขึ้้�น
โครงการจััดระเบีียบการทำำ�ประมง
ตััวชี้้�วััด 11 : ร้้อยละความพึึงพอใจของผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ
ร้อยละ 80
91.80
ทรััพยากร
แผนงานยุุทธศาสตร์์การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม
ตััวชี้้�วััดระดัับแผน
ตััวชี้้�วััด : มููลค่่าสิินค้้าประมงเพิ่่�มขึ้้�น
ร้อยละ 3
ลดลงร้้อยละ 0.04
โครงการวิิจััยและพััฒนาการประมง
ตััวชี้้�วััด 12 : ผลงานวิิจััยที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
8 เรื่อง
12 เรื่อง
โครงการวิิจััยและนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 13 : ร้้อยละโครงการวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการตามแผนที่่�กำำ�หนด
ร้อยละ 100
100
โครงการวิิจััยและนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง
ตััวชี้้�วััด 14 : ร้้อยละโครงการวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการตามแผนที่่�กำำ�หนด
ร้อยละ 100
97.50
โครงการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 15 : ร้้อยละในการดำำ�เนิินการจััดหาอุุปกรณ์์พื้้�นฐานในการวิิจััย
ร้อยละ 100
100
แล้้วเสร็็จตามแผนที่่�กำำ�หนด
แผนงานยุุทธศาสตร์์เสริิมสร้้างพลัังทางสัังคม
ตััวชี้้�วััดระดัับแผน
ตััวชี้้�วััด : รายได้้จากการทำำ�ประมงเพิ่่�มขึ้้�น
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 3
38.78
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�โครงการหลวง
ตััวชี้้�วััด 16 : จำำ�นวนผลผลิิตสัตว์
ั ์น้ำำ��เฉลี่่�ยต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น
ร้อยละ 4
97.10
โครงการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
ตััวชี้้�วััด 17 : ผลผลิิตสัตว์
ั ์น้ำำ��เฉลี่่�ยต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น
ร้อยละ 3
9.78
โครงการสืืบสานรัักษาและต่่อยอดเศรษฐกิิจพอเพีียง
ตััวชี้้�วััด 18 : ความพึึงพอใจของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ
ร้อยละ 80
99.97
แผนงานยุุทธศาสตร์์สร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนบนสัังคมเศรษฐกิิจภาคทะเล
ตััวชี้้�วััดระดัับแผน
ตััวชี้้�วััด : ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 1
21.97
โครงการบริิหารจััดการประมงทะเลอย่่างยั่่�งยืืน
ตััวชี้้�วััด 19 : ปริิมาณการจัับสัตว์
ั ์น้ำำ��ในน่่านน้ำำ��ไทยเพิ่่�มขึ้้�น
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 1
7.04
แผนงานบููรณาการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหาจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ไม่่มีีตััวชี้้�วััดระดัับแผน
-

-

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง

-

97

ผลผลิิต/โครงการ/ตััวชี้้�วััด

เกณฑ์

ผล

โครงการพััฒนาเศรษฐกิิจและส่่งเสริิมศัักยภาพพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ตััวชี้้�วััด 20 : รายได้้จากการทำำ�ประมงเพิ่่�มขึ้้�น
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 3
38.78
แผนงานบููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
ตััวชี้้�วััดระดัับแผน
ตััวชี้้�วััด : มููลค่่าสิินค้้าประมงเพิ่่�มขึ้้�น
ร้อยละ 3
ลดลงร้อยละ 0.04
โครงการพััฒนาด่่านเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
ตััวชี้้�วััด 21 : ผู้้�รัับบริิการมีีความพึึงพอใจต่่อการให้้บริิการ
ร้อยละ 80
90.68
ของด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ��
แผนงานบููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�ระดัับภาค
ตััวชี้้�วััดระดัับแผน
ตััวชี้้�วััด : มููลค่่าสิินค้้าประมงเพิ่่�มขึ้้�น
ร้อยละ 3
ลดลงร้อยละ 0.04
โครงการพััฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร
ตััวชี้้�วััด 22 : ระยะเวลาการออกใบอนุุญาตนำำ�เข้้าส่่งออกสััตว์์น้ำำ��
ร้อยละ 10
10.29
หรืือผลิิตภััณฑ์์สััตว์น้ำ์ ำ��ลดลง
แผนงานบููรณาการพััฒนาด้้านคมนาคมและระบบโลจิิสติกส์
ิ ์
ตััวชี้้�วััดระดัับแผน
ตััวชี้้�วััด : มููลค่่าสิินค้้าประมงเพิ่่�มขึ้้�น
ร้อยละ 3
ลดลงร้อยละ 0.04
โครงการพััฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยงทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ตััวชี้้�วััด 23 : ผู้้�ประกอบการนำำ�เข้้า – ส่่งออกสิินค้้าประมง
ร้อยละ 80
86.37
มีีความพึึงพอใจกัับการใช้้งานระบบ FSW
แผนงานบููรณาการพััฒนาและส่่งเสริิมเศรษฐกิิจฐานราก
ตััวชี้้�วััดระดัับแผน
ตััวชี้้�วััด : รายได้้จากการทำำ�ประมงเพิ่่�มขึ้้�น
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 3
38.78
โครงการพััฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)
ตััวชี้้�วััด 24 : เกษตรกรที่่�ได้้รัับการพััฒนามีีความเป็็นเกษตรกรปราดเปรื่่�อง
ร้อยละ 60
98.30
โครงการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพเพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร
ตััวชี้้วั� ดั 25 : เกษตรกรที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพมีคี วามรู้้�เพิ่่�มขึ้้น�
ร้อยละ 80
97.78
โครงการศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
ตััวชี้้�วััด 26 : เกษตรกรที่่�มาเยี่่�ยมชมแปลงเรีียนรู้้�สามารถนำำ�ความรู้้�
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 65
87.81
ไปปรัับปรุุงการผลิิตสิินค้้าเกษตร
โครงการส่่งเสริิมและสร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพทั้้�งในและนอกภาคเกษตร
ตััวชี้้�วััด 27 : เกษตรกรที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพ
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 3
N/A
ด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืดมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น (2 กิิจกรรม)
• กิิจกรรม : ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
• กิิจกรรม : ส่่งเสริิมเกษตรทฤษฎีีใหม่่ด้า้ นการประมง
โครงการสร้้างความเข้้มแข็็งกลุ่่�มการผลิิตด้้านการเกษตร
ตััวชี้้�วััด 28 : ชาวประมงพื้้�นบ้้านสามารถจัับสัตว์
ั ์น้ำำ��ได้้เพิ่่�มขึ้้�น
ร้อยละ 3
N/A
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ผลการ
ประเมิน
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ไม่ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

-

-

	จากตารางที่่� 3 พบว่่ามีีตััวชี้้�วััดระดัับแผนงาน ระดัับผลผลิิต/โครงการ ที่่�มีีผลลััพธ์์การปฏิิบััติิงานตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพไม่่ผ่่าน
เกณฑ์์ประเมิิน และโครงการที่่�ไม่่สามารถจััดเก็็บข้้อมููล/ประมวลผลข้้อมููลได้้ (N/A) ดัังนี้้�
1.	ตััวชี้้�วััดระดัับแผนงาน ไม่่ผ่่านเกณฑ์์ประเมิิน ได้้แก่่ แผนงานพื้้�นฐานด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน แผนงาน
ยุุทธศาสตร์์การเกษตรสร้้างมููลค่่า แผนงานยุุทธศาสตร์์การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม แผนงานบููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
แผนงานบููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�ระดัับภาค แผนงานบููรณาการพััฒนาด้้านคมนาคมและระบบโลจิิสติิกส์์ ซึ่่�งมีีเกณฑ์์การประเมิินตามตััวชี้้�วััด
เชิิงคุุณภาพ : มููลค่่าสินิ ค้้าประมงเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 3 ผลลดลงร้้อยละ 0.04 เนื่่อ� งจากราคาสััตว์น้ำ์ ำ��ในตลาดโลกส่่วนใหญ่่ลดลง เศรษฐกิิจชะลอตััว
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ส่่งผลกระทบต่่อการส่่งออกสิินค้้าประมงของไทย
2. 	ตััวชี้้�วััดระดัับผลผลิิต/โครงการไม่่ผ่า่ นเกณฑ์์ประเมิิน คืือ
		 2.1 โครงการวิิจััยและนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง มีีเกณฑ์์การประเมิินตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ : ร้้อยละโครงการ
วิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการตามแผนที่่�กำำ�หนด ร้้อยละ 100 ผลร้้อยละ 97.50 เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทำำ�ให้้การจััดส่่งวััสดุุและอุุปกรณ์์การทดลองล่่าช้้า
3. โครงการที่่�ไม่่สามารถจััดเก็็บ/ประมวลผลข้้อมููลได้้ (N/A) คืือ
		 3.1 โครงการบริิหารจััดการการผลิิตสิินค้้าเกษตรตามแผนที่่�เกษตรเพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri-Map) มีีเกณฑ์์
การประเมิินตามตััวชี้้วั� ดั เชิิงคุุณภาพ : เกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการมีีผลผลิิตสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ไม่่น้อ้ ยกว่่า 50 กิิโลกรััม/ไร่่/ปีี ยัังไม่่สามารถเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลได้้ เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้การสนัับสนุนุ พัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��ให้้แก่่เกษตรกร
ไม่่เป็็นไปตามแผน และระยะเวลาการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��อยู่่�ที่่� 8 – 10 เดืือน เกษตรกรบางรายเพิ่่�งเริ่่�มปล่่อยลููกพัันธุ์์�และทำำ�การเลี้้�ยงยัังไม่่
ครบกำำ�หนดการจัับผลผลิิต จึึงยัังไม่่สามารถเก็็บข้อ้ มููลได้้ทันั ในปีีงบประมาณ 2563 และคาดว่่าสามารถรายงานผลได้้ในปีีงบประมาณ 2564
		 3.2 โครงการส่่งเสริิมและสร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพทั้้�งในและนอกภาคเกษตร มีีเกณฑ์์การประเมิินตามตััวชี้้�วััด
เชิิงคุุณภาพ : เกษตรกรที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพด้า้ นการเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��จืืดมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้น� ไม่่น้อ้ ยกว่่า ร้้อยละ 3 ยัังไม่่สามารถ
เก็็บรวบรวมข้้อมููลได้้ เนื่่�องจากเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการได้้รัับการสนัับสนุุนพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ล่่าช้้าจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้เกษตรกรยัังไม่่สามารถจัับผลผลิิตเพื่่�อจำำ�หน่่ายเป็็นรายได้้ และไม่่สามารถเก็็บข้้อมููล
และประเมิินรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นได้้ทัันในปีีงบประมาณ 2563 และคาดว่่าสามารถจััดเก็็บข้้อมููลประเมิินรายได้้ในปีีงบประมาณ 2564
		 3.3 โครงการสร้้างความเข้้มแข็็งกลุ่่�มการผลิิตด้้านการเกษตร มีีเกณฑ์์การประเมิินตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ : ชาวประมง
พื้้�นบ้้านสามารถจัับสััตว์์น้ำำ��ได้้เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 3 ยัังไม่่สามารถเก็็บรวบรวมข้้อมููลได้้ เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็็นโครงการใหม่่ได้้รัับจััดสรรงบประมาณล่่าช้้าทำำ�ให้้การดำำ�เนิินโครงการล่่าช้า้ และคาดว่่าสามารถ
รายงานผลการดำำ�เนิินงานได้้ในปีีงบประมาณ 2564

ปััญหาอุุปสรรค และข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข
 ปััญหาอุุปสรรคและข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไขในภาพรวมของกรมประมง
	ปััญหาอุุปสรรค

1. เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน

ดัังนี้้�
		 1.1 งบประมาณบางส่่วนได้้นำำ�ไปจััดทำำ�พระราชบััญญััติิโอนงบประมาณรายจ่่าย ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการแก้้ไขปััญหาและเยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ส่่งผลให้้มีีการปรัับลดงบประมาณโครงการ
และปรัับแผนปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.2 แรงงานต่่างด้้าวบางส่่วนเปลี่่�ยนประเภทงาน หรืือเดิินทางกลัับประเทศต้้นทาง รวมทั้้�งแรงงานต่่างด้้าวรายใหม่่ไม่่สามารถ
เดิินทางเข้้ามาภายในประเทศ ส่่งผลให้้แรงงานต่่างด้้าวในภาคประมงลดลง
1.3 การดำำ�เนิินการตรวจรัับรองฟาร์์มไม่่เป็็นไปตามแผนปฏิิบัติั งิ านที่่�วางไว้้ เนื่่อ� งจากเจ้้าหน้้าที่่ไ� ม่่สามารถปฏิิบัติั งิ านในพื้้�นที่่�ได้้
จึึงขาดความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินงาน
		 1.4 การจััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่เกษตรกรไม่่สามารถทำำ�ได้้ตามกำำ�หนดระยะเวลา เนื่่�องจากมีีการชะลอการรวมกลุ่่�มบุุคคล
ในแต่่พื้้�นที่่�
		 1.5	ร้้านค้้าและสถานประกอบการปิิดทำำ�การในช่่วงที่่�มีีการระบาด ทำำ�ให้้สิินค้้าสััตว์น้ำ์ ำ��ล้้นตลาด
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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2.	ปััญหาภััยธรรมชาติิ ทำำ�ให้้ปริิมาณผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ลดลงไม่่เพีียงพอต่่อการส่่งออกสิินค้้าประมง จึึงไม่่สามารถส่่งสิินค้้าไปยััง
ประเทศคู่่�ค้้าได้้
3.	ราคาสััตว์น้ำ์ ำ��ที่่�ได้้รับร
ั องมาตรฐานไม่่มีคี วามแตกต่่างจากสััตว์น้ำ์ ำ��ทั่่�วไปที่่�ไม่่มีกี ารรัับรองมาตรฐาน ทำำ�ให้้เกษตรกรขาดแรงจููงใจ
ในการเข้้ารัับการรัับรองมาตรฐานฟาร์์ม
4. การออกใบรัับรองสุุขอนามััยด้้วยระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ยัังไม่่สามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับประเทศคู่่�ค้้า เครื่่�องมืือวิิทยาศาสตร์์
ที่่�ใช้้ในการพััฒนาวิิธีวิี ิเคราะห์์เพื่่�อการรัับรองมาตรฐาน การขยายขอบข่่ายการรัับรองตามข้้อกำำ�หนดของประเทศคู่่�ค้้า มีีจำำ�นวนไม่่เพีียงพอ
และยัังไม่่ทัันสมััย ไม่่สามารถรองรัับการตรวจวิิเคราะห์์ได้้ครบถ้้วน ทำำ�ให้้ประเทศไทยเสีียโอกาสในการแข่่งขัันทางการค้้า
6. การดำำ� เนิิ น งานพัั ฒ นาเกษตรอิิ น ทรีี ย์์ ด้้ า นการเพาะเลี้้� ย งสัั ตว์์ น้ำำ�� มีี ปััจ จัั ย ข้้ อ จำำ� กัั ด ในด้้ า นแหล่่ ง พื้้� น ที่่� ที่่� เ หมาะสม
และปััจจััยการผลิิต เช่่น อาหารสััตว์์น้ำำ��ที่่�ใช้้เลี้้�ยง ต้้องเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีการปนเปื้้�อนยาและสารเคมีี และอาหารต้้องมาจากวััตถุุดิิบอิินทรีีย์์
ซึ่่�งค่่อนข้้างหายาก
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1.	ดำำ�เนิินการลดผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดัังนี้้�
		 1.1 ปรัับแผนปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับงบประมาณที่่�ได้้รัับ
		 1.2 ปรัับเปลี่่�ยนการใช้้แรงงานในภาคประมงจากการพึ่่�งพาแรงงานต่่างด้้าวเป็็นการใช้้แรงงานภายในประเทศ
		 1.3 ปรัับแผนการดำำ�เนิินงานตรวจรัับรองในแต่่ละพื้้�นที่่�ให้้สอดคล้้องกัับวิิกฤติิที่่�เกิิดขึ้้�น
		 1.4	ดำำ�เนิินการฝึึกอบรมตามแนวทางรููปแบบใหม่่ (New Normal) โดยจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�เข้้าอบรม และดำำ�เนิินการตามมาตรการ
รัักษาระยะห่่าง
		 1.5 ประชาสััมพัันธ์์ และจััดให้้มีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้าสัตว์
ั ์น้ำำ��จากกลุ่่�มเกษตรกร รวมทั้้�งส่่งเสริิมการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านระบบ
ออนไลน์์ เช่่น Fisheries Shop
2. เตรีียมแผนการรองรัับเพื่่�อแก้้ไขปััญหาภััยธรรมชาติิ โดยการประสานหน่่วยงานภููมิิภาคในการดำำ�เนิินการแจ้้งเตืือนไปยััง
เกษตรกรให้้เตรีียมการรองรัับ หรืือป้้องกัันปััญหาภััยธรรมชาติิ
3. ผลัั ก ดัั น ด้้ า นการตลาดหรืือราคาให้้ สิิ น ค้้ าสัั ตว์์ น้ำำ�� ที่่� ไ ด้้ รัั บร องมาตรฐานมีี รา คาสูู ง กว่่ าสิิ น ค้้ าสัั ตว์์ น้ำำ�� ที่่� ผ ลิิ ต แบบทั่่� ว ไป
เพื่่�อเป็็นแรงกระตุ้้�นให้้เกษตรกรเข้้าสู่่�ระบบการผลิิตสััตว์น้ำ์ ำ��ให้้มีีมาตรฐานเพิ่่�มมากขึ้้�น
4. จััดทำำ�ระบบใบรัับรองสุุขอนามััย (e - SPS) ผ่่าน National Single Window (NSW) เพื่่�อช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการส่่งออกสิินค้้าประมงไทยในการอนุุญาตตรวจปล่่อยสิินค้้าได้้รวดเร็็วมากขึ้้น� และเป็็นการเพิ่่�มความน่่าเชื่่อ� ถืือให้้แก่่สินิ ค้้าประมง
ของไทย อีีกทั้้�งช่่วยผลัักดัันให้้ผู้้�ประกอบการไทย มีีความสามารถในการแข่่งขัันในตลาดโลกได้้มากขึ้้�น รวมถึึงพิิจารณาจััดสรรงบประมาณ
ในการจััดหาครุุภััณฑ์์เครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััยเพื่่�อนำำ�มาพััฒนาวิิธีีการตรวจวิิเคราะห์์ให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐาน ข้้อกำำ�หนด และกฎระเบีียบ
ของประเทศคู่่�ค้้า
5.	ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานในลัักษณะของการบููรณาการกัับการพััฒนาเกษตรอิินทรีีย์์ด้้านพืืชหรืือพืืชที่่�ใช้้เป็็นอาหารสััตว์์
และดำำ�เนิินการส่่งเสริิม/สนัับสนุุนเกษตรกรอย่่างต่่อเนื่่�องอย่่างน้้อย 3 ปีี อีีกทั้้�งผลัักดัันด้้านการตลาดหรืือราคาให้้สิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์
ให้้มีีความแตกต่่างจากสิินค้้าเกษตรที่่�ผลิิตแบบทั่่�วไป เพื่่�อเป็็นแรงกระตุ้้�นให้้เกษตรกรเข้้าสู่่�ระบบเกษตรอิินทรีีย์์เพิ่่�มมากขึ้้�น
	ปััญหาอุุปสรรคและข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไขจำำ�แนกตามผลผลิิต/โครงการ

	ของกรมประมง ดัังนี้้�

ผลผลิิต : พัั ฒนาศัักยภาพด้้านการประมง
	ปััญหาอุุปสรรค

1. การเสื่่�อมสภาพของครุุภััณฑ์์สิ่่�งก่่อสร้้างที่่�จำำ�เป็็นต่่อการผลิิตพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
2. ได้้รับั งบประมาณในการผลิิตพัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��ลดลง ส่่งผลกระทบต่่อการเพิ่่�มผลผลิิตสัตว์
ั ์น้ำำ��
3. ชาวประมง หน่่วยงานราชการ และเอกชนมีีความต้้องการพัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��ในปริิมาณที่่�มากขึ้้�น แต่่ผลผลิิตลดลง
4. 	บ่่ออนุุบาลชำำ�รุุดและไม่่มีีงบประมาณซ่่อมแซม ทำำ�ให้้การอนุุบาลลููกพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ได้้จำำ�นวน ไม่่เพีียงพอ
5. 	สถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืดบางแห่่ง มีีสภาพชำำ�รุุดทรุุดโทรม
6. 	ระบบพัักน้ำำ�� ระบบหมุุนเวีียนน้ำำ�� ระบบกรองน้ำำ�� ระบบให้้อากาศในตู้้�แสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� มีีการใช้้งานมาเป็็นเวลานาน
เกิิดการชำำ�รุุดเสีียหายบ่่อยครั้้�ง ทำำ�ให้้สิ้้�นเปลืืองงบประมาณในการดำำ�เนิินการซ่่อมแซม
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7. เครื่่�องจัักรกลที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิงานขุุดลอกและกำำ�จััดวััชพืืชมีีอายุุการใช้้งานมานาน ชำำ�รุุดทรุุดโทรม ประสิิทธิิภาพ
การปฏิิบััติิงานลดลง สิ้้�นเปลืืองงบประมาณในการซ่่อมบำำ�รุุง
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ควรมีีการจััดสรรงบประมาณเพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุุง และซ่่อมแซมครุุภััณฑ์์สิ่่�งก่่อสร้้าง เพื่่�อใช้้ในงานผลิิตพัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��เพิ่่�มเติิม
2. ปรัับวิธีิ ีการผลิิตสัตว์
ั น้ำ์ ำ�� โดยเน้้นชนิิดพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ที่่�เหมาะสม และขอรัับจััดสรรงบประมาณในการผลิิตพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��เพิ่่�มเติิม
3. ควรมีีการตั้้�งคณะกรรมการสำำ�รวจมาตรฐานด้้านความปลอดภััยของตััวอาคารสถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��ของกรมประมงทุุกแห่่ง
เพื่่�อเสนอแนวทางปรัับปรุุงอาคารสถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ของกรมประมงในภาพรวม เนื่่�องจากเป็็นอาคารที่่�มีีประชาชนเข้้ามาใช้้บริิการ
4. จััดหาเครื่่�องจัักรกลชุุดใหม่่ทดแทนของเดิิม เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการขุุดลอกและกำำ�จััดวััชพืืชได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น
โครงการ : จััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์ด้้านการประมง
	ปััญหาอุุปสรรค

1. การปฏิิบััติิงานแต่่ละครั้้�งใช้้เรืือขนาดใหญ่่ทำำ�ให้้ผู้้�กระทำำ�ผิิดรู้้�ความเคลื่่�อนไหวได้้โดยง่่าย
2. การปฏิิบััติิงานในทะเล บางครั้้�งพบคลื่่�นลมแรงไม่่สามารถขึ้้�นไปตรวจสอบบนเรืือได้้อย่่างละเอีียด
3. เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) งบประมาณบางส่่วนได้้นำำ�ไปจััดทำำ�
พระราชบััญญััติิโอนงบประมาณรายจ่่าย ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการแก้้ไขปััญหาและเยีียวยาผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ส่่งผลให้้มีีการปรัับลดงบประมาณโครงการและปรัับแผนปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. การจััดทำำ�หนัังสืือคนประจำำ�เรืือสำำ�หรัับแรงงงานต่่างด้้าวขึ้้�นอยู่่�กัับความสมััครใจ ซึ่่�งแรงงานต่่างด้้าวต้้องผ่่านเข้้ามาใน
ราชอาณาจัักรโดยถููกกฎหมาย
5. แรงงานต่่างด้้าวบางส่่วนเปลี่่�ยนประเภทงาน หรืือเดิินทางกลัับประเทศต้้นทาง รวมทั้้�งแรงงานต่่างด้้าวรายใหม่่ไม่่สามารถ
เดิินทางเข้้ามาภายในประเทศ เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผลให้้แรงงานต่่างด้้าว
ในภาคประมงลดลง
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. 	ดำำ�เนิินการปรัับแผนปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับงบประมาณที่่�ได้้รัับ
2. ประชาสััมพัันธ์์สร้้างแรงจููงใจถึึงค่่าตอบแทน และสวััสดิิการที่่�แรงงานต่่างด้้าวได้้รัับจากการทำำ�งานในภาคประมง
3. ปรัับเปลี่่�ยนการใช้้แรงงานในภาคประมงจากการพึ่่�งพาแรงงานต่่างด้้าวเป็็นการใช้้แรงงานภายในประเทศ
โครงการ : ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย
	ปััญหาอุุปสรรค

1. การควบคุุม ตรวจสอบ และรายงานผลการเข้้าออกเรืือประมงพาณิิชย์์
		 1.1 การตรวจสอบเรืือประมงที่่�แจ้้งเข้้าออก ณ ท่่าเทีียบเรืือประมง จำำ�นวนเรืือเป้้าหมายในการตรวจสอบมีี 2 ลัักษณะ คืือ
1) จากระบบสารสนเทศประมวลผลและกำำ�หนดเป้้าหมายเรืือที่่�ต้้องตรวจสอบ 2) จากที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ในศููนย์์ PIPO เป็็นผู้้�กำำ�หนดเป้้าหมาย
เรืือที่่�ต้้องตรวจสอบ ซึ่่�งจำำ�นวนเป้้าหมายของเรืือในกลุ่่�มที่่� 1 ไม่่สามารถกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�แน่่นอนได้้เนื่่�องจากอ้้างอิิงจากข้้อมููลการแจ้้ง
เข้้าออกของเรืือประมง
			 • 	ชุุดปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าหน้้าที่่ชุ� ดุ ตรวจสอบเรืือ ประกอบไปด้้วยจากหลายหน่่วยงาน ซึ่่ง� การกำำ�หนดเป้้าหมายจะต้้อง
พิิจารณาร่่วมกััน
			 • เรืือประมงสามารถแจ้้งเข้้าท่า่ ได้้ตลอดเวลา ทำำ�ให้้จำำ�เป็็นต้้องมีีเจ้้าหน้้าที่่ป� ระจำำ�อยู่่�ที่่ศู� นู ย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า - ออก
เรืือประมง ตลอด 24 ชั่่�วโมง
		 1.2 การควบคุุมและตรวจสอบกระบวนการขึ้้�นสััตว์์น้ำำ��ของเรืือประมงที่่�แจ้้งเข้้า ณ ท่่าเทีียบเรืือประมงช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สามารถลงพื้้�นที่่� ณ ท่่าเทีียบเรืือประมง เพื่่�อทำำ�การตรวจ
สอบกระบวนการขึ้้น� สััตว์น้ำ์ ำ��ได้้ เนื่่อ� งจากกระบวนการทำำ�งานกำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่ตร
� วจสอบการขึ้้น� สััตว์น้ำ์ ำ�� ณ ท่่าเทีียบเรืือประมง และเรืือประมง
สามารถแจ้้งเข้้าท่่าได้้ตลอดเวลา ทำำ�ให้้จำำ�เป็็นต้้องมีีเจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�อยู่่�ที่่�ศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า - ออกเรืือประมงตลอด 24 ชั่่�วโมง
		 1.3 การตรวจประเมิินการจััดทำำ�รายงานของท่่าเทีียบเรืือประมง/แพปลา ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนกัับกรมประมง ช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่ไ� ม่่สามารถลงพื้้�นที่่� ณ ท่่าเทีียบเรืือประมง เพื่่อ� ทำำ�การตรวจสอบ
กระบวนการขึ้้�นสััตว์น้ำ์ ำ��ได้้
2. การจััดทำำ�ข้้อมููลและรายงานคดีีตามมาตรการทางการปกครอง ต้้องมีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินคดีีผ่า่ นหน่่วยงานยัังไม่่ผ่า่ นระบบ
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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3. การควบคุุมเรืือประมงพาณิิชย์์ที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินคดีี เรืือที่่�ถููกควบคุุมอยู่่�ในพื้้�นที่่�ส่่วนบุุคคล ซึ่่�งอาจจะมีีความยุ่่�งยากในการ
ดำำ�เนิินการ
4. การควบคุุม ตรวจสอบการล็็อกตรึึงตีีตราอุุปกรณ์์ติิดตามเรืือบางกลุ่่�มดำำ�เนิินการยุ่่�งยาก เนื่่�องจากไม่่มีีอุุปกรณ์์ป้้องกััน
ความปลอดภััยในการขึ้้�นไปตรวจสอบสภาพการใช้้งานของอุุปกรณ์์ล็็อกตรึึง ซึ่่�งอาจมีีการเสื่่�อมสภาพเนื่่�องจากสภาพการใช้้งาน เช่่น
ปััจจััยความเค็็ม เจ้้าหน้้าที่่�อาจได้้รับอั
ั ันตรายในเรืือบางกลุ่่�ม เช่่น เรืืออวนล้้อมจัับ
5. การตรวจประเมิินติิดตามการปฏิิบััติิงานของศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้าออก งบประมาณไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงาน
ต้้องปฏิิบััติิภายใต้้ระยะเวลาที่่�จำำ�กััด ส่่งผลให้้การประเมิินการตรวจเรืือของบางศููนย์์ฯ ไม่่สามารถทำำ�ได้้
6. การพััฒนาประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานของศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้าออกเรืือประมง
		 6.1 การพััฒนาระบบประมวลความเสี่่�ยงร่่วม Common Risk Assessment เนื่่�องจากมีีการจััดประชุุมคณะทำำ�งานจััดทำำ�
หลัักเกณฑ์์ตััวชี้้�วััดความเสี่่�ยงของเรืือประมงภายใต้้ระบบประมวลความเสี่่�ยงร่่วม (Common Risk Assessment) ครั้้�งที่่� 1 ในวัันพุุธที่่� 29
เมษายน 2563 และมีีความต้้องการปรัับแต่่งตััวชี้้วั� ดั เพิ่่�มเติิม จึึงต้้องแจ้้งบริิษัทผู้้�พั
ั ฒ
ั นาระบบปรัับแก้้ข้อ้ มููล ซึ่่ง� จำำ�เป็็นต้้องใช้้ระยะเวลาการแก้้ไข
และยัังไม่่สามารถเชื่่�อมโยงผลการประเมิินความเสี่่�ยงกัับระบบ Fishing info เพื่่�อให้้ศููนย์์ PIPO นำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้ตามวััตถุุประสงค์์
		 6.2 การพััฒนาปรัับปรุุงระบบสารสนเทศการทำำ�ประมง (Fishing Info) งบประมาณที่่�ใช้้สำำ�หรัับในการพััฒนาปรัับปรุุงระบบ
ไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุน ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้เกิิดความผิิดพลาดของระบบได้้หรืือระบบไม่่รองรัับกัับการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่�ในปััจจุุบััน
		 6.3 การปรัับปรุุงคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ในศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้าออกเรืือ (PIPO Manual) มีีขั้้�นตอน
การดำำ�เนิินการหลายขั้้�นตอน เนื่่�องจากการปฏิิบััติิงานประกอบไปด้้วยหน่่วยงานหลายหน่่วย ซึ่่�งจะต้้องดำำ�เนิินการจััดประชุุมหารืือก่่อน
จึึงจะดำำ�เนิินการแก้้ไขได้้ และเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผลให้้การตรวจเรืือ
หน้้าท่่าเทีียบเรืือคลาดเคลื่่�อนไปจากคู่่�มืือ
		 6.4 การพััฒนาเทคนิิคปฏิิบััติิตามระบบประมวลความเสี่่�ยงร่่วม เนื่่�องจากยัังไม่่มีีการเชื่่�อมโยงข้้อมููลในระบบ CRA
กัับระบบ Fishing info ทำำ�ให้้ยัังไม่่มีีการพััฒนาเทคนิิคในการปฏิิบััติิได้้ (Common Risk Assessment)
7. ความร่่วมมืือของชาวประมงต่่อการทดลองติิดเครื่่�องหมาย
		 7.1 การนำำ�เครื่่�องหมายไปติิดตั้้�งกัับเครื่่�องมืือประมงของชาวประมงในบางรายได้้รัับการปฏิิเสธ อาจเนื่่�องมาจากขาด
ความเข้้าใจในวััตถุุประสงค์์ที่่�แท้้จริิง ทำำ�ให้้มีีทััศนคติิที่่�เป็็นลบในกิิจกรรมที่่�กรมประมงดำำ�เนิินการ เพราะความกัังวลว่่าจะมีีผลกระทบ
ในการประกอบอาชีีพในอนาคต นอกจากนี้้�การติิดตามผลในระยะยาวก็็มีีผลต่่อการให้้ความร่่วมมืือของชาวประมงอีีกด้้วย
		 7.2 ชาวประมงที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการติิดเครื่่�องหมายบางราย มีีจำำ�นวนเครื่่�องมืือประมงน้้อยกว่่าจำำ�นวนที่่�กำำ�หนด
ในแผนการดำำ�เนิินงาน เช่่น เรืืออวนติิดตาบางรายใช้้อวนเพีียง 1 - 2 ห่่อ ขณะที่่�วางแผนการทดลองจำำ�นวน 5 ห่่อต่่อราย
8. การตรวจสอบเรืือประมงนอกน่่านน้ำำ��และเรืือขนถ่่ายสััตว์์น้ำำ��ที่่�แจ้้งเข้้าออกท่่า จะมีีการปฏิิบััติิงานร่่วมกัันกัับหลายหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีข้้อกฎหมายที่่�ต้้องดำำ�เนิินการปฏิิบััติิเป็็นจำำ�นวนมาก จึึงส่่งผลให้้เกิิดความเข้้าใจคลาดเคลื่่�อนระหว่่างหน่่วยงาน
กัับผู้้�ประกอบการ
9. เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงานบางรายมีีความเชี่่�ยวชาญในการตรวจสอบสััตว์์น้ำำ��ไม่่เพีียงพอ
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1.	ขอรัับงบประมาณนำำ�มาพััฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่่�อลดระยะเวลาในการตรวจสอบของเจ้้าหน้้าที่่�ให้้สามารถตรวจสอบ
ได้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น
2.	พััฒนาระบบติิดตามเรืือที่่�เหมาะสม
3.	พััฒนาระบบสารสนเทศแบบระบบเดีียวรองรัับการรายงานผลคดีี
4. ควรมีีการติิดตั้้�งระบบติิดตามเฝ้้าระวัังที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอ และมีีระบบเตืือนเมื่่�อเคลื่่�อนย้้าย
5. ควรมีีหน่่วยบัังคัับใช้้กฎหมายอื่่�นร่่วมปฏิิบััติิงาน หรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิแบบงานประจำำ� เช่่น บุุคลากรทางด้้านกฎหมาย
6.	พััฒนาอุุปกรณ์์ล็็อกตรึึงแบบมีีระบบแจ้้งเตืือนเมื่่�อมีีการเคลื่่�อนย้้าย ถอด หรืือแก้้ไข
7. จััดทำำ�แนวทางการตรวจเรืือภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่่�อเว้้น
ระยะห่่างทางสัังคม ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุุข
8.	ชี้้�แจงให้้เจ้้าหน้้าที่่�ขอรหััสเข้้าใช้้ระบบ Fishing info และส่่งวิิธีีการใช้้งานระบบ CRA ไปพลางก่่อนเพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�ทดสอบ
การใช้้งานระบบ และคุ้้�นชิินกัับระบบใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�น
9. เห็็นควรจััดฝึึกอบรมให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงานการตรวจสอบเรืือที่่�แจ้้งเข้้าออกท่่า เพื่่�อให้้เกิิดความเชี่่�ยวชาญมากขึ้้�น
และจััดประชุุม Workshop ให้้กับผู้้�
ั ประกอบการเพื่่อ� สร้้างความเข้้าใจในข้้อกฎหมายของแต่่ละหน่่วยงาน รวมทั้้�งจััดฝึึกอบรมให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�ปฏิิบััติิงานเพื่่�อสร้้างความเชี่่�ยวชาญในการตรวจสอบสััตว์์น้ำำ��
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โครงการ : ยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตร
	ปััญหาอุุปสรรค

1.	ปััญหาสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้้�งปััญหาภััยแล้้ง และการเกิิดอุุทกภััย
ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการตรวจรัับรองฟาร์์มไม่่เป็็นไปตามแผนปฏิิบััติิงาน ที่่�วางไว้้ เนื่่�องจากเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�ได้้ จึึงขาด
ความต่่อเนื่่อ� งในการดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�งการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยัังส่่งผลกระทบต่่อการส่่งออกสิินค้้า
ประมง เนื่่�องจากทำำ�ให้้ไม่่สามารถส่่งสิินค้้าไปยัังประเทศคู่่�ค้้าได้้
2.	ราคาสััตว์น้ำ์ ำ��ที่่�ได้้รับร
ั องมาตรฐานไม่่มีคี วามแตกต่่างจากสััตว์น้ำ์ ำ��ทั่่�วไปที่่�ไม่่มีกี ารรัับรองมาตรฐาน ทำำ�ให้้เกษตรกรขาดแรงจููงใจ
ในการเข้้ารับั การรัับรองมาตรฐานฟาร์์ม
3. เครื่่�องมืือวิิทยาศาสตร์์ที่่�ใช้้ในการพััฒนาวิิธีีวิิเคราะห์์เพื่่�อการรัับรองมาตรฐาน การขยายขอบข่่ายการรัับรองตามข้้อกำำ�หนด
ของประเทศคู่่�ค้้า มีีจำำ�นวนไม่่เพีียงพอและยัังไม่่ทัันสมััย ไม่่สามารถรองรัับการตรวจวิิเคราะห์์ได้้ครบถ้้วน ทำำ�ให้้ส่่งผลกระทบต่่อการส่่งออก
สิินค้้าประมงของไทย และเสีียโอกาสในการแข่่งขัันทางการค้้า
4. การออกใบรัับรองสุุขอนามััยด้้วยระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ยัังไม่่สามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับประเทศคู่่�ค้้า ทำำ�ให้้ประเทศไทยเสีีย
โอกาสในการแข่่งขัันทางการค้้า
5. เกษตรกรขาดความรู้้�ด้้านมาตรฐาน และไม่่มีีความพร้้อมในการขอรัับการรัับรอง
6. 	บุุคลากรในการตรวจประเมิินมีีไม่่เพีียงพอ และยัังขาดความรู้้� ทัักษะ และความชำำ�นาญในการปฏิิบััติิงาน
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ควรมีีการปรัับแผนการดำำ�เนิินงานตรวจรัับรองในแต่่ละพื้้�นที่่�ให้้สอดคล้้องกัับภาวะวิิกฤติิที่่�เกิิดขึ้้�น และเตรีียมแผนรองรัับ
เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
2. ควรมีีการผลัักดัันด้้านการตลาดหรืือราคาให้้สิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ที่่�ได้้รัับรองมาตรฐานมีีราคาสููงกว่่าสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ที่่�ผลิิตแบบทั่่�วไป
เพื่่�อเป็็นแรงกระตุ้้�นให้้เกษตรกรเข้้าสู่่�ระบบการผลิิตสัตว์
ั ์น้ำำ��ให้้มีีมาตรฐานเพิ่่�มมากขึ้้�น
3. 	พิิจารณาจััดสรรงบประมาณในการจััดหาครุุภััณฑ์์เครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััยเพื่่�อนำำ�มาพััฒนาวิิธีีการตรวจวิิเคราะห์์ให้้สอดคล้้อง
กัับมาตรฐาน ข้้อกำำ�หนด และกฎระเบีียบของประเทศคู่่�ค้้า
4. จััดทำำ�ระบบใบรัับรองสุุขอนามััย (e - SPS) ผ่่าน National Single Window (NSW) เพื่่�อช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการส่่งออกสิินค้้าประมงไทยในการอนุุญาตตรวจปล่่อยสิินค้้าได้้รวดเร็็วมากขึ้้น� และเป็็นการเพิ่่�มความน่่าเชื่่อ� ถืือให้้แก่่สินิ ค้้าประมง
ของไทย อีีกทั้้�งช่่วยผลัักดัันให้้ผู้้�ประกอบการไทยมีีความสามารถในการแข่่งขัันในตลาดโลกได้้มากขึ้้�น
5. ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ค วามรู้้�เกษตรกรในการเตรีี ย มความพร้้ อ มรัั บ การตรวจประเมิิ น การตรวจวิิ เ คราะห์์ ทา งห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก าร
และการให้้ความสำำ�คััญกัับการรัับรองมาตรฐานและความสำำ�คััญด้้านความปลอดภััยทางอาหาร
6. จััดอบรมเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจประเมิินให้้มีีความรู้้�และทัักษะในการปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบเพิ่่�มขึ้้�น รวมทั้้�งให้้ความรู้้�
เรื่่�องข้้อกำำ�หนดของมาตรฐานต่่างๆ และกระบวนการรัับรองมาตรฐานฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��
โครงการ : ปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร
	ปััญหาอุุปสรรค

1. การปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร มีีระบบดิิจิทัิ ลั ชื่่อ� ระบบภููมิสารส
ิ นเทศประมง (Fisheries Map) ซึ่่ง� การปรัับปรุุงข้้อมููล
ดำำ�เนิินการในระบบผู้้�ใช้้งาน คืือ เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงานประมงจัังหวััดทั่่�วประเทศ ปััญหาที่่�พบคืือมีีความรู้้�ความเข้้าใจหรืือทัักษะด้้านการใช้้
เทคโนโลยีีไม่่เท่่ากััน ส่่วนใหญ่่ขาดทัักษะ ความชำำ�นาญในการเข้้าใช้้ระบบ ซึ่่�งสาเหตุุมาจากการโยกย้้าย มีีการเปลี่่�ยนหน้้าที่่�การทำำ�งานใหม่่
2. ในการปรัับปรุุงข้้อมููลส่่วนของรายได้้หนี้้�สินิ พบว่่าไม่่มีกี ารบัันทึึกข้้อมููล ระบุุ ไม่่มีข้ี อ้ มููล เนื่่อ� งจากเกษตรกรมีีความวิิตกกัังวล
ในเรื่่�องของการเสีียภาษีี จึึงไม่่ค่่อยให้้ความร่่วมมืือ ในการให้้ข้้อมููลกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของจัังหวััด
3. เกษตรกรไม่่เห็็นความสำำ�คััญของการปรัับปรุุงทะเบีียนเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��
4.	ข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากเกษตรกรเป็็นข้้อมููลประมาณการ ไม่่เป็็นข้้อมููลผลผลิิตที่่�แท้้จริิง เนื่่�องจากช่่วงเวลาในการเก็็บข้้อมููล
ไม่่สอดคล้้องกัับรอบการผลิิตทำำ�ให้้ไม่่ได้้รับข้
ั ้อมููลที่่�แท้้จริิง
5. เกษตรกรขาดการจดบัันทึึกข้้อมููลการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ข้้อมููลที่่�แท้้จริิงได้้
6. เกษตรกรขาดการรวมกลุ่่�ม ส่่งผลให้้การประชาสััมพัันธ์์การปรัับปรุุงทะเบีียนเกษตรกรของเจ้้าหน้้าที่่ไ� ม่่ทั่่ว� ถึึง และการติิดต่่อ
ประสานงานกัับเกษตรกรเป็็นไปอย่่างยากลำำ�บาก

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1.	ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารจััดเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ประสานงานประจำำ�จัังหวััด เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�ให้้คำำ�ปรึึกษา
แก้้ไขปััญหาในการดำำ�เนิินงาน โดยใช้้ช่่องทาง โทรศััพท์์มืือถืือ Line group และ Line ส่่วนตััว
2. ประชาสััมพัันธ์์ให้้เกษตรกรเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการปรัับปรุุงทะเบีียนเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��ในหลากหลายช่่องทาง
เช่่น สื่่�อ Social media เป็็นต้้น พร้้อมทั้้�งมีีแผนการในการให้้บริิการขึ้้�น/ ต่่ออายุุ และปรัับปรุุงทะเบีียนเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
ในพื้้�นที่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ
3. แนะนำำ�ให้้เกษตรกรจดบัันทึึกข้้อมููลการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง และเป็็นปััจจุุบััน
ในการปรัับปรุุงทะเบีียนเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
4.	บููรณาการหน่่วยงานในพื้้�นที่่� รวมถึึงผู้้�นำำ�ชุุมชน ผู้้�นำำ�เกษตรกร ศููนย์์เครืือข่่ายด้้านการประมง ในพื้้�นที่่� เพื่่อ� ช่่วยประชาสััมพัันธ์์
และเป็็นสื่่�อกลางในการติิดต่่อประสานงานระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่� และเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
โครงการ : ธนาคารสิินค้้าเกษตร
	ปััญหาอุุปสรรค

1. แหล่่งน้ำำ��เป้้าหมายที่่�สามารถจัับผลผลิิตขึ้้�นมาใช้้ประโยชน์์ได้้ และมีีแผนจัับสัตว์
ั ์น้ำำ��ในปีี พ.ศ.2563 บางแหล่่งน้ำำ��ไม่่สามารถ
จัับผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ได้้ เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึึงทำำ�ให้้ไม่่มีีรายได้้จาก
ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ�� และไม่่เกิิดการปัันผลรายได้้
2. แหล่่งน้ำำ��เป้้าหมายบางแหล่่งน้ำำ��ไม่่สามารถสร้้างอาหารธรรมชาติิแก่่สัตว์
ั น้ำ์ ำ��ได้้ เนื่่อ� งจากชาวบ้้านในชุุมชนต้้องการใช้้ประโยชน์์
เพื่่�อทำำ�น้ำำ��ประปา
3.	ปััญหาภััยพิิบััติทา
ิ งธรรมชาติิ ได้้แก่่ ภััยแล้้ง และอุุทกภััย ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินการโครงการเช่่น กิิจกรรมการปล่่อย
พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ไม่่เป็็นไปตามแผน ไม่่สามารถปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ได้้เนื่่�องจากคุุณภาพน้ำำ��ไม่่ดีี เมื่่�อเกิิดอุุทกภััยทำำ�ให้้สััตว์์น้ำำ��ที่่�ปล่่อยหลุุดรอด
ออกจากแหล่่งน้ำำ��เป้้าหมาย
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ในแหล่่งน้ำำ��ที่่�ไม่่สามารถจัับผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ได้้ เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ชุุมชนเป้้าหมายไม่่สามารถจัับผลผลิิตเพื่่�อให้้เกิิดรายได้้เข้้าสู่่�ชุุมชน ทางหน่่วยงานส่่วนภููมิิภาค ได้้มีีการจััดประชุุมร่่วมกัับ
คณะกรรมการของแหล่่งน้ำำ�� เพื่่อ� หาแนวทางการจัับผลผลิิตสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม และชี้้แ� จงให้้กับรา
ั ษฎรในชุุมชนให้้เกิิดความเข้้าใจ
ถึึงสถานการณ์์ดัังกล่่าว เพื่่�อป้้องกัันความขััดแย้้งในชุุมชน
2. แหล่่งน้ำำ��เป้้าหมายของโครงการฯ ที่่�มีกี ารใช้้ประโยชน์์ในด้้านต่่าง ๆ เช่่น การทำำ�น้ำำ��ประปา หน่่วยงานส่่วนภููมิภิ าค คณะกรรมการ
ของแหล่่งน้ำำ�� และคณะกรรมการของชุุมชนที่่�ใช้้ประโยชน์์จากแหล่่งน้ำำ�� ได้้จััดประชุุมเพื่่�อพิิจารณาการดำำ�เนิินโครงการฯ โดยไม่่ให้้เกิิด
ผลกระทบต่่อคุุณภาพน้ำำ��ที่่�ใช้้ทำำ�น้ำำ��ประปา
3. เมื่่อ� เกิิดปััญหาภััยพิิบัติั ทา
ิ งธรรมชาติิ เช่่น อุุทกภััยทำำ�ให้้คอกกั้้น� สััตว์น้ำ์ ำ��เสีียหาย สััตว์น้ำ์ ำ��หลุุดรอดออกจากแหล่่งน้ำำ�� หน่่วยงาน
ส่่วนภููมิิภาคได้้ให้้คำำ�แนะนำำ� ให้้ราษฎรในชุุมชนร่่วมมืือกัันซ่่อมแซม คอกกั้้�นสััตว์์น้ำำ��ที่่�เสีียหาย และสนัับสนุุนความรู้้�ด้้านการเพาะเลี้้�ยง
สััตว์์น้ำำ��เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ใน แหล่่งน้ำำ��อีีกด้้วย เมื่่�อมีีการแก้้ไขในส่่วนที่่�เสีียหาย ยัังมีีการวางแผนการป้้องกัันความเสีียหายร่่วมกัับ
ชาวบ้้านในแหล่่งน้ำำ��เป้้าหมายที่่�อาจจะเกิิดได้้ซ้ำำ�� และเมื่่�อพื้้�นที่่�เกิิดภััยแล้้ง หน่่วยงานส่่วนภููมิิภาคของกรมประมง ได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�
และความรู้้�ด้้านคุุณภาพน้ำำ��แก่่ราษฎรในแหล่่งน้ำำ�� เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดผลเสีียต่่อการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ชุุมชน
โครงการ : พัั ฒนาศัักยภาพกระบวนการผลิิตและการแปรรููปสััตว์์น้ำ��ำ
	ปััญหาอุุปสรรค

1. 	ขาดแคลนพ่่อแม่่พัันธุ์์�กุ้้�งก้้ามกราม “มาโคร 1” พัันธุ์์�หลััก ในการดำำ�เนิินการพััฒนาการผลิิต
2. 	บ่่อเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��ในการปรัับปรุุงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��มีีสภาพชำำ�รุุด ส่่งผลให้้ไม่่มีีความพร้้อมต่่อการใช้้งานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
3. เครื่่อ� งสููบน้ำำ��ชำำ�รุุด อุุปกรณ์์ต่า่ ง ๆ เสื่่อ� มสภาพ และมีีประสิิทธิิภาพลดลง และต้้องมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการดููแลรัักษาเป็็นจำำ�นวนมาก
เนื่่�องจากใช้้งานมามากกว่่า 20 ปีี
4. เนื่่อ� งจากจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่ไ� ม่่สามารถปฏิิบัติั งิ าน
ในพื้้�นที่่�กลุ่่�มเป้้าหมายตามแผนได้้ และพบว่่ากลุ่่�มเกษตรกรแปรรููปสััตว์์น้ำำ��บางรายได้้รัับผลกระทบในการจััดจำำ�หน่่าย เช่่น ยอดจำำ�หน่่าย
ลดลง มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าแต่่ไม่่สามารถส่่งสิินค้้าได้้
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ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1.	ขอรัับการสนัับสนุุนพัันธุ์์�กุ้้�งก้้ามกราม “มาโคร 1” พัันธุ์์�หลััก จากหน่่วยผลิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องเพิ่่�มขึ้้�น
2. จััดสรรงบประมาณเพื่่�อสร้้างบ่่อ โรงเรืือน หรืือปรัับปรุุงส่่วนที่่�มีีการชำำ�รุุดเสีียหาย รวมทั้้�งมีีการเตรีียมบ่่อ วััสดุุอุุปกรณ์์
หรืือวััสดุุอื่่�นที่่�ใช้้ทดแทนกัันได้้ เพื่่�อความสะดวกและคล่่องตััว และประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงาน
3. ควรมีีงบประมาณในการดููแลรัักษาและซ่่อมแซมเครื่่�องสููบน้ำำ�� เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
4. เกษตรกรในช่่วงที่่�เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่่�มแปรรููปได้้เพิ่่�ม
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายทางออนไลน์์มากขึ้้�น
โครงการ : ระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
	ปััญหาอุุปสรรค

1. การแพร่่ระบาดจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สามารถเข้้าพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการตาม
แผนปฏิิบััติิงานได้้
2. เกษตรกรไม่่สามารถจำำ�หน่่ายสิินค้้าได้้ เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19) ร้้านค้้า
และสถานประกอบการปิิดทำำ�การในช่่วงที่่�มีีการระบาด ทำำ�ให้้สิินค้้าสััตว์น้ำ์ ำ��ล้้นตลาด
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. เตรีียมแผนงานรองรัับและปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานในการส่่งเสริิมเกษตรกรในพื้้�นที่่� กรณีีที่่�ไม่่สามารถเข้้าพื้้�นที่่�
เพื่่�อดำำ�เนิินงานได้้ โดยอาจใช้้ social media ช่่วยในการติิดต่่อสื่่�อสาร/ประสานการดำำ�เนิินงาน
2. ประชาสััมพัันธ์์ และจััดให้้มีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��จากกลุ่่�มเกษตรกรแปลงใหญ่่ รวมทั้้�งส่่งเสริิมการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
แปลงใหญ่่ผ่่านระบบออนไลน์์ (Fisheries Shop)
โครงการ : บริิหารจััดการการผลิิตสิินค้้าเกษตรตามแผนที่่�เกษตร เพื่่� อการบริิหารจััดการ
เชิิงรุุก (Agri-Map)
	ปััญหาอุุปสรรค

1.	ปััญหาภััยแล้้ง ฝนทิ้้�งช่่วงเป็็นเวลานานทำำ�ให้้ปริิมาณน้ำำ��ในบ่่อเลี้้ย� งของเกษตรกรมีีปริิมาณน้้อย เกษตรกรจึึงจำำ�เป็็นต้้องชะลอ
การเลี้้ย� งโดยรอระดัับน้ำำ��ในบ่่อเลี้้ย� งให้้มีรี ะดัับที่่เ� หมาะสม ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบโครงการต้้องเลื่่อ� นระยะเวลาในการส่่งมอบปััจจััยการผลิิต
ให้้แก่่เกษตรกร
2.	ปััญหาน้ำำ��ท่่วม เนื่่อ� งจากบางพื้้�นที่่�มีปี ริิมาณฝนตกติิดต่่อกัันเป็็นเวลาหลายวััน ทำำ�ให้้ปริิมาณน้ำำ��ล้้นบ่่อเลี้้ย� ง เกษตรกรบางราย
ป้้องกัันรอบบ่่อไม่่ทััน ส่่งผลให้้ลููกปลาที่่�ได้้รับั การสนัับสนุุนบางส่่วนหลุุดรอดออกจากบ่่อเลี้้�ยง
3.	คุุณภาพน้ำำ��หลัังฝนตกทำำ�ให้้น้ำำ��ในบ่่อเลี้้�ยงมีีคุุณภาพน้ำำ��ไม่่เหมาะสม โดยน้ำำ��ในบ่่อมีีความขุ่่�นมาก ปริิมาณออกซิิเจนที่่�ละลาย
ในน้ำำ��ค่่อนข้้างต่ำำ�� ส่่งผลทำำ�ให้้การเจริิญเติิบโต ประสิิทธิิภาพในการกิินอาหารและการดำำ�รงชีีวิตข
ิ องปลา
4.	บ่่อเลี้้�ยงของเกษตรกรอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�ห่่างไกลจากที่่�อยู่่�อาศััย ทำำ�ให้้ปลาในบ่่อเสี่่�ยงต่่อการสููญหาย
5.	จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สามารถเข้้าพื้้�นที่่�
ดำำ�เนิินการตามแผนปฏิิบััติิงานได้้ ส่่งผลให้้การดำำ�เนิินงานล่่าช้้าและไม่่ตรงตามแผนปฏิิบััติิงานที่่�ตั้้�งไว้้
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. กรมประมงได้้พิจาร
ิ ณาอนุุมัติั ใิ ห้้ปรัับขยายระยะเวลาการดำำ�เนิินงานออกไปเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. การเลืือกพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการควรเลืือกพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเหมาะสมในการเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ�� เพื่่�อลดปััญหาการประสบภััยแล้้ง
3. ส่่งเสริิมให้้ความรู้้�คำำ�แนะนำำ�ในการแก้้ไขปััญหาในการเลี้้�ยง การแก้้ไขปััญหาภััยพิิบััติิให้้แก่่เกษตรกร
โครงการ : พัั ฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืน
	ปััญหาอุุปสรรค

1. การดำำ� เนิิ น งานพัั ฒ นาเกษตรอิิ น ทรีี ย์์ ด้้ า นการเพาะเลี้้� ย งสัั ตว์์ น้ำำ�� มีี ปััจ จัั ย ข้้ อ จำำ� กัั ด ในด้้ า นแหล่่ ง พื้้� น ที่่� ที่่� เ หมาะสม
และปััจจััยการผลิิต เช่่น อาหารสััตว์์น้ำำ��ที่่�ใช้้เลี้้�ยง ต้้องเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีการปนเปื้้�อนยาและสารเคมีี และอาหารต้้องมาจากวััตถุุดิิบอิินทรีีย์์
ซึ่่�งค่่อนข้้างหายาก
2.	ปััญหาภััยแล้้ง และอุุทกภััย ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่ต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินงาน
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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3. เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานเกิิดความล่่าช้้า
4. เกษตรกรขาดความรู้้�ด้้านมาตรฐาน และไม่่มีีความพร้้อมในการขอรัับการรัับรอง ดัังนั้้�น เจ้้าหน้้าที่่�ส่่งเสริิมควรมีีการคััดเลืือก
และจััดอบรมให้้ความรู้้�ด้้านมาตรฐานแก่่เกษตรกรก่่อนยื่่�นคำำ�ขอรัับการรัับรอง
5. หน่่วยตรวจประเมิินในพื้้�นที่่�ขาดเจ้้าหน้้าที่่�ตรวจประเมิินตามมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ ทำำ�ให้้ต้้องใช้้ผู้้�ตรวจประเมิินมาตรฐาน
เกษตรอิินทรีีย์์ในจัังหวััดใกล้้เคีียงเข้้าตรวจประเมิินฟาร์์มแทน
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ควรมีีการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานในลัักษณะของการบููรณาการกัับการพััฒนาเกษตรอิินทรีีย์์ ด้้านพืืชหรืือพืืชที่่�ใช้้เป็็น
อาหารสััตว์์ และดำำ�เนิินการส่่งเสริิม/สนัับสนุุนเกษตรกรอย่่างต่่อเนื่่�องอย่่างน้้อย 3 ปีี จึึงจะสามารถบรรลุุผลสำำ�เร็็จ อีีกทั้้�งควรมีีการผลัักดััน
ด้้านการตลาดหรืือราคาให้้สิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์ ให้้มีีความแตกต่่างจากสิินค้้าเกษตรที่่�ผลิิตแบบทั่่�วไป เพื่่�อเป็็นแรงกระตุ้้�นให้้เกษตรกรเข้้าสู่่�
ระบบเกษตรอิินทรีีย์์เพิ่่�มมากขึ้้�น
2. เสนอให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนงานตรวจประเมิินฟาร์์มตามมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ร่่วมกัันหารืือแนวทาง
ในการแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น ทั้้�งในส่่วนของการส่่งเสริิมให้้ความรู้้�ด้้านมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ และสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิตแก่่เกษตรกร
และจััดฝึึกอบรมให้้ความรู้้�แก่่เจ้้าหน้้าที่่ส่� ง่ เสริิม และเจ้้าหน้้าที่่ผู้้�ตร
� วจประเมิินในเรื่่อ� งข้้อกำำ�หนดของมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ และกระบวนการ
รัับรองมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์
โครงการ : จััดระเบีียบการทำำ�ประมง
	ปััญหาอุุปสรรค

1. การดำำ�เนิินการออกใบอนุุญาตตามพระราชบััญญััติิสงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า พ.ศ. 2562 ไม่่เป็็นไปตามแผนที่่�กำำ�หนด
เนื่่�องจากประเทศไทยเกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผลให้้นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิไม่่สามารถเข้้ามายััง
ประเทศไทยได้้ ทำำ�ให้้สิินค้้าสััตว์์ป่่าที่่�เป็็นสััตว์น้ำ์ ำ�� เช่่น ผลิิตภััณฑ์์หนัังจระเข้้ จำำ�หน่่ายได้้ลดน้้อยลง จึึงเป็็นผลให้้จำำ�นวนใบอนุุญาตให้้นำำ�เข้้า
ส่่งออก หรืือให้้นำำ�ผ่่าน ตามมาตรา 23 หรืือมาตรา 24 แห่่งพระราชบััญญััติสิ งวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า พ.ศ. 2535 ลดลง และไม่่เป็็นไปตาม
แผนที่่�กำำ�หนด
2.	ช่่วงเกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้การปฏิิบัติั งิ านในช่่วงแรกติิดขััด และการดำำ�เนิินการ
ด้้านการออกมาตรการมีีขั้้น� ตอนที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น� และไม่่เป็็นไปตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้ ประกอบกัับความเห็็นที่่�แตกต่่างกัันของหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
เช่่น กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการด้้านเขตทะเลชายฝั่่�งเกิิดความล่่าช้้า
3. ความขััดแย้้งในการใช้้ทรััพยากรในพื้้�นที่่�ของคนในชุุมชนระหว่่างกลุ่่�มที่่�เข้้าร่่วมโครงการ และผู้้�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมโครงการ
4. การปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ได้้รัับความเสี่่�ยงถููกทำำ�ร้้ายร่่างกายจากการต่่อสู้้�ขััดขืืนของผู้้�กระทำำ�ผิิดกฎหมาย
5.	จำำ�นวนเกษตรกรที่่�แจ้้งประกอบกิิจการการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ควบคุุม (กุ้้�งก้้ามแดงหรืือกุ้้�งเครย์์ฟิิช Procambarus clarkii
หรืือ Cherax spp.) ได้้เลิิกกิิจการโดยไม่่มีีการแจ้้งยกเลิิกการประกอบกิิจการ ทำำ�ให้้ฐานข้้อมููลจำำ�นวนเกษตรกรไม่่เป็็นปััจจุุบััน ซึ่่�งส่่งผลต่่อ
หน่่วยงานที่่�เข้้าให้้ความรู้้� และตรวจติิดตาม เฝ้้าระวัังฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ควบคุุมให้้ดำำ�เนิินการได้้ตามประกาศกำำ�หนด ไม่่สามารถ
ทราบจำำ�นวนเกษตรกรที่่�ชััดเจน ต้้องมีีการสุ่่�มเข้้าสถานประกอบการทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้าในการปฏิิบััติิงาน
6. เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้หน่่วยงานในพื้้�นที่่�ไม่่สามารถจััดประชุุม
ชี้้�แจงเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจแก่่ผู้้�ประกอบการการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ควบคุุมด้้านกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องตาม
พระราชกำำ�หนดการประมง
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ในช่่วงเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมประมงได้้อำำ�นวยความสะดวก
แก่่ผู้้�รัับบริิการขอใบอนุุญาต โดยให้้ผู้้�ประกอบการสามารถยื่่�นคำำ�ขอใบอนุุญาตผ่่านทาง e – mail และ Line เพื่่�อการลดจำำ�นวน
ผู้้�มารัับบริิการขอใบอนุุญาต
2. จััดสรรงบประมาณสำำ�รอง เพื่่�อรองรัับเหตุุการณ์์เร่่งด่่วน
3. จััดการอบรม และประชาสััมพัันธ์์สร้า้ งความเข้้าใจแก่่ชุมุ ชนถึึงสาเหตุุที่่ต้� อ้ งมีีการอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรและการบัังคัับใช้้กฎหมาย
4.	กำำ�หนดให้้เกษตรกรที่่�มีีความประสงค์์จะเลิิกประกอบกิิจการต้้องแจ้้งยกเลิิกการประกอบกิิจการ ณ หน่่วยงานที่่�เกษตรกร
ได้้แจ้้งประกอบกิิจการไว้้ และเห็็นควรให้้มีีการแจ้้งประกอบกิิจการตามระบบแจ้้งการประกอบกิิจการการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ควบคุุม (จสค.)
เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องเป็็นปััจจุุบััน
5. หน่่วยงานในพื้้�นควรเน้้นการให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ประกอบกิิจการการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��แบบรายบุุคคลแทนการจััดประชุุมชี้้�แจง
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โครงการ : วิิจััยและพัั ฒนาการประมง
	ปััญหาอุุปสรรค

1.	ปััญหาสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการ
ในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก. ฉุุกเฉิิน) ทำำ�ให้้ไม่่สามารถส่่งตััวอย่่างไปวิิเคราะห์์ยังั ห้้องปฏิิบัติั กิ ารได้้ส่ง่ ผลให้้การดำำ�เนิินงานล่่าช้า้
2.	ช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สามารถเข้้าไปเก็็บข้้อมููล
ในพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด ทำำ�ให้้การเริ่่�มดำำ�เนิินงานวิิจััยล่่าช้้ากว่่าที่่�ตั้้�งเป้้าหมายไว้้
3. งบประมาณที่่�ได้้รัับการจััดสรรมาเพื่่�อดำำ�เนิินการ ได้้ถููกปรัับลดลงในช่่วงไตรมาสที่่� 3 ของปีีงบประมาณ เนื่่�องจาก
มีีการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึึงทำำ�ให้้ ไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามแผนงานวิิจััยที่่�กำำ�หนดไว้้
4.	ตััวอย่่างที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์ไม่่เพีียงพอที่่�จะนำำ�มาดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ได้้ตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้ในบางช่่วง
5.	สภาพอากาศและโรคระบาด ทำำ�ให้้ผลการทดลองคลาดเคลื่่�อนและล้้มเหลว จึึงต้้องเริ่่�มทำำ�การทดลองใหม่่ ส่่งผลให้้
การดำำ�เนิินงานวิิจััยมีีความล่่าช้้า
6. งานวิิจัยั หลายโครงการไม่่ได้้ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่อ� งจากปีีงบประมาณก่่อน สำำ�หรัับโครงการวิิจัยั ที่่�ได้้รับั งบประมาณและดำำ�เนิินการ
ได้้มีีจำำ�นวน 2 เรื่่�อง มีี 1 เรื่่�อง พบปััญหาคืือ เรื่่�องการปนเปื้้�อนของสารหนููในสิ่่�งแวดล้้อมบริิเวณชายฝั่่�งทะเลมาบตาพุุดและพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียงจัังหวััดระยอง มีีปััญหาเครื่่�องวิิเคราะห์์สารหนููชำำ�รุุด ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานล่่าช้า้ กว่่าแผนที่่�วางไว้้
7. การเบิิกจ่่ายล่่าช้้าตามแผนล่่าช้้า เนื่่�องจากการจััดซื้้�อวััสดุุวิิทยาศาสตร์์ที่่�ใช้้ในการทดสอบนั้้�น จำำ�เป็็นต้้องคััดเลืือกวััสดุุ
จากหลายบริิษััท เพื่่�อทำำ�การทดสอบให้้ชััดเจนว่่าวััสดุุที่่�จะจััดซื้้�อนั้้�น สามารถทดสอบกัับตััวอย่่างที่่�จะนำำ�มาวิิเคราะห์์แล้้วทำำ�ให้้เกิิดผล
ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันเชื้้�อการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่่างเคร่่งครััด ในกรณีี
ไม่่สามารถส่่งตััวอย่่างวิิเคราะห์์ได้้นั้้�น ควรจััดการวิิธีีการเก็็บรัักษาตััวอย่่างให้้ คงสภาพหรืือมีีตััวอย่่างสำำ�รอง
2. ปรัับกิจิ กรรมให้้สอดคล้้องตามงบประมาณที่่�ได้้รับั และเร่่งดำำ�เนิินการให้้ทันั ตามแผน และปรัับวิธีิ ดำี ำ�เนิินการตามงบประมาณ
ที่่�ได้้รัับหรืือจััดหางบประมาณเพิ่่�มเติิม อาจใช้้การบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือเสนอของบประมาณจากหน่่วยงานอื่่�น
3. วางแผนสำำ�รองในการดำำ�เนิินการโดยใช้้ข้อ้ มููลพยากรณ์์อากาศประกอบการวางแผน หรืือเตรีียมอุุปกรณ์์พื้้น� ฐาน เช่่น อุุปกรณ์์
ให้้ความร้้อน (Heater) ในการแก้้ไขปััญหาล่่วงหน้้า สำำ�หรัับการแก้้ไขปััญหาโรคระบาดในด้้านการจััดการพื้้�นที่่�การเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��นั้้�น
ควรเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ด้้วยระบบน้ำำ��หมุุนเวีียน ควบคุุมเชื้้�อไม่่ให้้เข้้าในระบบการเลี้้�ยงทั้้�งจากตััวสััตว์์น้ำำ�� อุุปกรณ์์ เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการปนเปื้้�อน
เชื้้�อจากภายนอก รวมทั้้�งการฆ่่าเชื้้�อเครื่่�องแต่่งกายของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
4.	สำำ�หรัับการของบประมาณด้้านงานวิิจััยประจำำ�ปีีงบประมาณ กรมประมงควรกำำ�หนดแนวทางการวิิจััยหรืือยุุทธศาสตร์์
งานวิิจััยของหน่่วยงานให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้โครงการวิิจััยที่่�หน่่วยงานเสนอขอเป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันและมีีการบููรณาการร่่วมกััน เพื่่�อสร้้าง
จุุดแข็็งให้้ข้้อเสนอโครงการวิิจััย และทำำ�ให้้ข้้อเสนอดัังกล่่าวได้้รัับงบประมาณสนัับสนุุนได้้
5. งานวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องจากปีีงบประมาณก่่อน และไม่่แล้้วเสร็็จให้้ขอขยายระยะเวลาการทำำ�วิิจััย
โครงการ : วิิจััยและนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการประมง
	ปััญหาอุุปสรรค

1. 	ปััญหาการระบาดของการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สามารถออกพื้้�นที่่�
ปฏิิบััติิงานต่่างจัังหวััดได้้ ส่่งผลให้้การดำำ�เนิินงานล่่าช้้า
2. ได้้รับั งบประมาณล่่าช้้าและไม่่เพีียงพอ
3. 	สภาพอากาศและโรคระบาด ทำำ�ให้้ผลการทดลองคลาดเคลื่่�อนและล้้มเหลว จึึงต้้องเริ่่�มทำำ�การทดลองใหม่่ ส่่งผลให้้การ
ดำำ�เนิินงานวิิจััยล่่าช้า้
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อป้้องกััน
การปฏิิบััติิงานนอกเวลาที่่�กำำ�หนด
2. ปรัับวิิธีีดำำ�เนิินการตามงบประมาณที่่�ได้้รัับหรืือจััดหางบประมาณเพิ่่�มเติิม อาจใช้้การบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือเสนอของบประมาณจากหน่่วยงานอื่่�น

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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3. วางแผนสำำ� รองในการดำำ� เนิิ น การโดยใช้้ ข้้ อ มูู ล พยากรณ์์ อ ากาศประกอบการวางแผน หรืือเตรีี ย มอุุ ป กรณ์์ พื้้� น ฐาน
เช่่น อุุปกรณ์์ให้้ความร้้อน (Heater) ในการแก้้ไขปััญหาล่่วงหน้้า สำำ�หรัับการแก้้ไขปััญหาโรคระบาดในด้้านการจััดการพื้้�นที่่�การเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��นั้้�น
ควรเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��ด้้วยระบบน้ำำ��หมุุนเวีียน ควบคุุมเชื้้�อไม่่ให้้เข้้าในระบบการเลี้้�ยงทั้้�งจากตััวสััตว์์น้ำำ�� อุุปกรณ์์ เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการปนเปื้้�อน
เชื้้�อจากภายนอก รวมทั้้�งการฆ่่าเชื้้�อเครื่่�องแต่่งกายของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
โครงการ : วิิจัย
ั และนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง
	ปััญหาอุุปสรรค

1.	อุุปกรณ์์เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ต้้องนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ จึึงต้้องใช้้เวลานาน ทำำ�ให้้การทดลองไม่่เป็็นไปตามแผน
2.	ปััญหาการแพร่่ ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ไม่่สามารถส่่งตััวอย่่างไปวิิเคราะห์์ยััง
ห้้องปฏิิบััติิการได้้ ส่่งผลให้้การดำำ�เนิินงานล่่าช้้า
3. ได้้รัับงบประมาณล่่าช้้า ทำำ�ให้้เริ่่�มการทดลองได้้ไม่่ตรงตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้
4.	สภาพอากาศและโรคระบาด ทำำ�ให้้ผลการทดลองคลาดเคลื่่�อนและล้้มเหลว จึึงต้้องเริ่่�มทำำ�การทดลองใหม่่ ส่่งผลให้้
การดำำ�เนิินงานล่่าช้้า
5. การปนเปื้้�อนของน้ำำ��ทะเลที่่�ใช้้การฟัักและเลี้้�ยงกุ้้�งขาวแวนนาไม เสี่่�ยงต่่อการติิดโรคในระบบการเลี้้�ยง
6. 	สถานที่่�ดำำ�เนิินงานทดลองงานวิิจััยไม่่เพีียงพอ
7. ปริิมาณบ่่อไม่่เพีียงพอต้้องหมุุนเวีียนใช้้ในหลายโครงการ
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ปฏิิบัติั ตา
ิ มมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่่างเคร่่งครััดในกรณีีไม่่สามารถ
ส่่งตััวอย่่างวิิเคราะห์์ได้้นั้้�น ควรจััดการวิิธีีการเก็็บรัักษาตััวอย่่างให้้คงสภาพหรืือมีีตััวอย่่างสำำ�รอง
2. ปรัับวิิธีีดำำ�เนิินการตามงบประมาณที่่�ได้้รัับหรืือจััดหางบประมาณเพิ่่�มเติิม อาจใช้้การบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือเสนอของบประมาณจากหน่่วยงานอื่่�น
3. วางแผนสำำ�รองในการดำำ�เนิินการโดยใช้้ข้อ้ มููลพยากรณ์์อากาศประกอบการวางแผน หรืือเตรีียมอุุปกรณ์์พื้้น� ฐาน เช่่น อุุปกรณ์์
ให้้ความร้้อน (Heater) ในการแก้้ไขปััญหาล่่วงหน้้า สำำ�หรัับการแก้้ไขปััญหาโรคระบาดในด้้านการจััดการพื้้�นที่่�การเลี้้ย� งสััตว์์น้ำำ��นั้้�น ควรเลี้้ย� ง
สััตว์์น้ำำ��ด้้วยระบบน้ำำ��หมุุนเวีียน ควบคุุมเชื้้�อไม่่ให้้เข้้าในระบบการเลี้้�ยงทั้้�งจากตััวสััตว์์น้ำำ�� อุุปกรณ์์ เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการปนเปื้้�อนเชื้้�อ
จากภายนอก รวมทั้้�งการฆ่่าเชื้้�อเครื่่�องแต่่งกายของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
4. เพิ่่�มขั้้�นตอนการฆ่่าเชื้้�อน้ำำ��ทะเลโดยใช้้สารเคมีี CaO ที่่�จะทำำ�ให้้ pH ของน้ำำ��ทะเลสููงขึ้้�นประมาณ 9 สามารถกำำ�จััดเชื้้�อ
ที่่�หลุุดรอดเข้้ามาในระบบได้้
5. เลี้้�ยงกุ้้�งในระบบปิิดที่่�มีีทางเข้้าทางออกทางเดีียว และมิิดชิิด ควบคุุมอุุณหภููมิิไม่่ให้้เปลี่่�ยนแปลง ในกรณีีที่่�มีีอุุณหภููมิิสููง ใช้้
การเปิิดหน้้าต่่าง ผ้้ายาง ให้้อากาศถ่่ายเทในกรณีีอุุณหภููมิิต่ำำ��กว่่า 26 องศาเซลเซีียส ใช้้เครื่่�องทำำ�ความร้้อนช่่วย
6.	สร้้างอาคาร/สถานที่่�สำำ�หรัับใช้้ในการดำำ�เนิินงานทดลองเพิ่่�มเติิม เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินงานทดลองในโครงการดัังกล่่าว และ
โครงการทดลองอื่่�น ๆ
7. กรณีีเป็็นโครงการวิิจััยต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งการพิิจารณาโครงการผ่่านความเห็็นชอบงบประมาณแล้้ว ควรได้้รัับการสนัับสนุุน
งบประมาณตามที่่�ขอรัับการสนัับสนุุนเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแผนการดำำ�เนิินการโครงการ
8.	ปััจจััยการผลิิต สำำ�หรัับฟาร์์มเกษตรกรมีีการลดจำำ�นวนมื้้�อในการให้้อาหารและลดปริิมาณการให้้อาหารในแต่่ละวััน
9. หน่่ ว ยงานที่่� มีี อำำ� นาจควรจัั ด สรรและอนุุ มัั ติิ ง บประมาณการวิิ จัั ย ตามที่่� ค ณะผู้้�วิิ จัั ย เสนอผ่่ า นคณะกรรมการวิิ ช าการ
หน่่วยงานแล้้ว และสร้้างแรงจููงใจให้้นัักวิิจััยทำำ�งานวิิจััยที่่�มีีคุุณภาพ เกิิดประโยชน์์ต่่อสาธารณชนและประเทศชาติิ ด้้วยการจััดสรร
ค่่าตอบแทนนัักวิิจััยแต่่ละโครงการที่่�ผ่่านการพิิจารณา
โครงการ : พัั ฒนาพื้้� นที่่�โครงการหลวง
	ปััญหาอุุปสรรค

1. 	สภาพพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่อยู่่�บนภููเขาสููง ทำำ�ให้้การเดิินทางเข้้าพื้้�นที่่�ยากลำำ�บาก และบางพื้้�นที่่�ประสบปััญหาภััยแล้้ง ไม่่มีีน้ำำ��
ในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
2. 	สภาพภููมิิอากาศเป็็นอุุปสรรคต่่อการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� เนื่่�องจากอยู่่�ในพื้้�นที่่�สููง อากาศหนาวเย็็น ทำำ�ให้้การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
มีีการเจริิญเติิบโตช้้า
3. การสื่่�อสารด้้านภาษาค่่อนข้้างยาก ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจคลาดเคลื่่�อน เนื่่�องจากราษฎรที่่�เข้้าร่่วมโครงการเป็็นชนเผ่่าชาวเขา
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ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องมีีการดำำ�เนิินการปรัับแผนการปฏิิบััติิงานให้้มีีความเหมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่�
2. ควรได้้รัับการสนัับสนุุนยานพาหนะใหม่่ทดแทนของเดิิมที่่�ใช้้ปฏิิบััติิงานอยู่่� เนื่่�องจากมีีสภาพทรุุดโทรมและอายุุการใช้้งาน
มานาน เพื่่�อให้้เกิิดความรวดเร็็ว และมีีความคล่่องตััวในการปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�
3. ควรมีีการส่่งเสริิมให้้เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เข้้าไปปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่� ได้้ศึึกษาเรีียนรู้้�ภาษาของชนเผ่่าชาวเขาเพื่่�อง่่ายและสะดวก
ในการสื่่�อสาร และเกิิดความเข้้าใจกััน
โครงการ : ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
	ปััญหาอุุปสรรค

1. การดำำ�เนิินงานในกิิจกรรมผลิิตพันั ธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ�� ผลการจัับสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ที่่�ได้้จากกิิจกรรมผลิิตพันั ธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��จะได้้ผลผลิิตในปีีงบประมาณ
ถััดไป เนื่่�องจากต้้องใช้้ระยะเวลาในการเติิบโตของสััตว์์น้ำำ�� ผลผลิิตจากกิิจกรรมผลิิตพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ที่่�ได้้อาจมีีปริิมาณลดลงเนื่่�องจาก
สภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิในแต่่ละพื้้�นที่่�ของโครงการ เช่่น ภััยแล้้ง มีีน้ำำ��ไม่่เพีียงพอต่่อการเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ�� น้ำำ��ท่่วมพื้้�นที่่�การเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ�� เป็็นต้้น
2. 	ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานในทุุกกิิจกรรมล่่าช้า้ กว่่า
แผนการดำำ�เนิินงานที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยเฉพาะช่่วงสถานการณ์์วิิกฤตที่่�ต้้องมีีการเว้้นระยะห่่างทางสัังคมและงดเว้้นการเข้้าพื้้�นที่่�ในหลายพื้้�นที่่�
3. งบประมาณบางส่่วนได้้นำำ�ไปจััดทำำ�พระราชบััญญััติิโอนงบประมาณรายจ่่าย ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่่�อเป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายในการแก้้ไขปััญหาและเยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบ เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานในกิิจกรรมถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้้านการประมง กิิจกรรมย่่อยการถ่่ายทอดความรู้้�ไม่่สามารถดำำ�เนิินการ
ได้้ตามเป้้าหมายและแผนงานที่่�กำำ�หนด
4. การรายงานผลการดำำ�เนิินงานจากหน่่วยงานส่่วนภููมิิภาคมีีความล่่าช้้า และข้้อมููลบางส่่วนไม่่ถููกต้้องครบถ้้วน เนื่่�องจาก
มีีการปรัับเปลี่่�ยนผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจไม่่ตรงกััน
5. การจััดสรรงบประมาณในไตรมาสที่่� 1 ไม่่เพีียงพอในการจััดซื้้�อปััจจััยการผลิิตให้้กัับโรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการทั้้�งหมด
6. การรายงานผลการจัับสััตว์์น้ำำ��ล่่าช้้าเนื่่�องจากการจััดสรรงบประมาณที่่�ได้้รัับ ไม่่เพีียงพอในการจััดซื้้�อวััสดุุ
7. ครููมีีเวลาค่่อนข้้างน้้อยเนื่่�องจากต้้องรัับผิิดชอบการสอนและมีีงานที่่�ได้้รัับมอบหมายมากมาย
8. 	นัักเรีียนมีีเวลาค่่อนข้้างจำำ�กััดในการเรีียนรู้้�และขาดความต่่อเนื่่�องเวลาปฏิิบััติิกิิจกรรมช่่วงปิิดภาคเรีียน
9. ในช่่วงที่่�สนัับสนุุนพัันธุ์์�ปลานำำ�ไปเลี้้�ยงในแหล่่งน้ำำ��เป็็นช่่วงฤดููฝน มีีฝนตกหนัักอย่่างต่่อเนื่่�องทำำ�ให้้ปลาตาย เนื่่�องจาก
การเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิของน้ำำ��อย่่างเฉีียบพลััน
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ประสานหน่่วยปฏิิบััติิในส่่วนภููมิิภาคในเรื่่�องการดำำ�เนิินงานตามแผนการดำำ�เนิินงานที่่�วางไว้้ หากหน่่วยงานหรืือโครงการใด
มีีความพร้้อมให้้ดำำ�เนิินการได้้ทัันทีีโดยวางแผนการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิ เพื่่�อลดความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
ในส่่วนการเก็็บข้้อมููลผลผลิิต โครงการได้้กำำ�หนดการเก็็บผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��จากเกษตรกรในปีีงบประมาณถััดไป โดยจะกำำ�หนดระยะเวลา
ในการให้้หน่่วยงานเก็็บข้้อมููลผลผลิิตเกษตรกรให้้เร็็วขึ้้�นเป็็นในช่่วงไตรมาสที่่� 2 เพื่่�อสามารถนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์ได้้ทัันในการเป็็นข้้อมููล
พื้้�นฐานโครงการตามตััวชี้้�วััดต่่าง ๆ
2. ให้้ผู้้�ที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบโครงการตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููล และประสานกัับผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบของหน่่วยงานส่่วนภููมิภิ าคเพื่่อ� แก้้ไข
และทำำ�ความเข้้าใจ เพื่่�อให้้สามารถรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
3.	ดำำ�เนิินการปรัับแผนการดำำ�เนิินงานให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของประชาชน
และเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงาน โดยให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดในการดำำ�เนิินงาน
4. ควรจััดสรรงบประมาณในไตรมาสแรกประมาณ 80% ของงบประมาณที่่�จะได้้รัับทั้้�งหมด
5.	ต้้องดำำ�เนิินการจััดซื้้อ� ปััจจััยการผลิิตให้้เสร็็จในไตรมาสแรกเพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินการเลี้้ย� งมีีความต่่อเนื่่อ� งและในส่่วนการรายการ
จัับผลผลิิตเสร็็จสิ้้�นภายในปีีงบประมาณนั้้�น ๆ
6. ควรสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิตในไตรมาสแรกเพื่่�อสะดวกในการดำำ�เนิินงานโครงการให้้เสร็็จก่่อนปิิดภาคการศึึกษา
โครงการ : สืืบสานรัักษาและต่่อยอดเศรษฐกิิจพอเพีี ยง
	ปััญหาอุุปสรรค

1. การจััดสรรงบประมาณที่่�ล่่าช้้าไม่่ทัันต่่อการดำำ�เนิินงานในการจััดงานคลิินิิกเกษตรเคลื่่�อนที่่�
2. ได้้รัับงบประมาณการจััดงานในแต่่ละครั้้�งไม่่เพีียงพอในการเตรีียมงานและร่่วมจััดงาน
3. การประชาสััมพัันธ์์ไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้เกษตรกรเข้้ามาขอรัับบริิการค่่อนข้้างน้้อย
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ควรจัั ด สรรงบประมาณในไตรมาสแรกทั้้� ง หมดเพื่่� อ สะดวกในการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมและวางแผนการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรม
และเตรีียมความพร้้อม ให้้ความรู้้�แก่่เกษตรที่่�เข้้ารัับบริิการได้้อย่่างเต็็มที่่�
2. ควรเพิ่่�มช่่องทางในการประชาสััมพัันธ์์ เช่่น การโฆษณา และการแจกเอกสารประชาสััมพัันธ์์ก่่อนจััดงาน
โครงการ : บริิหารจััดการประมงทะเลอย่่างยั่่�งยืืน
	ปััญหาอุุปสรรค

เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบการเก็็บข้้อมููลภาคสนามและบัันทึึกข้้อมููลมีีการโยกย้้ายหน่่วยงาน หรืือเปลี่่�ยนผู้้�รัับผิิดชอบ หรืือเป็็น
เจ้้าหน้้าที่่�บรรจุุใหม่่ซึ่่�งยัังขาดประสบการณ์์ ทำำ�ให้้การเก็็บและการบัันทึึกข้้อมููลไม่่ครบถ้้วน หรืือเกิิดความล่่าช้า้
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

จััดการฝึึกอบรมเรื่่�องการเก็็บ บัันทึึก และตรวจสอบข้้อมููล ให้้กัับผู้้�รัับผิิดชอบของหน่่วยงานต่่าง ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
โครงการ : พัั ฒนาเศรษฐกิิจและส่่งเสริิมศัักยภาพพื้้� นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
	ปััญหาอุุปสรรค

1.	ขาดวััตถุุดิบิ ในการแปรรููปปลาน้ำำ��จืืดที่่�ให้้ความสำำ�คััญ 2 ชนิิด คืือ ปลาสลิิดดอนนาของวิิสาหกิิจชุุมชนนาเกตุุเกษตรพััฒนา
และปลาตะเพีียนขาวของวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มปลาส้้มบ้้านควนหยีี
2. แสงแดดไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับการแปรรููปสััตว์น้ำ์ ำ��ด้้วยการตากแดดในช่่วงฤดููฝนและฤดููมรสุุม
3. การส่่งเสริิมอาชีีพเกษตรกรแบบเดิิมด้้วยการสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิตรายบุุคคล เป็็นกิิจกรรมย่่อยที่่�ไม่่มีีความยั่่�งยืืน
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการเพาะพัันธุ์์� การอนุุบาล และการเลี้้�ยงปลาให้้เกษตรกรที่่�มีีศัักยภาพและทุุนปฏิิบััติิได้้เองทุุกขั้้�นตอน
โดยไม่่รอการสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิตจากภาครััฐ
2. จััดทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือวิิจััยและพััฒนากัับมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน วิิทยาเขตสุุริินทร์์
		 2.1 ประดิิษฐ์์เครื่่�องอบแห้้งพลัังงานชีีวมวลพััดลมกรงกระรอก
		 2.2	วิิจััยการเพิ่่�มมููลค่่าและคุุณภาพในการผลิิตปลากุุเลาเค็็ม หมึึกศอก ปลาเกล็็ดขาว และกุ้้�งแชบ๊๊วยกะเทาะเปลืือก
ด้้วยเทคโนโลยีีเครื่่�องอบแห้้งแสงอาทิิตย์์ร่่วมกัับชีีวมวลประสิิทธิิภาพสููงชนิิดเคลื่่�อนที่่�
3. ส่่งเสริิมอาชีีพเกษตรกรในรููปแบบกลุ่่�ม/สหกรณ์์/วิิสาหกิิจชุุมชน
4. ประดิิษฐ์์เครื่่�องอบกลิ่่�นผลิิตภััณฑ์์สร้้างความแตกต่่างของสิินค้้า
โครงการ : พัั ฒนาด่่านเขตเศรษฐกิิจพิิ เศษ
	ปััญหาอุุปสรรค

การดำำ� เนิิ น งานก่่ อ สร้้ า งด่่ า นตรวจสัั ตว์์ น้ำำ�� จัั ง หวัั ด กาญจนบุุ รีี ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามสัั ญ ญา เนื่่� อ งจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาด
จากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำำ�ให้้ผู้้�รัับจ้้างไม่่สามารถเคลื่่�อนย้้ายคนงานมาทำำ�งานก่่อสร้้างได้้ จึึงส่่งผลทำำ�ให้้
การปฏิิบััติิงานไม่่เป็็นไปตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

	ดำำ�เนิินการเร่่งรััดผู้้�รัับจ้า้ งให้้ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างให้้เป็็นไปตามสััญญา
โครงการ : พัั ฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร
	ปััญหาอุุปสรรค

เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำำ�ให้้มีีการปิิดด่่านพรมแดนระหว่่าง
ประเทศไทย – เมีียนมา ที่่�ด่า่ นสิิงขร จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ จึึงส่่งผลทำำ�ให้้การปฏิิบััติิงานไม่่เป็็นไปตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

ปรัั บ เปลี่่� ย นรูู ป แบบกำำ� หนดแผนการปฏิิ บัั ติิ ง านให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บสถา นการณ์์ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น เพื่่� อ ให้้ สา มารถดำำ� เนิิ น การได้้
ตามแผนงานที่่�กำำ�หนด
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โครงการ : พัั ฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยงทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
	ปััญหาอุุปสรรค

1. 	กิิจกรรมพััฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยงทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โอนงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นำำ�ไปจััดทำำ�ร่่างพระราชบััญญััติิโอนงบประมาณรายจ่่าย ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำำ�ไห้้ไม่่สามารถดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ตามโครงการ
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. แจ้้งสำำ�นัักงานนโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร (สนข.) ในฐานะหน่่วยงานเจ้้าภาพของแผนงานบููรณาการพััฒนา
ด้้านคมนาคมและระบบโลจิิสติิกส์์ในการปรัับแผนงานและตััวชี้้�วััด
2. เตรีียมความพร้้อมในด้้านอื่่�น ๆ เช่่น กฎหมาย ข้้อมููลการพััฒนาระบบที่่�ต้้องดำำ�เนิินการ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้การขัับเคลื่่�อน
การดำำ�เนิินงานตามแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์ของประเทศไทย ฉบัับที่่� 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถดำำ�เนิินการได้้
อย่่างรวดเร็็วเมื่่�อได้้รัับการจััดสรรงบประมาณ
โครงการ : พัั ฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)
	ปััญหาอุุปสรรค

1. หน่่วยงานรัับผิิดชอบในการจััดฝึึกอบรมมีีพื้้�นที่่�เป้้าหมายดำำ�เนิินการในหลายจัังหวััด ซึ่่�งบางหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบมีีพื้้�นที่่�
สำำ�นัักงานอยู่่�ห่่างไกลพื้้�นที่่�เป้้าหมายต้้องใช้้ระยะเวลาในการเดิินทางเป็็นเวลานาน ทำำ�ให้้ใช้้งบประมาณในการเดิินทางไปปฏิิบััติิราชการ
ในแต่่ละครั้้�งเป็็นจำำ�นวนมาก
2.	จำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�ในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานมีีไม่่เพีียงพอเมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวนเกษตรกรเป้้าหมายและช่่วงเวลาในการปฏิิบััติิงาน
ในแต่่ละกิิจกรรม หากจ้้างเหมาบริิการก็็ไม่่สามารถจ้้างได้้เพราะงบดำำ�เนิินการจำำ�กััด
3.	จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้จัดั กิิจกรรมพััฒนาศัักยภาพของเกษตรกร
ล่่าช้้ากว่่าแผนที่่�กำำ�หนด
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

ควรให้้มีีการสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิตให้้แก่่เกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ ได้้แก่่ สััตว์์น้ำำ��จืืดพัันธุ์์�ดีี เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมสััตว์์น้ำำ��
พัันธุ์์�ดีีเข้้าสู่่�ระบบการผลิิตสััตว์์น้ำำ��ในภาพรวมของประเทศ และสนัับสนุุนจุุลิินทรีีย์์ ปม.1 เพื่่�อช่่วยในการปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��ในบ่่อ
เลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ให้้แก่่เกษตรกร
โครงการ : ส่่งเสริิมและพัั ฒนาอาชีีพเพื่่� อแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร
	ปััญหาอุุปสรรค

การดำำ�เนิินงานในช่่วงไตรมาสที่่� 2 - 3 ประสบปััญหาสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำำ�ให้้มีกี ารชะลอการรวมกลุ่่�มเกษตรกรในทุุกพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้ไม่่สามารถดำำ�เนิินการส่่งเสริิมองค์์ความรู้้�ด้้านประมงและสนัับสนุนุ ปััจจััยการผลิิต
ได้้ตามแผนปฏิิบััติิการรายเดืือน
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบดำำ�เนิินการวางแผนและเร่่งรััดการปฏิิบััติิงานให้้สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ให้้สำำ�เร็็จและบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ของโครงการ ภายในปีีงบประมาณ 2563
โครงการ : ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่� มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
	ปััญหาและอุุปสรรค

1. การประชาสััมพัันธ์์ไม่่ทั่่�วถึึง ทำำ�ให้้เกษตรกรบางรายไม่่ทราบว่่ามีีศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
ในพื้้�นที่่� และการเดิินทางมาใช้้บริิการที่่�ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตรมีีความลำำ�บาก
2. เกษตรกรให้้ความสนใจการศึึกษาแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ทางการเกษตรค่่อนข้้างน้้อย โดยเฉพาะการเข้้ามาเรีียนรู้้�ตามหลัักสููตร
ที่่�กำำ�หนด
3. การดำำ�เนิินงานในช่่วงไตรมาสที่่� 2 - 3 ประสบปััญหาสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทำำ�ให้้มีีการชะลอการรวมกลุ่่�มเกษตรกรในทุุกพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้ไม่่สามารถดำำ�เนิินการจััดงานวัันถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่�อเริ่่�มต้้น
ฤดููกาลผลิิตใหม่่ (Field day) ได้้
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ส่่งเสริิมการประชาสััมพัันธ์์ของศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร ให้้แก่่เกษตรกรในพื้้�นที่่�ให้้มากขึ้้�น
2. ส่่วนราชการต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�ควรใช้้ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตรเป็็นจุุดให้้บริิการทางวิิชาการ
ข้้อมููลข่่าวสารและให้้บริิการด้้านการเกษตรในชุุมชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3. ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบดำำ�เนิินการวางแผนและเร่่งรััดการปฏิิบััติิงานให้้สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ให้้สำำ�เร็็จและ
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของโครงการภายในปีีงบประมาณ
โครงการ : ส่่งเสริิมและสร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพทั้้�งในและนอกภาคเกษตร
กิิจกรรมที่่� 1 ส่่งเสริิมและพัั ฒนาอาชีีพด้้านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
	ปััญหาและอุุปสรรค

1. 	สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ไม่่สามารถประเมิินผลตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ (รายได้้เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3) ได้้เนื่่�องจากพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืด ที่่�สนัับสนุุนให้้ผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการยัังไม่่สามารถเก็็บผลผลิิตเพื่่�อบริิโภคหรืือจำำ�หน่่ายได้้
3. งบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรรไม่่เพีียงพอและได้้รัับล่่าช้้าทำำ�ให้้จััดอบรมและถ่่ายทอดความรู้้�และสนัับสนุุนพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืด
ไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้เต็็มประสิิทธิิภาพ
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. 	ดำำ�เนิินการฝึึกอบรมตามแนวทางความปกติิในรููปแบบใหม่่ (New normal) เช่่น จำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�เข้้าอบรม มาตรการ
รัักษาระยะห่่าง เป็็นต้้น
2. 	ซัักซ้้อมความเข้้าใจโครงการฯ กัับหน่่วยงานเสมอเพื่่�อให้้พร้้อมปฏิิบััติิงานได้้ทัันทีี
3. จัั ดสรรงบประมาณให้้ เพีี ย งพอ เหมาะสมสอดคล้้ องต่่ อปริิ มาณงานเพื่่� อให้้ การดำำ�เนิิ นโครงการได้้ เต็็ มประสิิ ทธิิ ภาพ
และบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ของโครงการฯ
กิิจกรรมที่่� 2 ส่่งเสริิมเกษตรทฤษฎีีใหม่่ด้้านการประมง
	ปััญหาและอุุปสรรค

1. เป็็นโครงการที่่�ต้้องร่่วมบููรณาการกัันในหลายหน่่วยงาน ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการคััดเลืือกเป้้าหมายเกษตรกรใช้้ระยะเวลานาน
2. การดำำ�เนิินงานในช่่วงไตรมาสที่่� 2 - 3 ประสบปััญหาสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำำ�ให้้มีีการชะลอการรวมกลุ่่�มเกษตรกรในทุุกพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้ไม่่สามารถดำำ�เนิินการจััดเวทีีเสวนาแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�หรืือส่่งเสริิมองค์์ความรู้้�
ด้้านประมงได้้ตามแผนปฏิิบััติิการรายเดืือน
3. เกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�ประสบปััญหาฝนทิ้้�งช่่วง ปริิมาณน้ำำ��ไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินกิิจกรรมการสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิตไม่่เป็็นไปตามแผนปฏิิบััติิการรายเดืือน
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

1. ควรมีีการร่่วมบููรณาการเพื่่�อวางแผน กำำ�หนดเป้้าหมายและระยะเวลาในการดำำ�เนิินโครงการให้้ชััดเจนและรวดเร็็วขึ้้�น
2. ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบดำำ�เนิินการวางแผนและเร่่งรััดการปฏิิบััติิงานให้้สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ให้้สำำ�เร็็จและ
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของโครงการ ภายในปีีงบประมาณ 2563
โครงการ : สร้้างความเข้้มแข็็งกลุ่่�มการผลิิตด้้านการเกษตร
	ปััญหาและอุุปสรรค

การทำำ�ธุุรกรรมกัับธนาคารกรุุงไทยในบางสาขาที่่�สนัับสนุุนโครงการของกลุ่่�มเกษตรกรไม่่ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
โดยให้้กลุ่่�มเกษตรเพีียง 3 คน สามารถเปิิดบััญชีีธนาคารเพื่่�อเข้้าร่่วมโครงการของกลุ่่�มเกษตรกรได้้ ซึ่่�งตามคู่่�มืือกำำ�หนดไว้้กลุ่่�มเกษตรกร
ต้้องเปิิดบััญชีีธนาคารไม่่น้้อยกว่่า 5 คน มีีอำำ�นาจเบิิกไม่่น้้อยกว่่า 3 คน
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข

จััดทำำ�หนัังสืือหารืือไปยัังธนาคารกรุุงไทย สำำ�นัักงานใหญ่่ เรื่่�องการเปิิดบััญชีีธนาคารเพื่่�อเข้้าร่่วมโครงการของกลุ่่�มเกษตร
ให้้พิิจารณาปรัับหลัักเกณฑ์์ใหม่่ไว้้ในในคู่่�มืือฯ โดยในปีีถััดไปให้้กลุ่่�มเกษตรไม่่น้้อยกว่่า 3 คน สามารถเปิิดบััญชีีธนาคารเพื่่�อเข้้าร่่วม
โครงการได้้ และให้้มีีอำำ�นาจเบิิกได้้ 2 ใน 3 คน
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ผลการปฏิิบัติ
ั ิงานตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ของกรมประมง
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการปฏิิบััติิตาม พ.ร.บ. ข้้อมููลข่่าวสารของราชการฯ
(1) การจััดตั้้�งสถานที่่�ให้้บริิการข้้อมููลตามมาตรา 9

		มีีสถานที่่�ให้้บริิการศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารฯตามมาตรา 9 สำำ�หรัับให้้ประชาชนเข้้ามาตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสาร
ได้้อย่่างสะดวกภายในส่่วนกลางของกรมประมง ณ ห้้องสมุุดกรมประมง อาคารอเนกประสงค์์ ชั้้�น 2 และมีีเจ้้าหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการให้้ข้้อมููลข่่าวสารของส่่วนราชการเป็็นการเฉพาะ มีีป้้ายบอกสถานที่่�ตั้้�งของศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสาร
ติิดอยู่่�หน้้าอาคาร มีีป้า้ ยบอกทางตามตึึกต่่างๆ ไปยัังศููนย์์ข้อ้ มููลข่่าวสารที่่�จัดั ไว้้สำำ�หรัับให้้บริกิ ารข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
และสามารถมองเห็็นได้้อย่่างชััดเจนนำำ�ทางไปสู่่�ศููนย์์ข้อ้ มููลข่่าวสารของกรมประมง มีีสถานที่่�ให้้บริกิ ารศููนย์์ข้อ้ มููลข่่าวสาร
ในหน่่ ว ยงานราชการในส่่ ว นภูู มิิ ภ าคและหน่่ ว ยงานที่่� มีี ที่่� ทำำ� การตั้้� ง อยู่่�นอกกรมประมง เพื่่� อ ให้้ บริิ ก ารหน่่ ว ยงาน
และประชาชนที่่�มาติิดต่่อเพื่่�อขอรัับข้้อมููลข่่าวสารของราชการที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานนั้้�น
(2) การสอดส่่องดููแลการปฏิิบัติ
ั แ
ิ ละการให้้คำ�ำ แนะนำำ�แก่่ส่่วนราชการในสัังกััดและประชาชน

		 กรมประมงได้้จััดทำำ�ช่่องทางประชาสััมพัันธ์์ และรัับฟัังความคิิดเห็็น แก้้ปััญหา ไว้้ตามช่่องทางดัังนี้้� คืือ
		 2.1 ผ่่านทางกล่่องรัับความคิิดเห็็น ณ ศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารกรมประมง
		 2.2 เสีียงตามสายของกรมประมง
		 2.3 ทางด้้านโทรศััพท์์ ผ่่าน Help Desk และศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารฯ (ห้้องสมุุด)
		 2.4 ผ่่านทางกระดานถามตอบ
		 2.5 ผ่่านทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์
		 2.6 ผ่่านทางเว็็บไซต์์กรมประมง ที่่� https://www4.fisheries.go.th/dof/main เข้้าเว็็บไซต์์หน้้าหลััก
คลิิกที่่�หััวข้้อคลัังความรู้้�และข้้อมููล เลืือกไอคอนศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารกรมประมง หรืือที่่� http://www.oic.go.th/
infocenter5/591/# โดยเฉพาะทางด้้านเว็็บไซต์์ที่่�ให้้รายละเอีียดต่่างๆ ได้้มีีการปรัับปรุุงเพื่่�อให้้ส่่วนราชการในสัังกััด
และประชาชนเข้้าถึึงและใช้้ข้้อมููลได้้ ตลอดจนการเข้้าไปใช้้บริิการข้้อมููลในสถานที่่�ที่่�ให้้บริิการที่่�จััดตั้้�งไว้้ในหััวข้้อ (1)
(3) การติิดตามผลการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานในสัังกััด

		 ได้้มีกี ารจััดทำำ�รายงานสรุุปผลการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานในสัังกััดตามมาตรา 9 ว่่าด้ว้ ยการ จััดซื้้อ� - จััดจ้้าง
การประกวดราคา พร้้ อ มทั้้� ง ให้้ ห น่่ ว ยงานจัั ด ส่่ ง ข้้ อ มูู ล ให้้ ศูู น ย์์ ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารฯ และศูู น ย์์ เ ทคโนโลยีี สารส นเทศ
และการสื่่�อสาร เพื่่�อจััดแสดงไว้้ในศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารฯ และบนเว็็บไซต์์ให้้ส่่วนราชการในสัังกััด และเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่่�วไปได้้เข้้าถึึงและใช้้ข้้อมููลได้้ (เป็็นรายเดืือน) และจััดทำำ�สรุุปรายงานผลบนเว็็บไซต์์ ในช่่องทาง http://
www.oic.go.th/infocenter5/591/#
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(4) การเสริิมสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามพระราชบััญญััติข้
ิ อ
้ มููลข่่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ให้้แก่่ข้้าราชการหน่่วยงานในสัั งกััด ภาคเอกชน และประชาชนทั่่�วไป
รวมทั้้�งการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารผ่่านสื่่�อต่่างๆ

		 ได้้ดำำ�เนิินการเผยแพร่่ข้อ้ มููลข่่าวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ณ ศููนย์์ข้อ้ มููลข่่าวสารกรมประมง และผ่่าน
ทางเว็็บไซต์์ของกรมประมงที่่� URL : https://www4.fisheries.go.th/dof/main เข้้าเว็็บไซต์์หน้้าหลััก แล้้วไปคลิิกที่่�หัวั ข้้อ
คลัังความรู้้�และข้้อมููล เลืือกไอคอนศููนย์์ข้อ้ มููลข่่าวสารกรมประมง หรืือที่่� http://www.oic.go.th/infocenter5/591/#
		 เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
จััดกิิจกรรมเผยแพร่่ความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับพระราชบััญญััติข้ิ ้อมููลข่่าวสารฯ โดยวิิธีีการจััดอบรมได้้ จึึงได้้ดำำ�เนิินการ
อััพโหลดไฟล์์เกี่่�ยวกัับงานด้้านพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารฯ ที่่�เขีียนโดยสํํานัักงานคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสาร
ของราชการ (สขร.) จำำ�นวน 5 เล่่ม โดยเผยแพร่่บนหน้้าเว็็บศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของราชการ กรมประมง
http://www.oic.go.th/infocenter5/591/# เพื่่อ� ให้้เจ้้าหน้้าที่่�กรมประมงสามารถเข้้าไปศึึกษาแนวทางการปฏิิบััติิงาน
ด้้านพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารฯ เป็็นการทดแทน

(5) การตอบรัับข้้อหารืือแก่่หน่่วยงานของรััฐ

		มีีเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้�งให้้ตอบข้้อหารืือ และผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�หน่่วยราชการมอบหมาย
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(6) การพัั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่่� อเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร

		 ได้้จััดทำำ�ช่่องทางบนเว็็บไซต์์ของกรมประมงในการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารของกรมประมง นอกเหนืือจาก
การเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารของกรมประมง ณ ที่่�ทำำ�การศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารฯ โดยเข้้าเว็็บไซต์์กรมประมงที่่� URL : https://
www4.fisheries.go.th/dof/main เข้้าเว็็บไซต์์หน้้าหลััก แล้้วไปคลิิกที่่�หััวข้้อคลัังความรู้้�และข้้อมููล เลืือกไอคอน
ศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารกรมประมง หรืือที่่� http://www.oic.go.th/infocenter5/591/#
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กรมประมง
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
หมายเหตุุ 1

ข้้อมููลทั่่�วไป

กรมประมง เป็็นส่่วนราชการสัังกััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบหลัักในการศึึกษา วิิจััย
และพััฒนาด้้านการประมง เพื่่�อการบริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� ควบคุุมการประมง การผลิิตสััตว์์น้ำำ�� และ
สิินค้้าประมงที่่�มีีมาตรฐานถููกสุุขอนามััยให้้มีีปริิมาณเพีียงพอต่่อการบริิโภคภายในประเทศ และสามารถแข่่งขัันใน
ตลาดโลกได้้ ตลอดจนป้้ อ งกัั น มิิ ใ ห้้ มีี ก ารทํําการประมงโดยไม่่ ช อบด้้ ว ยกฎหมาย อนุุ รัั ก ษ์์ แ ละบริิ ห ารจัั ด การ
ทรััพยากรประมงและสััตวน้ำำ��ให้้ให้้สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
หน่่วยงานมีีสถานที่่�ตั้้�งหลัักอยู่่�ที่่� เลขที่่� 50 ถนนพหลโยธิิน ภายในบริิเวณมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ บางเขน
แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900 และมีีสํํานัักงานทั้้�ง 76 จัังหวััด
กรอบกฎหมายหลัักที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดํําเนิินงานของกรมประมง ได้้แก่่ พระราชกํําหนดประมง พ.ศ. 2558 และ
ฉบัับที่่� 2 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม พ.ศ. 2560 กฎหมายว่่าด้ว้ ยสิิทธิิการประมงในเขตการประมงไทย กฎหมายว่่าด้ว้ ยการ จััดระเบีียบ
กิิจการแพปลา กฎหมายว่่าด้้วยการสงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า พ.ศ. 2535 กฎหมายว่่าด้้วยการส่่งเสริิม และการรัักษา
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิปีี พ.ศ. 2535 กฎหมายว่่าด้้วยวััตถุอัุ ันตราย พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในปีีงบประมาณ 2563 หน่่วยงานได้้รับั การจััดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจํําปีี จํํานวน 4,405,900,300 บาท
(ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํํานวน 4,093,653,300 บาท) โดยแยกเป็็น งบบุุคลากร จํํานวน 2,189,800,300 บาท
งบดํําเนิินงาน จํํานวน 1,226,364,800 บาท งบลงทุุน จํํานวน 467,580,000 บาท งบเงิินอุุดหนุุน จํํานวน 436,883,400 บาท
และงบรายจ่่ า ยอื่่� น จํํานวน 85,271,800 บาท นอกจากนี้้� ยัั ง ได้้ รัั บ งบประมาณเบิิ ก แทน ส่่ ว นราชการอื่่� น อีี ก
จํํานวน 17,619,416 บาท รวมเป็็นงบประมาณทั้้�งสิ้้�น จํํานวน 4,423,519,716 บาท
กรมประมงมีีหน่่วยงานระดัับหน่่วยเบิิกจ่่ายภายใต้้สัังกััด จํํานวน 204 หน่่วยเบิิกจ่่าย ซึ่่�งเป็็นหน่่วยเบิิกจ่่าย
ในส่่วนภููมิิภาคและมีีหน่่วยเบิิกจ่่ายในส่่วนกลางอีีก 1 แห่่ง ซึ่่�งรัับผิิดชอบบริิหารจััดการเงิินงบประมาณ และเงิินนอก
งบประมาณที่่�ได้้รัับการจััดสรรในส่่วนของแต่่ละแห่่ง หน่่วยเบิิกจ่่ายดัังกล่่าวไม่่เป็็นหน่่วยงานที่่�เสนอ รายงานและไม่่มีี
การจััดทํํารายงานการเงิินแยกกััน รายการบััญชีีของหน่่วยเบิิกจ่่ายทุุกแห่่งจึึงได้้นํํามาแสดงรวมไว้้ ในรายงานการเงิินฉบัับนี้้�
นอกจากนี้้�หน่่วยงานมีีเงิินทุุนหมุุนเวีียนภายใต้้ความรัับผิิดชอบจํํานวน 1 ทุุน คืือ ทุุนหมุุนเวีียนในการผลิิตพัันธุ์์�ปลา
พัันธุ์์�กุ้้�ง และพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��อื่่�น ๆ ซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อผลิิตพัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ�� ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรมีีแหล่่งซื้้�อ
พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ที่่�มีีคุุณภาพในราคาที่่�เหมาะสมและเป็็นการควบคุุมราคาพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ของเอกชนและสนัับสนุุนให้้เกษตรกร
ประกอบอาชีีพการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อบริิโภคในครััวเรืือน หรืือจํําหน่่าย เป็็นรายได้้และมีีการจััดทํํารายงานการเงิิน
แยกต่่างหาก รายการบััญชีีของทุุนหมุุนเวีียนดัังกล่่าวจึึงไม่่ได้้นํํามาแสดง รวมอยู่่�ในรายงานการเงิินของกรมประมง
ฉบัับนี้้�
หมายเหตุุ 2 เกณฑ์์การจััดทํํารายงานการเงิิน

	รายงานการเงิินนี้้�จัดั ทํําขึ้้น� ตามมาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐที่่� กระทรวงการคลัังกํําหนด
ซึ่่�งรวมถึึงหลัักการและนโยบายการบััญชีีภาครััฐและมีีรููปแบบการนํําเสนอรายงาน การเงิินของหน่่วยงานของรััฐ
ตามหนัังสืือกรมบััญชีีกลาง ด่่วนที่่�สุดุ ที่่� กค 0410.3/ว 357 ลงวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2561 เรื่่อ� ง รููปแบบการนํําเสนอรายงาน
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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การเงิินของหน่่วยงานของรััฐ
	รายงานการเงิินนี้้�จััดทํําขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิม เว้้นแต่่จะได้้เปิิดเผยไว้้เป็็นอย่่างอื่่�นในนโยบาย การบััญชีี
	รายงานการเงิินของกรมประมง ซึ่่ง� ถืือเป็็นหน่่วยงานที่่�เสนอรายงานตามมาตรฐานการบััญชีีภาครััฐ และนโยบาย
การบัั ญ ชีี ภ าครัั ฐ รวมรายการบัั ญ ชีี ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ที่่� ห น่่ ว ยงานในส่่ ว นกลางและหน่่ ว ยงานในส่่ ว นภูู มิิ ภ าค แต่่ ไ ม่่ ร วมถึึง
รายการบััญชีีของทุุนหมุุนเวีียนในการผลิิตพันั ธุ์์�ปลา พัันธุ์์�กุ้้�ง และพัันธุ์์�สััตว์น้ำ์ ำ��อื่่น� ๆ ที่่�อยู่่�ภายใต้้การ ควบคุุมของหน่่วยงาน
แต่่ถืือเป็็นหน่่วยงานที่่�เสนอรายงานและต้้องจััดทํํารายงานการเงิินแยกต่่างหากจากกรมประมง ตามกฎหมายไม่่ว่ารา
่ ยการ
ดัังกล่่าวจะเกิิดจากเงิินงบประมาณและเงิินนอกงบประมาณทุุกประเภท มีีอํํานาจในการบริิหารจััดการตามกฎหมาย
รายการที่่�ปรากฏในรายงานการเงิิน รวมถึึง สิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน รายได้้ และค่่าใช้้จ่่าย ซึ่่�งเป็็นของรััฐบาลและอยู่่�ภายใต้้
การควบคุุมของรััฐบาลในภาพรวม แต่่ให้้หน่่วยงานเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ ในการดููแลรัักษาและบริิหารจััดการให้้แก่่รััฐบาล
ภายในขอบเขตอํํานาจหน้้าที่่�ตามกฎหมาย และรวมถึึงองค์์ประกอบของรายงานการเงิินซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การควบคุุม
ของหน่่วยงานที่่�ใช้้เพื่่�อประโยชน์์ในการดํําเนิินงานของหน่่วยงานเอง
หมายเหตุุ 3 มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐฉบัับใหม่่
และมาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐที่่�ปรัับปรุุงใหม่่

ในระหว่่างปีี 2563 กระทรวงการคลัังได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐ
ฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ในงวดอนาคต ดัังนี้้�
• มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐ ฉบัับที่่� 23 เรื่่�อง รายได้้จากการไม่่แลกเปลี่่�ยน วัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ 1 ตุุลาคม 2553
	ฝ่่ายบริิ ห ารเชื่่� อ ว่่ า มาตรฐานการบัั ญ ชีี ภ าครัั ฐ ฉบัั บ ใหม่่ ข้้ า งต้้ น จะไม่่ มีี ผ ลกระทบอย่่ า งเป็็ น สาระสํําคัั ญ
ต่่อรายงานการเงิินในงวดที่่�นํํามาถืือปฏิิบััติิ
หมายเหตุุ 4 สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สํําคััญ

4.1 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
		 เงิิ น สดย่่ อ ย เป็็ น เงิิ น ที่่� ห น่่ ว ยงานสํํารองไว้้ จ่่ า ยในกรณีี ที่่� มีี ค วามจํําเป็็ น ในการดํําเนิิ น งานเพื่่� อ ให้้
เกิิดความคล่่องตััวและรวดเร็็วของหน่่วยงานตามวงเงิินที่่�ได้้รับั อนุุมััติิ แสดงไว้้เป็็นเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
		 เงิิ น ทดรองราชการ เป็็ น เงิิ น ที่่� ห น่่ ว ยงานได้้ รัั บจา กรัั ฐ บาล เพื่่� อ ทดรองจ่่ า ยเป็็ น ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยปลีี ก ย่่ อ ย
ในการดํําเนิินงานของหน่่วยงานตามวงเงิินที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ และต้้องคืืนให้้รััฐบาลเมื่่�อหมดความจํําเป็็นในการใช้้เงิิน
แสดงไว้้เป็็นเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดซึ่่�งมีียอดตรงกัันข้้ามกัับรายการเงิินทดรองราชการรัับจากคลััง ภายใต้้
หััวข้้อหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
		รายการเทีียบเท่่าเงิินสด ได้้แก่่ เงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�มีีสภาพคล่่องซึ่่�งมีีระยะเวลาครบ กํําหนดที่่�จะเปลี่่�ยน
ให้้เป็็นเงิินสดภายใน 3 เดืือน เช่่น เงิินฝากประจํํา บััตรเงิินฝาก และตััวเงิินที่่�มีีวัันถึึงกํําหนด ภายใน 3 เดืือน แสดงไว้้
เป็็นรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
4.2 	ลููกหนี้้�
		ลููกหนี้้� แสดงด้้วยมููลค่่าสุทุ ธิิที่่จ� ะได้้รับั โดยไม่่มีกี ารหัักค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญ เนื่่อ� งจากกรมประมง ใช้้วิธีิ กี าร
หัักเงิินเดืือนในกรณีีที่่�ลููกหนี้้�เงิินยืืมราชการไม่่ทํําการส่่งใช้้ใบสํําคััญและส่่งคืืนเงิินยืืมเหลืือจ่่าย จึึงไม่่มีีหนี้้�สููญในส่่วน
ของลููกหนี้้�เงิินยืืมราชการ
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4.3 	วััสดุุคงเหลืือ
		วััสดุุคงเหลืือ หมายถึึง ของใช้้สิ้้�นเปลืืองที่่�หน่่วยงานมีีไว้้เพื่่�อใช้้ในการดํําเนิินงานตามปกติิ โดยทั่่�วไป
มีีมููลค่่าไม่่สููงและไม่่มีีลัักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุุนโดยวิิธีีเข้้าก่่อนออกก่่อนและไม่่มีีการตั้้�ง ค่่าเพื่่�อการปรัับ
มููลค่่าวััสดุุสํําหรัับวััสดุุที่่�เสื่่�อมสภาพ
4.4 	ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
		 อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง รวมทั้้�งส่่วนปรัับปรุุงอาคาร อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�หน่่วยงาน มีีกรรมสิิทธิ์์�
และไม่่มีีกรรมสิิทธิ์์�แต่่หน่่วยงานได้้ครอบครองและนํํามาใช้้ประโยชน์์ในการดํําเนิินงาน แสดงมููลค่่าสุุทธิิ ตามบััญชีี
ที่่�เกิิดจากราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม อาคารที่่�อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้างแสดงตามราคาทุุน
		อุุปกรณ์์ ได้้แก่่ ครุุภััณฑ์์ประเภทต่่าง ๆ รัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์เฉพาะรายการที่่�มีีมููลค่่าต่่อหน่่วยตั้้�งแต่่
10,000.00 บาท ขึ้้�นไป ตามหนัังสืือกรมบััญชีีกลาง ที่่� กค 0410.3/ว 43 ลงวัันที่่� 29 มกราคม 2562 แสดงมููลค่่า
สุุทธิิตามบััญชีีที่่�เกิิดจากราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
		ราคาทุุนของที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ รวมถึึงรายจ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงเพื่่�อให้้สิินทรััพย์์อยู่่�ใน สถานที่่�
และสภาพที่่�พร้้อมใช้้งาน ต้้นทุุนในการต่่อเติิมหรืือปรัับปรุุงซึ่่�งทํําให้้หน่่วยงานได้้รัับประโยชน์์ตลอดอายุุ การใช้้งาน
ของสิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�นจากมาตรฐานเดิิม ถืือเป็็นราคาทุุนของสิินทรััพย์์ ค่่าใช้้จ่่ายในการซ่่อมแซมถืือเป็็น ค่่าใช้้จ่่าย
ในงบแสดงผลการดํําเนิินงานทางการเงิิน
		ค่่ า เสื่่� อ มราคาแสดงเป็็ น ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในงบแสดงผลการดํําเนิิ น งานทางการเงิิ น คํํานวณค่่ า เสื่่� อ มราคา
โดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการใช้้งาน ดัังนี้้�
ประเภท
อายุุการให้้ประโยชน์์ (ปีี)
		 อาคารถาวร	
20
		 อาคารถาวรพิิพิธภั
ิ ัณฑ์์สถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
25
		 อาคารชั่่�วคราว/โรงเรืือน
15
		สิ่่�งก่่อสร้้างใช้้คอนกรีีตเสริิมเหล็็กหรืือโครงสร้้างเหล็็กเป็็นส่่วนประกอบ	
15
		สิ่่�งก่่อสร้้างใช้้ไม้้หรืือวััสดุุอื่่�นๆ เป็็นส่่วนประกอบหลััก
10
		 ครุุภััณฑ์์สํํานัักงาน
			 • ครุุภััณฑ์์ไม่่ใช้้ไฟฟ้้า	
10
			 • ครุุภััณฑ์์ใช้้ไฟฟ้้า	
8
			 • โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (มืือถืือ)
3
		 ครุุภััณฑ์์ยานพาหนะและขนส่่ง
			 • ยานพาหนะทั่่�วไป
5
			 • 	รถบรรทุุกตั้้�งแต่่ 4 ตััน ขึ้้�นไป
8
			 • เรืือวิิจััยหรืือเรืือตรวจขนาดไม่่เกิิน 30 ฟุุต	
8
			 •
เรืือวิิจััยในน่่านน้ำำ��
30
		 ครุุภััณฑ์์ไฟฟ้้าและวิิทยุุ
8
		 เครื่่�องกํําเนิิดไฟฟ้้า	
15
		 ครุุภััณฑ์์โฆษณาและเผยแพร่่
5
		 ครุุภััณฑ์์การเกษตร	
			 • เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์
5
			 • เครื่่�องจัักรกล
8
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ประเภท

		 ครุุภััณฑ์์ก่่อสร้้าง
			 • เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์
			 • เครื่่�องจัักรกล
		 ครุุภััณฑ์์สํํารวจ	
		 ครุุภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์และการแพทย์์
		 ครุุภััณฑ์์คอมพิิวเตอร์์
		 ครุุภััณฑ์์การศึึกษา	
		 ครุุภััณฑ์์งานบ้้านงานครััว
		 ครุุภััณฑ์์อาวุุธ	
ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสํําหรัับสิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้าง

อายุุการให้้ประโยชน์์ (ปีี)
5
8
10
6
3
10
5
10

4.5 สิินทรััพย์์โครงสร้้างพื้้�นฐาน
		สิินทรััพย์์โครงสร้้างพื้้�นฐาน หมายถึึง สิินทรััพย์์ที่่�หน่่วยงานมีีไว้้เพื่่�อให้้บริิการแก่่สาธารณะ ซึ่่�งจํําเป็็น
ต่่อการขยายตััวทางเศรษฐกิิจ เช่่น ถนน เขื่่�อน อ่่างเก็็บน้ำำ�� ระบบเครืือข่่ายการติิดต่่อสื่่�อสาร เป็็นต้้น หน่่วยงาน
แสดงสิินทรััพย์์โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้วยมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
		ค่่ า เสื่่� อ มราคาแสดงเป็็ น ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในงบแสดงผลการดํําเนิิ น งานทางการเงิิ น คํํานวณค่่ า เสื่่� อ มราคา
โดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการใช้้งาน ดัังนี้้�
ประเภท
อายุุการให้้ประโยชน์์ (ปีี)
		ถนนพื้้�นคอนกรีีต	
20
		ถนนพื้้�นลาดยาง
10
		สะพานคอนกรีีต	
20
4.6 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตน
		สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน แสดงมููลค่่าด้้วยมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
		ค่่าตัดั จํําหน่่ายสิินทรััพย์ไ์ ม่่มีตัี วั ตนแสดงเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในงบแสดงผลการดํําเนิินงานทางการเงิิน โดยคํํานวณ
ค่่าตััดจํําหน่่ายด้้วยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุให้้ประโยชน์์ ดัังนี้้�
		 โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
3 ปีี
4.7 รายได้้รอการรัับรู้้�ระยะยาว
		รายได้้รอการรัับรู้้�ระยะยาว เป็็นสิินทรััพย์์ที่่�หน่่วยงานได้้รัับความช่่วยเหลืือจากรััฐบาล ต่่างประเทศ
องค์์การระหว่่างประเทศ หรืือบุุคคลใด ๆ เพื่่อ� สนัับสนุนุ การดํําเนิินงานของหน่่วยงานให้้บรรลุุ วััตถุปุ ระสงค์์ และสิินทรััพย์์
รัับบริจา
ิ คที่่�มีีผู้้�มอบให้้หน่่วยงานไว้้ใช้้ในการดํําเนิินงาน รวมทั้้�งการได้้รัับเงิินสดที่่�มีี เงื่อ่� นไขเป็็นข้้อจํํากััดในการใช้้จ่่ายเงิิน
ซึ่่�งหน่่วยงานยัังไม่่อาจรัับรู้้�รายได้้
		รายได้้ ร อการรัั บรู้้�จ ะถูู ก ทยอยตัั ด บัั ญ ชีี เ พื่่� อ รัั บรู้้�รา ยได้้ ตา มเกณฑ์์ ที่่� เ ป็็ น ระบบและสมเหตุุ ส มผล
ตลอดระยะเวลาที่่� จํํา เป็็ น เพื่่� อ จัั บคู่่�รา ยได้้ กัั บค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เช่่ น ทยอยรัั บรู้้�รา ยได้้ ตา มเกณฑ์์ สัั ด ส่่ ว นของ
ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์ที่่�ได้้รัับความช่่วยเหลืือหรืือบริิจาค
4.8 รายได้้จากงบประมาณ
		รายได้้จากงบประมาณรัับรู้้�ตามเกณฑ์์ดัังนี้้�
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		 1) เมื่่�อยื่่�นคํําขอเบิิกจากกรมบััญชีีกลาง ในกรณีีเป็็นการขอรัับเงิินเข้้าบััญชีีหน่่วยงาน
		 2) เมื่่�ออนุุมััติิจ่่ายเงิินให้้กัับผู้้�มีสิี ิทธิ์์�ได้้รัับเงิินแล้้ว ในกรณีีเป็็นการจ่่ายตรงให้้กัับผู้้�มีีสิิทธิิรัับเงิิน
		 3) เมื่่�อยื่่�นคํําขอเบิิกเงิินจากกรมบััญชีีกลาง ในกรณีีเป็็นการเบิิกหัักผลัักส่่งไม่่รัับตััวเงิิน
		 หน่่วยงานแสดงรายได้้จากงบประมาณในงบแสดงผลการดํําเนิินงานทางการเงิินตามจํํานวน เงิินงบประมาณ
ที่่�ขอเบิิกสุุทธิิจากเงิินงบประมาณเบิิกเกิินส่่งคืืน สํําหรัับงบประมาณเบิิกแทนกัันแสดงรายได้้จาก เงิินงบประมาณ
ในงบแสดงผลการดํําเนิินงานทางการเงิินของหน่่วยงานผู้้�เบิิกแทน
4.9 รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ
		รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ เป็็นรายได้้ที่่�หน่่วยงานได้้รัับอนุุญาตให้้เก็็บรายได้้นั้้�นไว้้ เพื่่�อใช้้จ่่าย
ในการดํําเนิินงานของหน่่วยงาน จะรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อหน่่วยงานส่่งมอบสิินค้้าหรืือบริิการให้้กัับผู้้�ซื้้�อ
4.10 รายได้้แผ่่นดิิน
		รายได้้แผ่่นดิินเป็็นรายได้้ที่่�หน่่วยงานไม่่สามารถนํํามาใช้้จ่่ายในการดํําเนิินงาน รัับรู้้�เมื่่�อเกิิดรายได้้
ด้้วยยอดสุุทธิิหลัังจากหัักส่่วนที่่�จัดั สรรเป็็นเงิินนอกงบประมาณตามที่่�ได้้รับั การยกเว้้น รายได้้แผ่่นดิินและรายได้้ แผ่่นดิิน
นํําส่่งคลัังไม่่ต้้องแสดงเป็็นรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายของหน่่วยงาน แต่่แสดงไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน เป็็นรายงาน
แยกต่่างหาก
4.11 รายได้้จากการอุุดหนุุนอื่่�นและบริิจาค
		รายได้้จากเงิินโอนและเงิินบริิจาคจากบุุคคลอื่่�นนอกจากหน่่วยงานภาครััฐ รัับรู้้�เมื่่�อได้้รัับเงิิน ยกเว้้น
ในกรณีีที่่�มีีเงื่่�อนไขเป็็นข้้อจํํากััดที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามในการใช้้จ่่ายเงิิน หรืือได้้รัับความช่่วยเหลืือและบริิจาค เป็็นสิินทรััพย์์
ที่่� ใ ห้้ ป ระโยชน์์ แ ก่่ ห น่่ ว ยงานเกิิ น หนึ่่� ง ปีี จะทยอยรัั บรู้้� เป็็ น รายได้้ ตา มสัั ด ส่่ ว นของค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น เพื่่� อ การนั้้� น
หรืือเกณฑ์์การคํํานวณค่่าเสื่่�อมราคาสิินทรััพย์์ที่่�ได้้รัับตลอดอายุุของสิินทรััพย์์นั้้�น
หมายเหตุุ 6 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
				

		
		
		
		
		
		

เงิินสดในมืือ		
เงิินทดรองราชการ		
เงิินฝากสถาบัันการเงิิน		
เงิินฝากไม่่มีีรายตััว		
เงิินฝากคลััง		
รวม เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด		

(หน่่วย : บาท)

2563

2562

5,810,000.00
1,377,096.61
206,077,620.24
40,295,938.82
253,560,655.67

37.57
5,810,000.00
3,118,652.11
269,957,489.46
54,220,891.57
333,107,070.71

เงิินสดในมืือ เป็็นเงิินสดและเช็็คธนาคาร นอกจากส่่วนที่่�หน่่วยงานถืือไว้้เพื่่�อใช้้จ่่ายสํําหรัับ การดํําเนิินงาน
ตามปกติิตามวััตถุุประสงค์์ของหน่่วยงานแล้้ว ยัังรวมถึึงส่่วนที่่�หน่่วยงานได้้รัับไว้้เพื่่�อรอนํําส่่งคลััง เป็็นรายได้้แผ่่นดิิน
ตามกฎหมาย ซึ่่�งไม่่สามารถนํําไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของหน่่วยงานได้้
เงิินทดรองราชการ เป็็นเงิินสดที่่�หน่่วยงานมีีไว้้เพื่่�อใช้้จ่่ายเป็็นค่่าใช้้จ่่ายปลีีกย่่อยในสํํานัักงาน ตามวงเงิินที่่�ได้้รัับ
อนุุมััติิจากกระทรวงการคลััง ตามระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยเงิินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่่�งจะต้้องส่่งคืืนคลััง
เมื่่�อหมดความจํําเป็็นในการใช้้จ่่าย ยอดคงเหลืือสิ้้�นปีีประกอบด้้วยเงิินสด เงิินฝากธนาคาร และใบสํําคััญที่่�เบิิกจ่่าย
เงิินทดรองราชการแล้้วรอเบิิกชดเชย
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เงิินฝากคลััง เป็็นเงิินที่่�หน่่วยงานฝากไว้้กัับกระทรวงการคลัังภายใต้้ข้้อกํําหนดตามกฎหมายโดย ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ซึ่่�งสามารถเบิิกถอนได้้เมื่่�อต้้องการใช้้จ่่ายตามรายการที่่�กํําหนดไว้้ในระเบีียบที่่�ระบุุข้้อจํํากััดในการใช้้จ่่าย
เงิินฝากคลััง ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จํํานวน 40,295,938.82 บาท ประกอบด้้วย
				

เงิินบริิจาค/อุุดหนุุน		
เงิินบููรณะทรััพย์์สิิน		
เงิินรายได้้จากการดํําเนิินงาน		
เงิินประกัันสััญญา/เงิินมััดจํํา		
เงิินสิินบนรางวััล		
เงิินรัับฝากเพื่่�อรอจััดสรรให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น		
เงิินทุุนหมุุนเวีียนในการผลิิตพัันธุ์์�ปลา พัันธุ์์�กุ้้�ง และพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��อื่่�น ๆ
เงิินฝากคลัังอื่่�น ๆ		
		
รวม เงิินฝากคลััง		

2563

10,894,162.15
205,294.48
2,650,378.67
13,965,684.28
168,560.00
12,411,859.24
40,295,938.82

(หน่่วย : บาท)
2562

16,165,221.16
281,819.48
6,837,079.18
14,506,736.62
168,560.00
185,726.00
519,787.82
15,555,961.31
54,220,891.57

เงิินฝากคลัังอื่่�นๆ จํํานวน 12,411,859.24 บาท มีีเงิินฝากคลัังที่่�มีีข้้อจํํากััดในการใช้้จ่่าย ได้้แก่่
• เงิินสนัับสนุุนงานวิิจััยของกรมประมง จํํานวน 4,784,140.21 บาท เป็็นเงิินสนัับสนุุนจากการทํํากิิจกรรม
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการวิิจััยตามแนวทางและหลัักเกณฑ์์ในการดํําเนิินงานเพื่่�อการวิิจััยและส่่งเสริิมและ สนัับสนุุน
การวิิจััยของสํํานัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ พ.ศ. 2555 จํํานวน 13 โครงการ เช่่น โครงการปรัับปรุุงลัักษณะ
การเจริิญเติิบโตปลานิิลในระบบการเลี้้�ยงแบบน้ำำ��หมุุน โครงการการประเมิิน ศัักยภาพของฟาร์์มส่่งออกต่่อข้้อกํําหนด
ด้้านสุุขภาพสััตว์์น้ำำ��สวยงาม เป็็นต้้น
หมายเหตุุ 7 	ลููกหนี้้�อื่่�นระยะสั้้�น
				

	ลููกหนี้้�เงิินยืืมในงบประมาณ		
	ลููกหนี้้�เงิินยืืมนอกงบประมาณ		
เงิินจ่่ายให้้หน่่วยงานย่่อย		
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้า		
	รายได้้ค้้างรัับ		
		
รวม		
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2563

8,136,751.30
187,942.50
30,318,220.54
38,642,914.34

(หน่่วย : บาท)
2562

7,944,483.00
443,014.52
42,040,582.18
50,428,079.70

ลููกหนี้้�เงิินยืืม ณ วัันสิ้้�นปีี แยกตามอายุุหนี้้� ดัังนี้้�
ลููกหนี้้�เงิินยืืม
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนด	ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
		ชำำ�ระและการส่่ง
และการส่่งใช้้
		
ใช้้ใบสำำ�คััญ
ใบสำำ�คััญ
2563
7,770,331.30
2562
6,647,502.00
-

เกิินกำำ�หนดชำำ�ระ
และการส่่งใช้้
ใบสำำ�คััญ
366,420.00
1,296,981.00

(หน่่วย : บาท)

รวม

8,136,751.30
7,944,483.00

หมายเหตุุ 8 	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

(หน่่วย : บาท)

				

2563

2562

อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง		
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม – อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง		
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง – สุุทธิิ		
ครุุภััณฑ์์		
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม – ครุุภััณฑ์์		
	ครุุภััณฑ์์ – สุุทธิิ		
งานระหว่่างก่่อสร้้าง		
รวม ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ – สุุทธิิ		

7,750,387,760.81
(6,959,947,126.77)
790,440,634.04
4,384,710,622.22
(3,508,011,326.24)
876,699,295.98
274,931,939.07
1,942,071,869.09

7,696,127,968.06
(6,799,897,230.18)
896,230,737.88
4,402,879,460.37
(3,353,249,791.41)
1,049,629,668.96
42,624,798.00
1,988,485,204.84

หมายเหตุุ 9 	สิินทรััพย์์โครงสร้้างพื้้� นฐาน
				

	สิินทรััพย์์โครงสร้้างพื้้�นฐาน		
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม – สิินทรััพย์์โครงสร้้างพื้้�นฐาน		
รวม สิินทรััพย์์โครงสร้้างพื้้�นฐาน – สุุทธิิ		

(หน่่วย : บาท)

2563

2562

2,996,580.00
(2,996,575.00)
5.00

2,996,580.0
(2,996,575.00)
5.00

หมายเหตุุ 10 	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
				

	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน		
หััก ค่่าตััดจํําหน่่ายสะสม – สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน		
รวม สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน – สุุทธิิ		

(หน่่วย : บาท)

2563

2562

316,582,553.31
235,133,359.64
81,449,193.67

268,135,041.31
197,679,244.90
70,455,796.41

	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน เป็็นโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ มีียอดลดลงเนื่่�องจากมีีการตััดจํําหน่่ายออกจากบััญชีี

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง

129

หมายเหตุุ 11 เจ้้าหนี้้�การค้้า
				

เจ้้าหนี้้�การค้้า – ภายนอก		
	รัับสิินค้้า/ใบสํําคััญ		
รวม เจ้้าหนี้้�การค้้า		

2563

22,512,128.79
1,855,853.08
24,367,981.87

(หน่่วย : บาท)
2562

18,877,204.65
1,046,624.85
19,923,829.50

หมายเหตุุ 12 เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะสั้้�น
				

เจ้้าหนี้้�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น		
	รายได้้แผ่่นดิินรอนํําส่่งคลััง		
รวม เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะสั้้�น		

2563

66,175.78
66,175.78

(หน่่วย : บาท)
2562

132,810.00
118,047.07
250,857.07

หมายเหตุุ 13 เจ้้าหนี้้�ระยะสั้้�น
				

เจ้้าหนี้้�อื่่�น		
	ค่่าใช้้จ่า่ ยค้้างจ่่าย		
รวม เจ้้าหนี้้�ระยะสั้้�น		

2563

1,360,981.55
36,342,726.51
37,703,708.06

(หน่่วย : บาท)
2562

1,914,816.63
46,677,042.77
48,591,859.40

หมายเหตุุ 14 เงิินทดรองราชการรัับจากคลัังระยะสั้้�น
				

เงิินทดรองเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิ		

2563

18,006,713.31

(หน่่วย : บาท)
2562

18,006,713.31

เงิิ นทดรองราชการรัั บจากคลัั งเพื่่� อช่่ วยเหลืือผู้้�ประสบภัั ย พิิ บััติิที่่� สํํานัักงานประมงจัั งหวัั ดได้้ รัับสนัับสนุุน
จากจัังหวััด เพื่่อ� นํําไปจ่่ายให้้แก่่เกษตรกรในการบรรเทาผลกระทบจากภััยพิิบัติั ใิ นปีีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ซึ่่ง� ตามระเบีียบ
กระทรวงการคลัังว่่าด้้วยเงิินทดรองราชการเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิกรณีีฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2546 หมวด 4 ข้้อ 30
“เมื่่�อส่่วนราชการได้้จ่่ายเงิินทดรองราชการเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิกรณีีฉุุกเฉิินไปแล้้ว ให้้ รีีบดํําเนิินการขอรัับ
การจััดสรรเงิินงบประมาณรายจ่่ายเพื่่�อชดใช้้เงิินทดรองราชการตามหลัักเกณฑ์์กํําหนดในหมวดนี้้� และ เมื่่�อได้้รัับ
การจััดสรรเงิินงบประมาณรายจ่่ายแล้้วให้้เบิิกจ่่ายเงิินงบประมาณรายจ่่ายดัังกล่่าวโดยวิิธีีเบิิกหัักผลัักส่่งเพื่่�อชดใช้้
เงิินทดรองราชการโดยเร็็ว” มีีหน่่วยงานภายในสัังกััดกรมประมง จํํานวน 44 จัังหวััด คงค้้างเนื่่�องจากกรมประมงมีี
เงิินงบประมาณจํํากััดและต้้องกัันเงิินไว้้ใช้้ในราชการเร่่งด่่วนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ จึึง ไม่่มีงี บประมาณ
เพีียงพอ และได้้ดํําเนิินการขอจััดสรรเงิินงบประมาณจากสํํานัักงบประมาณ เพื่่�อชดใช้้เงิินทดรอง เพื่่�อช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประสบภััยพิิบััติิคืืนกรมบััญชีีกลางต่่อไป
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หมายเหตุุ 15 เงิินรัับฝากระยะสั้้�น
				

เงิินรัับฝากจากเงิินทุุนหมุุนเวีียน		
เงิินรัับฝากอื่่�น		
เงิินประกัันอื่่�น		
รวม เงิินรัับฝากระยะสั้้�น		

(หน่่วย : บาท)

2563

2562

233,483,887.13
13,488,170.67
246,318,982.06

485,577.82
309,623,604.54
12,835,09493
323,597,353.03

หมายเหตุุ 16 การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดของงวดก่่อน

ในปีี 2563 กรมประมงพบว่่าข้้อมููลทางบััญชีีมีีข้้อคลาดเคลื่่�อนจากงวดก่่อนซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อรายได้้สููงต่ำำ��
กว่่าค่่าใช้้จ่่ายสะสมจึึงปรัับปรุุงข้้อมููลทางบััญชีีเข้้าบััญชีีผลสะสมจากการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดปีีก่่อน รายละเอีียดดัังนี้้�
16.1	รายได้้สููงกว่่าค่่าใช้้จ่่ายสะสมยกมา จํํานวน 15,919,113.42 บาท ส่่วนใหญ่่เป็็นรายการปรัับปรุุง
บััญชีีสิินทรััพย์์ บััญชีีค่่าเสื่่�อมราคาสะสม บััญชีีพัักงานระหว่่างก่่อสร้้าง เป็็นการปฏิิบััติิตามหนัังสืือกรมบััญชีีกลาง
ที่่� กค 0423.3/ว 224 ลงวัันที่่� 29 สิิงหาคม 2557 เรื่่�อง การตรวจสอบและปรัับปรุุงรายการบััญชีี ณ วัันสิ้้�น ปีีงบประมาณ
เพื่่�อให้้ข้้อมููลทางบััญชีีมีีความครบถ้้วนสมบููรณ์์ เป็็นไปตามหลัักการบััญชีีตามเกณฑ์์คงค้้าง
16.2	ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืดสตููล ตััดจํําหน่่ายครุุภััณฑ์์ไม่่ระบุุและได้้บัันทึึก บััญชีีเข้้า
บััญชีีทุุนของหน่่วยงานทํําให้้บััญชีีทุุนของหน่่วยงานลดลง จํํานวน 17 บาท กรมประมงได้้ ดํําเนิินการปรัับปรุุงบััญชีี
ตามหนัังสืือกรมบััญชีีกลาง ที่่� กค 0410.3/ว 43 ลงวัันที่่� 29 มกราคม 2563 เรื่่�อง คู่่�มืือการบััญชีีภาครััฐ เรื่่�อง ที่่�ดิิน อาคาร
และอุุปกรณ์์ ณ วัันที่่� 8 ธัันวาคม 2563 เรีียบร้้อยแล้้ว
หมายเหตุุ 17 รายได้้จากงบประมาณ ประกอบด้้วย

รายได้้จากงบประมาณปีีปััจจุุบััน
		รายได้้จากงบบุุคลากร		
		รายได้้จากงบดํําเนิินงาน		
		รายได้้จากงบลงทุุน		
		รายได้้จากงบอุุดหนุุน		
		รายได้้จากงบกลาง		
		รายได้้จากงบรายจ่่ายอื่่�น		
หััก เบิิกเกิินส่่งคืืนเงิินงบประมาณ		
รวม รายได้้จากงบประมาณ		

(หน่่วย : บาท)

2563

2562

2,184,141,936.41
1,151,490,963.46
388,287,538.81
355,854,663.06
1,787,668,192.18
27,709,748.47
(10,635,413.63)
5,884,517,628.76

2,151,629,520.25
1,400,166,326.24
456,414,047.31
134,270,65749
1,593,412,152.15
61,276,727.90
(13,938,099.61)
5,783,231,331.73
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หมายเหตุุ 18 รายได้้จากการอุุดหนุุนอื่่�นและบริิจาค
				

	รายได้้จากการช่่วยเหลืือเพื่่�อการดํําเนิินงานจาก
		
หน่่วยงานภาครััฐ		
	รายได้้จากการช่่วยเหลืือเพื่่�อการดํําเนิินงานจากแหล่่งอื่่�น		
	รายได้้จากเงิินช่่วยเหลืือเพื่่�อการลงทุุน		
	รายได้้จากการบริิจาค		
รวม รายได้้จากการอุุดหนุุนอื่่�นและบริิจาค		

2563

23,802,983.89
1,000,000.00
12,854,804.42
30,533,188.39
68,190,976.70

(หน่่วย : บาท)
2562

26,828,524.53
1,000,000.00
4,147,949.39
10,482,572.67
42,459,046.59

หมายเหตุุ 19 รายได้้อื่่�น
				

	รายได้้เงิินนอกงบประมาณ		
	รายได้้เงิินสมทบกองทุุนสวััสดิิการสัังคม		
	รายได้้อื่่�น		
รวม			
บวก (หััก) รายการปรัับเงิินฝากคลััง		
รวม รายได้้อื่่�น		

2563

68,714,648.31
68,714,648.31
68,714,648.31

(หน่่วย : บาท)
2562

13,512,933.90
1,560.00
13,514,493.90
26.05
13,514, 519.95

หมายเหตุุ 20	ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
				

เงิินเดืือน		
	ค่่าล่่วงเวลา		
	ค่่าจ้้าง 283,091,447.90		
	ค่่าตอบแทนพนัักงานราชการ		
เงิินช่่วยเหลืือค่่าครองชีีพ		
เงิินรางวััลประจํําปีี		
	ค่่ารัักษาพยาบาล		
เงิินช่่วยการศึึกษาบุุตร		
เงิินช่่วยเหลืือพิิเศษกรณีีเสีียชีีวิิต		
เงิินชดเชย กบข.		
เงิินสมทบ กบข.		
เงิินสมทบ กสจ.		
เงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคม		
เงิินสมทบกองทุุนเงิินทดแทน		
	ค่่าเช่่าบ้้าน		
	ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากรอื่่�น		
รวม ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร		
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2563

(หน่่วย : บาท)
2562

1,096,045,390.73 1,069,877,440.68
30,431,015.60
38,167,832.97
303,322,094.56
829,806,098.74 803,178,356.37
11,719,242.32
11,470,336.12
9,600.00
110,820,941.87 124,653,128.25
12,845,538.75
15,197,298.25
926,905.80
986,395.40
18,371,750.83
17,723,313.79
27,557,626.03
26,584,970.51
6,867,610.41
7,176,232.83
32,558,749.50
36,044,901.78
1,472,406.66
1,298,460.42
23,875,090.24
23,501,949.00
8,062,393.20
8,013,888.17
2,494,452,208.58 2,487,206,199.10

หมายเหตุุ 21 	ค่่าบํําเหน็็จบํํานาญ
				

	บํํานาญ		
เงิินช่่วยค่่าครองชีีพ		
	บํําเหน็็จ		
	บํําเหน็็จตกทอด		
	บํําเหน็็จดํํารงชีีพ		
	ค่่ารัักษาพยาบาล		
เงิินช่่วยการศึึกษาบุุตร		
	บํําเหน็็จบํํานาญอื่่�น		
รวม ค่่าบํําเหน็็จบํํานาญ		

(หน่่วย : บาท)

2563

463,671,623.77
36,065,921.23
120,050,114.70
15,021,055.05
29,449,083.05
77,857,579.67
1,049,765.25
3,621,696.24
746,786,838.96

2562

433,058,355.30
36,546,662.81
110,926,847.60
14,637,144.90
35,788,571.75
73,574,199.37
971,967.25
3,600,819.23
709,104,568.21

หมายเหตุุ 22 	ค่่าตอบแทน
				

	ค่่าตอบแทนเฉพาะงาน		
	ค่่าตอบแทนอื่่�น		
รวม ค่่าตอบแทน		

(หน่่วย : บาท)

2563

4,594,016.86
4,594,016.86

2562

3,208,400.00
228,197.50
3,436,597.50

หมายเหตุุ 23 	ค่่าใช้้สอย
				

	ค่่าใช้้จ่่ายฝึึกอบรม		
	ค่่าใช้้จ่่ายเดิินทาง		
	ค่่าซ่่อมแซมและบํํารุุงรัักษา		
	ค่่าจ้้างเหมาบริิการ		
	ค่่าธรรมเนีียม		
	ค่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา		
	ค่่าใช้้จ่่ายในการประชุุม		
	ค่่าเช่่า			
	ค่่าวิิจััยและพััฒนา		
	ค่่าใช้้จ่่ายผลัักส่่งเป็็นรายได้้แผ่่นดิิน		
	ค่่าประชาสััมพัันธ์์		
	ค่่าใช้้สอยอื่่�น		
รวม ค่่าใช้้สอย		

2563

(หน่่วย : บาท)

39,170,723.79
167,736,405.33
95,790,886.93
323,758,245.09
6,227,397.62
15,740,931.10
24,164,996.99
75,960.00
2,009,617.35
23,964,077.92
11,525,749.86
710,164,991.98

2562

79,880,911.04
220,788,355.36
116,733,904.78
329,811,313.70
1,420,020.91
211,860.00
14,523,224.95
11,664,792.28
4,100.00
1,194,867.98
19,013,42417
16,263,798.48
811,510,573.65

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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หมายเหตุุ 24	ค่่าวััสดุุ
				

	ค่่าวััสดุุ			
	ค่่าเชื้้�อเพลิิง		
	ค่่าครุุภััณฑ์์ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์		
รวม ค่่าวััสดุุ		

2563

995,645,355.06
69,121,734.37
3,096,643.40
1,067,863,732.83

(หน่่วย : บาท)
2562

444,728,526.32
84,535,792.28
3,699,096.41
532,963,415.01

	ค่่าวััสดุุ จํํานวน 995,645,355.06 บาท ส่่วนใหญ่่เป็็นค่่าวััสดุุวิทิ ยาศาสตร์์ วััสดุุการเกษตร
หมายเหตุุ 25 	ค่่าสาธารณููปโภค
				

	ค่่าไฟฟ้้า		
	ค่่าน้ำำ��ประปา		
	ค่่าโทรศััพท์์		
	ค่่าบริิการสื่่�อสารและโทรคมนาคม		
	ค่่าบริิการไปรษณีีย์์โทรเลข		
รวม ค่่าสาธารณููปโภค		

2563

103,328,145.90
8,310,828.70
9,822,482.18
10,223,602.89
4,025,159.46
135,710,219.13

(หน่่วย : บาท)
2562

109,362,083.64
8,130,599.96
6,798,552.48
10,520,004.89
4,045,491.04
138,856,732.01

หมายเหตุุ 26	ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจํําหน่่าย
				

อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง		
ครุุภััณฑ์์		
	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน		
รวม ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจํําหน่่าย		

2563

156,390,300.83
262,081,133.89
47,487,762.95
465,959,197.67

(หน่่วย : บาท)
2562

229,483,195.36
233,757,452.51
37,947,615.20
501,188,263.07

หมายเหตุุ 27 	ค่่าใช้้จ่่ายจากการอุุดหนุุนอื่่�นและบริิจาค
				

ค่่าใช้้จ่่ายเงิินอุุดหนุุนเพื่่�อการดํําเนิินงาน
	ค่่าใช้้จ่่ายเงิินอุุดหนุุน – หน่่วยงานภาครััฐ		
	ค่่าใช้้จ่า่ ยโอนสิินทรััพย์์ระหว่่างหน่่วยงาน		
	ค่่าใช้้จ่า่ ยอุุดหนุุนเพื่่�อการดํําเนิินงาน – ภาคครััวเรืือน		
	ค่่าใช้้จ่่ายอุุดหนุุนเพื่่�อการดํําเนิินงาน – ภาคธุุรกิิจ		
	ค่่าใช้้จ่่ายอุุดหนุุนเพื่่�อการดํําเนิินงาน – องค์์กรระหว่่างประเทศ
	ค่่าใช้้จ่่ายอุุดหนุุนเพื่่�อการดํําเนิินงานอื่่�น		
รวม ค่่าใช้้จ่่ายเงิินอุุดหนุุนเพื่่�อการดํําเนิินงาน		
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2563

1,090,227.91
2,420.00
261,086,953.52
1,000,000.00
109,706,656.06
4,795,652.32
377,681,909.81

(หน่่วย : บาท)
2562

754,510.80
517,100,057.37
201,000.00
116,668,841.66
201,000.00
634,925,409.83

ค่่าใช้้จ่่ายเงิินอุุดหนุุนเพื่่�อการลงทุุน
	ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อการลงทุุน - อปท.		
รวม ค่่าใช้้จ่่ายจากการอุุดหนุุนอื่่�นและบริิจาค		

377,681,909.81

634,925,409.83

หมายเหตุุ 28 	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
				

	กํําไร/ขาดทุุนสุุทธิิจากการจํําหน่่ายสิินทรััพย์์		
	ค่่าใช้้จ่่ายเงิินช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย		
	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น		
รวม ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น		

(หน่่วย : บาท)

2563

2562

628,191.66
4,993,600.00
55,377,546.03
60.999.337.69

30,855,102.54
4,938,950.00
8,234,03233
44,028,084.87

	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น จํํานวน 55,377,546.03 บาท เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากมีีค่่าใช้้จ่่ายในการช่่วยเหลืือเกษตรกรใน การจััดหา
ลููกพัันธุ์์�กุ้้�งทะเลคุุณภาพ โครงการเพิ่่�มขีีดความสามารถด้้านการผลิิตและการตลาดกุ้้�งทะเลเพื่่อ� การบริิโภค ภายในประเทศ
ซึ่่�งมีีค่่าใช้้จ่่ายเกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 2562 ต่่อเนื่่�องมาในปีี 2563
กรมประมง
รายงานรายได้้แผ่่นดิิน
สํําหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

(หน่่วย : บาท)

				

2562

2563

	รายได้้แผ่่นดิินที่่�จััดเก็็บ		
		รายได้้แผ่่นดิิน – ภาษีี		
		รายได้้แผ่่นดิิน - นอกจากภาษีี 		
รายได้้แผ่่นดิินจััดเก็็บสุุทธิิ		
		รายได้้แผ่่นดิินนํําส่่งคลััง		
รายได้้แผ่่นดิินรอนํําส่่งคลััง		
ปรัับ 	รายได้้แผ่่นดิินรอนส่่งคลััง		
รายการรายได้้แผ่่นดิินสุุทธิิ		

70,079,798.02
169,061,890.60
239,141,688.62
(239,014,322.92)
127,365.70
51,871.29
179,236.99

6,701,788.00
87,328,793.82
94,030,581.82
(93,941,225.74)
89,356.08
(113,747.07)
(24,390.99)

	รายได้้แผ่่นดิิน - นอกจากภาษีี จํํานวน 169,061,890.60 บาท ประกอบด้้วย รายได้้จากการขายสิินค้้าและ
บริิการ จํํานวน 30,248,478.29 บาท รายได้้ดอกเบี้้�ย จํํานวน 19,675.31 บาท และรายได้้อื่่�น ได้้แก่่ รายได้้จาก
ค่่าปรัับเปรีียบเทีียบคดีี รายได้้จากการริิบทรััพย์์และการชดเชยค่่าเสีียหาย รายได้้จากค่่าปรัับอื่่�น เป็็นต้้น จํํานวน
138,793,737.00 บาท
_____________________________
หมายเหตุุ : รายงานการเงิินยัังไม่่ผ่า่ นการตรวจรัับรองโดยสำำ�นัักงานตรวจเงิินแผ่่นดิิน
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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โครงการธนาคารผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม

กรมประมง ได้้ ดำำ�เนิิ นงานโครงการธนาคารผลผลิิ ตสััตว์์น้ำำ��

แบบมีีส่่วนร่่วมในแหล่่งน้ำำ��เป้้าหมาย ตั้้�งแต่่ปีี 2560 – 2563 ปััจจุุบััน
มีีพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการจำำ�นวน 80 แห่่งใน 46 จัังหวััด ประกอบด้้วย ภาคเหนืือ
16 จัังหวััด ได้้แก่่ กำำ�แพงเพชร เชีียงราย เชีียงใหม่่ ตาก นครสวรรค์์ น่่าน
พะเยา พิิจิิตร พิิษณุุโลก เพชรบููรณ์์ แพร่่ แม่่ฮ่่องสอน ลำำ�ปาง ลำำ�พููน สุุโขทััย
และอุุตรดิตถ์
ิ ์ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 20 จัังหวััด ได้้แก่่ กาฬสิินธุ์์� ขอนแก่่น
ชััยภููมิิ นครพนม นครราชสีีมา บึึงกาฬ บุุรีีรััมย์์ มหาสารคาม มุุกดาหาร
ยโสธร ร้้อยเอ็็ด เลย ศรีีสะเกษ สกลนคร สุุริินทร์์ หนองคาย หนองบััวลำำ�ภูู
อำำ�นาจเจริิ ญ อุุ ดรธานีี และอุุ บลราชธานีี ภาคกลาง 5 จัั งหวัั ด ได้้ แก่่
ชััยนาท ราชบุุรีี สระแก้้ว สิิงห์์บุุรีีและอุุทััยธานีี ภาคใต้้ 5 จัังหวััด ได้้แก่่ ตรััง
นครศรีี ธรร มราช ปััตตานีี สตูู ล และสงขลา มีี ค ณะกรรมการธนาคาร
ผลผลิิ ตสัั ตว์์ น้ำำ�� ประจำำ� แหล่่ ง น้ำำ�� เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นการดำำ� เนิิ น งานโครงการ
จำำ�นวน 1,306 ราย มีีราษฎรในพื้้�นที่่�เป้้าหมายโครงการสมััครเป็็นสมาชิิก
ของโครงการฯ จำำ� นวน 5,901 ราย และร่่ ว มลงหุ้้�นเพื่่� อ จัั ด ตั้้� ง กองทุุ น
ในการดำำ�เนิินงานโครงการ เป็็นเงิินจำำ�นวน 1,143,049 บาท มีีการปล่่อย
พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ�� จำำ�นวน 19,337,685 ตััว
มีีการจัับผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��แล้้ว 273 ตััน มีีรายได้้จากการเปิิดขายบััตรจัับ
ผลผลิิ ตสัั ตว์์ น้ำำ�� และทยอยจัั บสัั ตว์์ น้ำำ�� ในแหล่่ ง น้ำำ�� เป้้ า หมาย เป็็ น เงิิ น
จำำ�นวน 7,358,856 บาท และปัันผลคืืนให้้กัับสมาชิิกธนาคารฯ เป็็นเงิิน
จำำ�นวน 669,882 บาท
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กรมประมงส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและสนัับสนุนุ ชุุมชนประมงท้้องถิ่่น�
ในการจััดการ การบำำ�รุุงรัักษา การอนุุรัักษ์์ การฟื้้�นฟูู และการใช้้ประโยชน์์
อย่่างยั่่ง� ยืืนจากทรััพยากรสััตว์น้ำ์ ำ��ส่่งผลทำำ�ให้้กรมประมงเป็็นหน่่วยงานราชการ
ที่่� ไ ด้้ รัั บรา งวัั ล เลิิ ศ รัั ฐ จากสำำ� นัั ก งานคณะกรรมการพัั ฒ นาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) จากการดำำ�เนิินงานโครงการธนาคารผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม
ดัังนี้้�
1. รางวััลเลิิศรััฐประจำำ�ปีี พ.ศ. 2561 สาขาการบริิหารราชการ
แบบมีีส่่วนร่่วม ประเภทรางวััลสััมฤทธิ์์�ผลประชาชนมีีส่่วนร่่วม “ระดัับดีี”
โครงการธนาคารผลผลิิตเกษตรด้้านการประมงบ้้านซัับสมบููรณ์์ จัังหวััดบุุรีรัี มั ย์์
2. รางวััลเลิิศรััฐประจำำ�ปีี พ.ศ. 2562 สาขาการบริิหารราชการ
แบบมีีส่ว่ นร่่วม ประเภทรางวััลผู้้�นำำ�หุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือ (Engaged Citizen)
“ระดัั บดีี เ ด่่ น ” ได้้ แ ก่่ นางหนูู แ ดง ทองใบ ประธานโครงการธนาคาร
ผลผลิิตเกษตรด้้านการประมงบ้้านซัับสมบููรณ์์ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
3. รางวััลเลิิศรััฐประจำำ�ปีี พ.ศ. 2562 สาขาการบริิหารราชการ
แบบมีีส่่วนร่่วม ประเภทรางวััลสััมฤทธิิผลประชาชนมีีส่่วนร่่วม (Change)
“ระดัับดีี” ได้้แก่่ โครงการธนาคารผลผลิิตเกษตรด้้านการประมงหนองคูู
จัังหวััดนครราชสีีมา
4. รางวััลเลิิศรััฐประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 สาขา
การบริิ ห ารราชการแบบมีี ส่่ ว นร่่ ว ม จำำ� นวน 2 รางวัั ล
ประกอบด้้วย
ประเภท : สััมฤทธิิผลประชาชนมีีส่ว่ นร่่วม “ระดัับดี”ี
ได้้แก่่ ลููกอ๊๊อดเงิินล้้าน...เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิติ เกษตรกรหนองแต้้
และสาขาการบริิหารราชการแบบมีีส่่วนร่่วมประเภทรางวััล
เลื่่�องลืือขยายผล (participation Expanded) ระดัับดีี
ได้้แก่่ โครงการธนาคารผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม
บ้้านหนองก่่าน - สุุขสำำ�ราญ จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู และ
โครงการธนาคารผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วมหนองอีีเริิง
จัังหวััดชััยภููมิิ
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ร้้านค้้าออนไลน์์ Fisheries Shop

  กรมประมง พัั ฒ นาร้้ า นค้้ า ออนไลน์์

ในรููปแบบเว็็บแอปพลิิเคชั่่�นภายใต้้ชื่่�อ “Fisheries
Shop” เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคสั่่�งสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ผ่่านระบบ
พรีีออเดอร์์ (Pre - order) หรืือที่่�เรีียกว่่า “ระบบ
การสั่่�งซื้้อ� ล่่วงหน้้า” ซึ่่ง� ระบบเดิิมถููกสร้้างขึ้้น� เมื่่อ� ประมาณกลางปีี 2561 มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� จำำ�หน่่ายสิินค้้ากุ้้�งทะเล
ให้้กัับเกษตรกร ในช่่วงที่่�ราคากุ้้�งขาวแวนนาไมในประเทศตกต่ำำ�� โดยใช้้วิิธีีการสั่่�งจองสิินค้้ากุ้้�งขาวแวนนาไม
ผ่่านระบบออนไลน์์ และนััดวััน เวลา สถานที่่�เพื่่�อรัับสิินค้้า ซึ่่�งระบบพรีีออเดอร์์ของกรมประมงถืือได้้ว่่าเป็็น
เครื่่อ� งมืือสำำ�คััญช่่วยผลัักดัันให้้เกษตรกรผัันตััวมาเป็็นผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าสัตว์
ั น้ำ์ ำ�� โดยเป็็นช่่องทางในการบริิหารจััดการ
จำำ�นวนสิินค้้าที่่�ต้้องการจำำ�หน่่ายให้้มีีปริิมาณเพีียงพอกัับความต้้องการสั่่�งซื้้�อของผู้้�บริิโภค
	จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในประเทศไทยตั้้�งแต่่
ช่่วงปลายเดืือนมกราคม 2563 เป็็นต้้นมา และได้้ขยายวงกว้้างไปในหลายจัังหวััดของประเทศไทย ส่่งผลกระทบ
ต่่อวิิถีีชีีวิิตประจำำ�วัันและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค ตลอดจนเศรษฐกิิจการค้้าขายสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ที่่�มีีการผลิิต
โดยเกษตรกรไทย ทั้้�งด้้านการส่่งออก การบริิโภคภายในประเทศจากนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีปริิมาณลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทำำ�ให้้สิินค้้าสััตว์์น้ำำ��จากการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ได้้รัับผลกระทบไม่่สามารถจำำ�หน่่ายได้้ตามปกติิ กรมประมงเล็็งเห็็น
ถึึงปััญหาดัังกล่่าวจึึงเปิิดช่่องทางการตลาดรููปแบบใหม่่ผ่่านระบบออนไลน์์หนุุนกระจายผลผลิิตให้้ทั่่�วทุุกภููมิิภาค
และเป็็นการเพิ่่�มช่่องทางการขายสิินค้้าสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ที่่�สด
สะอาด ปลอดภััย และได้้มาตรฐาน จากฟาร์์มเกษตร
ถึึงมืือผู้้�บริิโภคโดยตรง ภายใต้้ชื่อ่� “Fisheries Shop”
โดยเปิิดใช้้บริิการแล้้วตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2563
เป็็ น ต้้ น มา ซึ่่� ง เกษตรกรทุุ ก คนสามารถเข้้ า มา
ใช้้ระบบได้้ฟรีี ไม่่มีีค่่าสมััคร ไม่่มีีค่่าบริิการหรืือ
ค่่าธรรมเนีียม ไม่่มีกี ารเรีียกเก็็บค่า่ ใช้้จ่า่ ยใด ๆ ทั้้�งสิ้้น�
ปััจจุุบัันระบบสั่่�งจองสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ออนไลน์์ ภายใต้้
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ชื่่อ� “Fisheries Shop” มีีผู้้�สมัคั รลงทะเบีียนเข้้าใช้้งานผ่่านระบบทั้้�งสิ้้น�
จำำ�นวน 2,915 ราย ลงทะเบีียนในฐานะผู้้�ขาย จำำ�นวน 516 ราย
โดยมีีร้้านค้้าเข้้ามาจำำ�หน่่ายสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��แล้้ว รวมทั้้�งสิ้้�น 416 ร้้าน
กระจายไปทุุกภููมิิภาค ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 77 จัังหวััด มููลค่่าการซื้้�อขาย
สิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ผ่่านระบบ “Fisheries Shop” ในปีี 2563 รวมทั้้�งสิ้้�น
ประมาณ 2,015,455 บาท (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 20 ตุุลาคม 2563)
โดยสิินค้้าสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ที่่�จำำ�หน่่ายมีีทั้้ง� ประเภทสด แช่่เยืือกแข็็ง และสิินค้้า
แปรรูู ป ซึ่่� ง เป็็ น ผลผลิิ ตสัั ตว์์ น้ำำ�� ที่่� ผ ลิิ ต อยู่่�ในพื้้� น ที่่� แ ต่่ ล ะจัั ง หวัั ด
ปััจจุุบััน มีีผู้้�เข้้าชมเว็็บไซต์์ Fisheries shop รวมทั้้�งสิ้้�น 46,482 ราย
(เริ่่�มเก็็บข้้อมููลสถิิติิผู้้�เข้้าชมเว็็บไซต์์ ณ วัันที่่� 11 ธัันวาคม 2562)
กรมประมงได้้ประกาศระเบีียบกรมประมง ลงวัันที่่� 5 ตุุลาคม
2563 ว่่าด้้วยการออกเครื่่�องหมายรัับรอง และการอนุุญาตจำำ�หน่่าย
สิินค้้าประมงเพื่่อ� การบริิโภคผ่่านเว็็บไซต์์ Fisheries shop พ.ศ. 2563
เพื่่อ� ควบคุุมคุุณภาพสิินค้้าที่่จั� ดั จำำ�หน่่ายผ่่านเว็็บไซต์์ Fisheries shop
โดยผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��สดต้้องเป็็นผู้้�ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกร
ผู้้�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� (ทบ. 1) หรืือทะเบีียนผู้้�ทำำ�การประมง (ทบ. 3) สำำ�หรัับผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��แปรรููป
ต้้องเป็็นผู้้�ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนผู้้�ประกอบการ (ทบ. 2) และเป็็นเจ้้าของสถานแปรรููปสิินค้้าประมง โดยระเบีียบบัังคัับใช้้
เมื่่�อพ้้นกำำ�หนด 30 วััน นัับแต่่วัันประกาศเป็็นต้้นไป ซึ่่�งเครื่่�องหมายรัับรอง จำำ�แนกเป็็น 3 ระดัับ ดัังนี้้�
1. ระดัับคุุณภาพชั้้�น 1 สิินค้้าคุุณภาพมาตรฐานดีีเยี่่�ยม (ตะเพีียนทอง) จะออกให้้กัับสิินค้้า
ประเภท สิินค้้าสััตว์น้ำ์ ำ��สด และสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��แปรรููป จากการเพาะเลี้้�ยงที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
ฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ที่่�ดีี (Good Aquaculture Practice: GAP) หรืือจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
ที่่�มาจากการทำำ�ประมงที่่�ถููกกฎหมาย มีีการจััดการหลัังการเก็็บเกี่่�ยวที่่�ถููกสุุขอนามััย บรรจุุภััณฑ์์
ปลอดภััยจากการปนเปื้้�อน และมีีฉลากแสดง ข้้อมููลสิินค้้า กรณีีสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��แปรรููปสถานที่่�ผลิิต
ต้้องได้้รัับการรัับรองสุุขอนามััยทั่่�วไป (GMP) และได้้รัับ เลขสารบบอาหาร (อย.)
2. ระดัับคุุณภาพชั้้�น 2 สิินค้้าคุุณภาพมาตรฐานดีี (ตะเพีียนเงิิน) จะออกให้้กัับสิินค้้า
ประเภท สิินค้้าสัตว์
ั น้ำ์ ำ��แปรรููป ซึ่่ง� มีีข้อ้ กำำ�หนดคล้้ายคลึึงกัับมาตรฐานตะเพีียนทอง แต่่ไม่่มีข้ี อ้ กำำ�หนด
เลขสารบบอาหาร (อย.)
   3. ระดัับคุุณภาพชั้้�น 3 สิินค้้า
คุุณภาพ มาตรฐาน (ตะเพีียนทองแดง)
จะออกให้้กัับสิินค้้า ประเภท สิินค้้า
สัั ตว์์ น้ำำ�� แปรรูู ป ซึ่่� ง วัั ตถุุ ดิิ บ มาจาก
ฟาร์์ ม ที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั บร องมาตรฐาน
Safety level หรืือจากการทำำ�ประมง
ที่่� ถูู ก กฎหมาย มีี สถา นที่่� ผ ลิิ ต ถูู ก สุุ ข อนามัั ย
บรรจุุภััณฑ์์สะอาดปลอดภััย และมีี ฉลากแสดง
ข้้อมููลสิินค้้า	
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง

141

การให้้ความช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ประสบภััย
ตามแผนปฏิิบััติิการฟื้้� นฟูู เยีียวยา เกษตรกรผู้้�ประสบภััย
ฝนทิ้้ง
� ช่่วงและอุุทกภััย ปีี 2562 (ด้้านประมง)
ตามมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2562 และวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2563 เห็็นชอบและอนุุมััติิ
การดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการฟื้้�นฟูู เยีียวยา เกษตรกรผู้้�ประสบภััยฝนทิ้้�งช่่วงและอุุทกภััย ปีี 2562 ตามที่่�
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์เสนอ ภายใต้้งบกลาง รายการสำำ�รองจ่่ายกรณีีฉุกุ เฉิินหรืือจำำ�เป็็น วงเงิิน 652,000,512 บาท
โดยกรมประมงรัับผิิดชอบดำำ�เนิินการจััดทำ�ำ โครงการ จำำ�นวน 2 โครงการ ได้้แก่่ โครงการสร้้างรายได้้อาชีีพประมง
ในแหล่่งน้ำำ��ชุุมชน และโครงการพััฒนาเสริิมทางเลืือกอาชีีพด้้านประมง การเลี้้�ยงปลานิิลแปลงเพศในบ่่อดิิน

โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน�้ำชุมชน

กรมประมง ได้้รัับการจััดสรร วงเงิิน 430,800,000 บาท โดยได้้
ดำำ�เนิินงาน ใน 19 จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดร้้อยเอ็็ด อุุบลราชธานีี พิิจิิตร
อำำ�นาจเจริิญ ศรีีสะเกษ มหาสารคาม ยโสธร อุุดรธานีี กาฬสิินธุ์์� บุุรีีรััมย์์
มุุกดาหาร พิิษณุุโลก สกลนคร นครพนม เพชรบููรณ์์ ตราด สุุโขทััย ขอนแก่่น
และสะแก้้ว ผลการดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1.	สำำ�นัักงานประมงจัังหวััดและหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ได้้ดำำ�เนิินการ
ประชาสัั ม พัั น ธ์์ สร้้ า งการรัั บรู้้� เกี่่� ย วกัั บ โครงการฯ ประเมิิ น ความพร้้ อ ม
ของชุุ ม ชนและความเหมาะสมของแหล่่ ง น้ำำ�� และจัั ด ตั้้� ง คณะกรรมการ
บริิหารจััดการประจำำ�แหล่่งน้ำำ��ชุุมชน ในพื้้�นที่่�ประสบภััยทั้้�ง 19 จัังหวััด
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 1,436 แห่่ง
2.	สำำ�นัักงานประมงจัังหวััดและหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องใน 19 จัังหวััด
ได้้ดำำ�เนิินการ ลดจำำ�นวนศััตรูผู้้�ล่
ู ่าในแหล่่งน้ำำ�� สร้้างที่่�หลบภััย และดำำ�เนิินการ
จััดเตรีียมแหล่่งอาหารธรรมชาติิ โดยสร้้าง คอกปุ๋๋�ยหมััก จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
1,436 แห่่ง
3. 	ดำำ� เนิิ น การปล่่ อ ยลูู ก พัั น ธุ์์�กุ้้�งก้้ า มกรามลงแหล่่ ง น้ำำ�� ชุุ ม ชน
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 287,200,000 ตััว ในพื้้�นที่่� 19 จัังหวััด
จำำ�นวน 1,436 แห่่ง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2563 - 13 สิิงหาคม 2563
4. ผลการติิดตามการเจริิญเติิบโตของกุ้้�งก้้ามกรามหลัังการปล่่อย
ในแหล่่งน้ำำ��ชุุมชนที่่�เป็็นเป้้าหมายสำำ�หรัับประเมิินโครงการฯ จำำ�นวน 94 แห่่ง
พบว่่ากุ้้�งก้้ามกรามมีีขนาดและน้ำำ��หนัักเพิ่่�มขึ้้�นในเกณฑ์์ดีี
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โครงการพัั ฒนาเสริิมทางเลืือกอาชีีพด้้านประมง
การเลี้้�ยงปลานิิลแปลงเพศในบ่่อดิิน

กรมประมง ได้้รัับการจััดสรร วงเงิิน 221,200,512 บาท
โดยได้้ดำำ�เนิินงาน ใน 37 จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดร้้อยเอ็็ด มหาสารคาม
อุุบลราชธานีี มุุกาดาหาร นครพนม หนองคาย อุุดรธานีี นครราชสีีมา
สกลนคร บุุรีรัี มั ย์์ ยโสธร สุุรินิ ทร์์ ศรีีสะเกษ อำำ�นาจเจริิญ ขอนแก่่น ราชบุุรีี
สุุพรรณบุุรีี สระบุุรีี ลพบุุรีี อุุทััยธานีี กาญจนบุุรีี นครสวรรค์์ กำำ�แพงเพชร
พิิจิิตร พิิษณุุโลก ตราด สุุโขทััย เพชรบููรณ์์ ลำำ�ปาง แพร่่ อุุตรดิตถ์
ิ ์ น่่าน
แม่่ฮ่่องสอน เชีียงราย สระแก้้ว กาฬสิินธุ์์� และชััยภููมิิ ผลการดำำ�เนิินการ
ดัังนี้้�
1.	สำำ�นัักงานประมงจัังหวััดและหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ตรวจสอบ
รายชื่่�อเกษตรกรที่่�ได้้รัับความเสีียหายสิ้้�นเชิิงและได้้รัับความช่่วยเหลืือ
ตามระเบีียบกระทรวงการคลััง
2.	สำำ� นัั ก งานประมงจัั ง หวัั ด และหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ดำำ�เนิินการประชาสััมพัันธ์์ สร้้างการรัับรู้้�เกี่่ย� วกัับโครงการฯ และรัับสมัคั ร
เกษตรกรเข้้าร่่วมโครงการ
3.	สนัั บสนุุ น ปลานิิ ล แปลงเพศให้้ แ ก่่ เ กษตรกรที่่� เข้้ า ร่่ ว ม
โครงการใน 37 จัังหวััด จำำ�นวน 35,448,800 ตััว และอาหารสััตว์์น้ำำ��
จำำ�นวน 5,317,320 กิิโลกรััม
4. ติิ ด ตามและประเมิิ น ผลโครงการ โดยดำำ� เนิิ น การ
ให้้คำำ�แนะนำำ�ทางวิิชาการและติิดตามการเจริิญเติิบโตโดยการวััดขนาด
ความยาวลำำ� ตัั ว และชั่่� ง น้ำำ�� หนัั ก พบว่่ า ปลานิิ ล
แปลงเพศมีีการเจริิญเติิบโตอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีีและมีี
สุุขภาพสมบููรณ์์แข็็งแรง เกษตรกรมีีความพึึงพอใจ
ทำำ�ให้้สามารถกลัับมาประกอบอาชีีพเป็็นการสร้้าง
รายได้้และลดรายจ่่ายในครััวเรืือนได้้

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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ภาคผนวก ก
งานวิิจััยกรมประมง
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563
• โครงการวิจัยที่ด�ำเนินการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• ผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการประมง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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โครงการวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการ
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานยุุทธศาสตร์์การวิิจััยและพัั ฒนานวััตกรรม
โครงการที่่� 1 : โครงการวิิจััยและพัั ฒนาการประมง
กิิจกรรม : วิิจััยและพัั ฒนาเพื่่� อสร้้างองค์์ความรู้้�พื้้� นฐานด้้านการประมง
กองตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าประมง

1. ผลของการใช้้สารฆ่่าเชื้้�อต่่อปริิมาณเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ในผลิิตภััณฑ์์อาหารทะเลแช่่แข็็ง
2. โอกาสของการปนเปื้้�อน Salmonella ในกระบวนการผลิิตกุ้้�งแช่่เยืือกแข็็ง
กองวิิจััยและพัั ฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรณีีศึึกษาผลตอบแทนการลงทุุนการเลี้้�ยงปลารููปแบบต่่างกัันในท้้องร่่องสวนปาล์์มของเกษตรกรในจัังหวััดตรััง
การทนต่่อสารเคมีีบางประเภทของกุ้้�งเครย์์ฟิิช
การปรัับปรุุงพัันธุ์์�ลานไพลิิน Bacopa caroliniana (Walt) Rob. โดยการฉายรัังสีีร่่วมกัับการเพาะเลี้้�ยงเนื้้�อเยื่่�อ
การพััฒนาเทคโนโลยีีการเพาะเลี้้�ยงปลากดหลวง
การเลี้้�ยงปลาบึึกเชิิงพาณิิชย์์ในกระชัังและบ่่อดิิน
การวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงปลาแกง
การศึึกษาผลการใช้้จุุลิินทรีีย์์ ปม.1 ต่่อการเลี้้�ยงกุ้้�งก้้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)
ในบ่่อดิินของเกษตรกร จัังหวััดเชีียงราย
8. ความพร้้อมของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลาช่่อนในการเข้้าสู่่�มาตรฐานสิินค้้าเกษตร มกษ 7417-2559 ในเขตพื้้�นที่่�ภาคกลาง
9. โครงสร้้างตลาดสิินค้้าและการเซื่่�อมโยงผลผลิิตกุ้้�งเครย์์ฟิิชในประเทศไทย
10. 	ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อความพร้้อมของเกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยงกุ้้�งเครย์์ฟิิชในประเทศไทยเข้้าสู่่�มาตรฐานสิินค้้าเกษตร มกษ.
7417-2559
11. ผลของการใช้้ 17- B estradiol ในการเปลี่่�ยนเพศลููกปลาช่่อน
12. ผลของชนิิดคาร์์โบไฮเดรตในอาหารต่่อการเจริิญเติิบโต และคุุณภาพเนื้้�อของกุ้้�งเครย์์ฟิิช
13. ผลของชนิิดอาหารต่่อการพััฒนาอวััยวะสืืบพัันธุ์์�และการเจริิญเติิบโตของปลาซิิวทอง
14. ผลของสารเคมีีป้้องกัันเชื้้�อราในการฟัักไข่่ปลาช่่อน
15. 	รููปแบบการเลี้้�ยงกุ้้�งก้้ามกรามในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ กรณีีศึึกษาจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�และร้้อยเอ็็ด
16. 	รููปแบบการเลี้้�ยงกุ้้�งก้้ามกรามร่่วมกัับสัตว์
ั ์น้ำำ��ชนิิดอื่่�นในพื้้�นที่่�ภาคกลาง กรณีีศึึกษาจัังหวััดนครปฐม สุุพรรณบุุรีี
และราชบุุรีี
17.	รููปแบบการเลี้้�ยงและศัักยภาพด้้านการเพาะเลี้้�ยงกุ้้�งเครย์์ฟิิชในประเทศไทย
18. 	รููปแบบของที่่�กั้้�นต่่อการหลุุดรอดของกุ้้�งเครย์์ฟิิช
19. 	ศึึกษารููปแบบการเลี้้�ยงกุ้้�งก้้ามกรามในนาข้้าวเกษตรกรจัังหวััดสตููล
20. องค์์ประกอบทางชีีวเคมีีของแม่่กุ้้�งก้้ามกราม [Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879)] และการเสริิม
โซเดีียมคลอไรด์์ในอาหารพ่่อแม่่พัันธุ์์�

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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กองวิิจััยและพัั ฒนาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ��

1. การขนส่่งกุ้้�งก้้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) มีีชีีวิิตแบบไม่่ใช้้น้ำำ��
2. การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านโลหะหนัักของกุ้้�งก้้ามกรามต่่อผู้้�บริิโภค
กองวิิจััยและพัั ฒนาประมงทะเล

1. การติิดตามผลการปล่่อยหอยหวานคืืนสู่่�แหล่่งเพาะพัันธุ์์�ตามธรรมชาติิในจัังหวััดระยอง
2. การปนเปื้้�อนของสารหนููในสิ่่�งแวดล้้อมบริิเวณชายฝั่่�งทะเลมาบตาพุุดและพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงจัังหวััดระยอง
กองวิิจััยและพัั ฒนาประมงน้ำำ��จืืด

1. การประเมิินการเติิบโต ผลผลิิต และผลตอบแทนของการปล่่อยพัันธุ์์�ปลากระแห
(Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1854)) ในแหล่่งน้ำำ��
2. การประเมิินการเติิบโต ผลผลิิต และผลตอบแทนของการปล่่อยพัันธุ์์�ปลากาดำำ�
(Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849)) ในแหล่่งน้ำำ��
กองวิิจััยและพัั ฒนาสุุขภาพสััตว์์น้ำำ��

1. การยอมรัับเชื้้�อไวรััสโนดา การตอบสนองของระบบภููมิิคุ้้�มกััน และประสิิทธิิภาพของวััคซีีนไวรััสโนดาแบบเชื้้�อตาย
ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) จากการปรัับปรุุงพัันธุ์์�ด้้วยวิิธีคัี ัดเลืือกพัันธุ์์�
2. 	ศึึกษาผลของสมุุนไพรรางจืืดในการป้้องกัันและรัักษาโรคตัับวายเฉีียบพลัันในกุ้้�งขาวแวนนาไม (Litopenaeus
vannamei Boone, 1931)
กองวิิจััยและพัั ฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ��

1. การพััฒนาหญ้้าเนเปีียร์์หมัักเสริิมในอาหารปลานิิลแปลงเพศ
2. การพััฒนาอาหารสำำ�เร็็จรููปในการอนุุบาลลููกปลาช่่อน
โครงการที่่� 2 : โครงการวิิจััยและนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการประมง
กิิจกรรม : วิิจัย
ั และนวััตกรรมเพื่่� อการพัั ฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้านการประมง
กองวิิจััยและพัั ฒนาประมงน้ำำ��จืืด

1. การกิินอาหารของปลาจิ้้�มฟัันจระเข้้ยัักษ์์ในทะเลสาบสงขลา
2. การประเมิินผลจัับและประสิิทธิิภาพการจัับของเครื่่�องมืือทำำ�การประมงปลาจิ้้�มฟัันจระเข้้ยัักษ์์ ในทะเลสาบ
สงขลา
3. การแพร่่กระจายและขอบเขตการรุุกรานของปลาหมอสีีคางดำำ� (Sarotherodon melanotheron Ruppell,
1852) ในพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง และพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
4. การวิิเคราะห์์เส้้นทางการแพร่่ระบาดของปลาหมอสีีคางดำำ� (Sarotherodon melanotheron Ruppell, 1852)
ในเขตพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งจากโครงสร้้างพัันธุุกรรมของประชากร
5. โครงสร้้างและการแพร่่กระจายของประชากรปลาจิ้้�มฟัันจระเข้้ยัักษ์์ในทะเลสาบสงขลา
6. 	ชีีววิิทยาการสืืบพัันธุ์์�และศัักยภาพการเพิ่่�มประชากรของปลาหมอสีีคางดำำ� (Sarotherodon melanotheron
Ruppell, 1852) นอกถิ่่�นอาศััย
150

Annual Report 2020

Department of Fisheries

7. 	ชีีววิิทยาการสืืบพัันธุ์์�และศัักยภาพการสืืบทอดประชากรรุ่่�นใหม่่ของปลาจิ้้�มฟัันจระเข้้ยัักษ์์ ในทะเลสาบสงขลา
8. ประสิิทธิิภาพการจัับและการเลืือกจัับของเครื่่�องมืือประมงในการควบคุุมและกำำ�จััดปลาหมอสีีคางดำำ�
(Sarotherodon melanotheron Ruppell, 1852) ในบ่่อเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��ของเกษตรกร
โครงการที่่� 3 : โครงการวิิจัย
ั และนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง
กิิจกรรม : วิิจััยและนวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีการประมงเพื่่� อสร้้างความมั่่�งคั่่�งทางเศรษฐกิิจ
กองวิิจััยและพัั ฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง

1. การปรัับปรุุงพัันธุ์์�และศึึกษาการถ่่ายทอดลัักษณะในปลาการ์์ตููน
2. การพััฒนาการผลิิตลููกพัันธุ์์�หอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri, Sowerby 1871 ) แบบตััวเดี่่�ยว
(single spat)
3. การพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงปลิิงทะเลชนิิด Holothuria scabra Jaeger, 1833 เพื่่�อการเพิ่่�มผลผลิิตลููกปลิิงทะเล
สำำ�หรัับพััฒนาการเพาะเลี้้�ยง
4. การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตปลาตะกรัับเพื่่�อความมั่่�นคงด้้านอาหาร และการใช้้ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์
5. การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตพัันธุ์์�ปลาช่่อนทะเลเชิิงพาณิิชย์์
6. การเพิ่่�มผลผลิิตลููกพัันธุ์์�ปููทะเลเพื่่�อการเพาะเลี้้�ยงปููทะเลเชิิงพาณิิชย์์
7. การวิิจััยการผลิิตสาหร่่ายทะเลเชิิงพาณิิชย์์
8. การวิิจััยและพััฒนาปููม้้าเพื่่�อการเลี้้�ยงเชิิงพาณิิชย์์
9. โครงการผลิิตปลาช่่อนทะเล (Rachycentron canadum) เชิิงพาณิิชย์์
10. 	ศึึกษาแนวทางการจััดการน้ำำ��และพาหะ เพื่่�อลดปััญหาโรคตััวแดงดวงขาวที่่�เกิิดโรคต่่อเนื่่�องในฟาร์์มเลี้้�ยงกุ้้�งทะเล
ในจัังหวััดระยอง
กองวิิจััยและพัั ฒนาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ��

1. การใช้้ประโยชน์์เศษเหลืือจากอุุตสาหกรรมการแปรรููปปลานวลจัันทร์์ทะเล
กองวิิจััยและพัั ฒนาพัั นธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การทดสอบลัักษณะเชิิงเพาะเลี้้�ยงของปลาช่่อนที่่�ผ่่านการปรัับปรุุงพัันธุ์์�ในฟาร์์มเกษตรกร
การปรัับปรุุงพัันธุ์์�ปลาตะเพีียนขาวสายพัันธุ์์�แม่่น้ำำ��โขง โดยวิิธีีคััดเลืือกแบบหมู่่� จำำ�นวน 2 รุ่่�น
การปรัับปรุุงพัันธุ์์�ปลาสลิิดโดยการคััดเลืือกแบบหมู่่�
การปรัับปรุุงพัันธุ์์�ลัักษณะการเจริิญเติิบโตและอััตรารอดตายในปลาดุุกอุุยเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต
เชิิงพาณิิชย์์
การพััฒนาพัันธุ์์�ปลานิิลทนเค็็มโดยใช้้เทคโนโลยีีเครื่่�องหมายพัันธุุกรรมโมเลกุุลช่่วยในกระบวนการคััดเลืือก
ปรัับปรุุงพัันธุ์์�
การพััฒนาไม้้น้ำำ��ใบพายปรัับปรุุงพัันธุ์์�เพื่่�อผลิิตเชิิงพาณิิชย์์และเก็็บรัักษาพัันธุ์์�
การศึึกษาความสามารถในการวางไข่่ของปลานิิลจิิตรลดา 3 ที่่�ผ่่านการปรัับปรุุงพัันธุ์์�
เปรีียบเทีียบลัักษณะที่่�สำำ�คััญเชิิงเพาะเลี้้�ยง และศึึกษาความหลากหลายทางพัันธุุกรรมในประชากรปลากาดำำ�
จาก 4 แหล่่ง
ผลของการเสริิมกรดอะราชิิโดนิิกในอาหารต่่อความสมบููรณ์์เพศของพ่่อแม่่พัันธุ์์�กุ้้�งขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei) สายพัันธุ์์�หลััก
การปรัับปรุุงรููปร่่างปลาหมอสายพัันธุ์์�ชุุมพร 1 โดยการคััดเลืือกภายในครอบครััว
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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151

กองวิิจััยและพัั ฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ��

1. การตรวจสอบอาหารสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อให้้ได้้มาตรฐานและความปลอดภััย
2. การพััฒนาอาหารสำำ�เร็็จรูปู สำำ�หรัับสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจ
3. การศึึกษาการปนเปื้้�อนของโลหะหนัักในอาหารผสมสำำ�เร็็จรููปสำำ�หรัับสััตว์น้ำ์ ำ��เพื่่�อการส่่งออก
โครงการที่่� 4 : โครงการพัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานสนัับสนุุนการวิิจัย
ั และนวััตกรรมด้้านการประมง
กิิจกรรม : พัั ฒนาระบบโครงสร้้างพื้้� นฐานและปััจจััยเอื้้�อที่่�สนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรม

1. 	พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและสนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการประมง
1.1 เครื่่�องอ่่านไมโครชิิพ ตำำ�บลแหลมผัักเบี้้�ย อำำ�เภอบ้้านแหลม จัังหวััดเพชรบุุรีี 1 เครื่่�อง
1.2 เครื่่�องอ่่านโครมาโทกราฟ ชนิิดของเหลวประสิิทธิิภาพสููง (HPLC) พร้้อมอุุปกรณ์์ แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 1 ชุุด
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ผลงานวิิจััยที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563
งานวิิจััยนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ จำำ�นวน 12 เรื่่�อง
กลุ่่�มวิิจััยและพัั ฒนาการเพาะเลี้้�ยง
กองวิิจััยและพัั ฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
ล�ำดับ

หััวข้้องานวิิจััย
ใช้้ประโยชน์์

งานวิิจััย

การใช้้ประโยชน์์

1

การประยุุกต์์ใช้้
โปรไบโอติิกและ
พรีีไบโอติิก
เพื่่�อการเพาะเลี้้�ยง
ปลานิิล

เอกสารวิิชาการฉบัับที่่� 5/2562
เรื่่�อง ผลของการใช้้แลคโตบาซิิลลััส
และมัันเทศต่่อการเจริิญเติิบโต
และองค์์ประกอบเลืือดของปลานิิล
โดยนางสาวรจวรรณ จดชััยภููมิิ
รหััสทะเบีียนวิิจััย 57 0528 57073
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
สระบุุรีี
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด

ผลงานวิิจััย เรื่่�อง การเตรีียมอาหารเลี้้�ยงปลานิิลที่่�มีีส่่วนผสม
ของมัั น เทศ ผงมัั น เทศเป็็ น แหล่่ ง อาหารเลี้้� ย งโปรไบโอติิ ก
และพรีีไบโอติิก นำำ�ไปผสมในอาหารสำำ�เร็็จรูปู เลี้้ย� ง ใช้้เลี้้ย� งปลานิิล
นัักวิิจัยั นำำ� องค์์ความรู้้� และการฝึึกปฏิิบัติั ิ ไปถ่่ายทอดให้้เกษตรกร
ผู้้�เลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�จัังหวััดแพร่่ (อ.สอง อ.เมืืองแพร่่
อ.ร้้องกวาง) จำำ�นวน 60 ราย เพื่่อ� ช่่วยเกษตรกรให้้มีคี วามรู้้� ใช้้มันั เทศ
เป็็นวััตถุุดิิบผสมในอาหารปลา สร้้างซิินไบโอติิก ช่่วยลด ปััญหา
ปลานิิลตาย จากการเลี้้�ยงแบบหนาแน่่น เพิ่่�มภููมิิคุ้้�มกััน ปลานิิล
แข็็งแรง มีีอัตรา
ั การรอดตายเพิ่่�ม ช่่วยลดการใช้้ยาปฏิิชีวี นะ ทำำ�ให้้
ประหยััดต้้นทุุน
จำำ�นวนผู้้�ได้้รัับการถ่่ายทอดความรู้้� : เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ใน
พื้้�นที่่�จัังหวััดแพร่่ (อ.สอง อ.เมืืองแพร่่ อ.ร้้องกวาง)
จำำ�นวน 60 ราย

2

การส่่งเสริิม
การเลี้้�ยง
ปลาชะโอน
ในกระชััง

เอกสารวิิชาการฉบัับที่่� 2/2562
เรื่่อ� ง ผลของความหนาแน่่นต่่อการเจริิญเติิบโต
ของปลาชะโอน 2 ขนาดในกระชััง
โดยนางนวพร ดุุลยสิิริิวิิทย์์
รหััสทะเบีียนวิิจััย 58 0557 58036 010
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
เขต 7 (ชลบุุรีี)
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด

ผลงานวิิจััย เรื่่�อง อััตราการปล่่อยปลาชะโอนที่่�เหมาะสมความ
หนาแน่่น จำำ�นวน 50 – 100 ตััวต่่อลููกบาศก์์เมตร จากนั้้�นศููนย์์วิจัิ ยั
และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืดชลบุุรีี (ศพจ.ชลบุุรีี) ได้้นำำ�
องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััยไปทดสอบ on farm ที่่�บ่่อเลี้้�ยงของ
เกษตรกร นายพรเทพ บุุญมาก ต.ทุ่่�งพระยา อ.สนามชััยเขต
จ.ฉะเชิิงเทรา เป็็นเวลา 4 เดืือน ได้้ผลการเลี้้�ยงปลาชะโอนที่่�มีี
อััตราเฉลี่่ย� การเจริิญเติิบโต เป็็นที่่�น่าพ
่ อใจ เกษตรกรได้้ประโยชน์์
ได้้ รัับความรู้้� ได้้ รัับการสนัั บสนุุนพัั นธุ์์�สัั ตว์์น้ำำ�� ไปเลี้้�ย งทำำ�ให้้
มีีอาหารบริิโภคในครััวเรืือน
ผู้้�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ : นายพรเทพ บุุญมาก

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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กองวิิจััยและพัั ฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
ลำำ�ดัับ

หััวข้้องานวิิจัย
ั
ใช้้ประโยชน์์

งานวิิจััย

การใช้้ประโยชน์์

3

การเพาะเลี้้�ยง
ปููทะเล

เอกสารวิิชาการฉบัับที่่� 19/2554
เรื่่�อง การเลี้้�ยงปููทะเล
(Scylla paramamosion Estampador, 1949)
ด้้วยอาหารสำำ�เร็็จรููป
โดยนางอาภรณ์์ เทพพานิิช และคณะ
รหััสทะเบีียนวิิจััย 51 0336 50057 012
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
ชายฝั่่�ง เขต 3 (สุุราษฎร์์ธานีี )
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยง
สััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง

ผลงานวิิจัยั เรื่่อ� ง การเลี้้�ยงปููทะเล นำำ�ความรู้้�ไปถ่่ายทอด สู่่�สมาชิิก
ชาวประมง สมาคมการประมงสมุุทรปราการ เพื่่�อให้้ ชาวประมง
มีีความรู้้� เรื่่�องการเลี้้�ยงปููทะเล ไปประกอบอาชีีพ เนื่่อ� งจากพื้้�นที่่�
ตามแนวชายฝั่่�งสมุุทรปราการ มีีพื้้�นดิินชายฝั่่�ง ที่่�ความเหมาะสม
ที่่�จะเลี้้�ยงปููทะเลได้้ เป็็นการช่่วยเหลืือบรรเทา ความเดืือดร้้อน
ให้้กัับชาวประมง ที่่�ไม่่สามารถออกเรืือทำำ� การประมง และลด
ผลกระทบจากการยกเลิิ ก การใช้้ เ ครื่่� อ งมืือ ประมงบางชนิิ ด
ปรัับเปลี่่�ยนการประกอบอาชีีพอื่่�นเพิ่่�ม สร้้าง รายได้้ นอกเหนืือ
จากการออกเรืือทำำ�การประมง
จำำ�นวนผู้้�ได้้รัับการถ่่ายทอดความรู้้� : สมาชิิกชาวประมงสมาคม
การประมงสมุุทรปราการ จำำ�นวน 36 คน

4

การส่่งเสริิม
และถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้�
ด้้านการวิิจััย
การเพาะเลี้้�ยง
ปููแสม

เอกสารวิิชาการฉบัับที่่� 5/2553
เรื่่�อง การเลี้้�ยงปููแสม (Episesarma mederi
H.Milne-Edwaed,1854) โดยใส่่ต้้นโกงกาง
ใบเล็็ก (Rhizophora apiculata) เป็็นที่่�
กำำ�บััง
โดย นางสิิริิวรรณ หนููเซ่่ง
และนางสุุพาภร แก้้วอัักษร
รหััสทะเบีียนวิิจััย 49 0336 45092 063
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��
ชายฝั่่�ง เขต 3 (สุุราษฎร์์ธานีี )
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��
ชายฝั่่�ง

ผลงานวิิจััย เรื่่�อง การเพาะพัันธุ์์�ปููแสม ศพช.สุุราษฎร์์ธานีี ได้้นำำ�
บทความวิิชาการ "ปููแสมสััตว์์น้ำำ��ที่่�ไม่่ควรมองข้้าม" เผยแพร่่
ให้้ความรู้้�บนเว็็บไซต์์ จากนั้้�น โรงเรีียนวััดพ่่วง อ.กาญจนดิิษฐ์์
จ.สุุราษฎร์์ธานีี นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ โดยมีีความสนใจและเห็็นว่่า
การเลี้้�ยงปููแสมน่่าสนใจ จึึงนำำ�นัักเรีียนระดัับประถม 4 - 5 ไป
ศึึกษาเรีี ย นรู้้�ลงมืือปฏิิ บัั ติิ ณ ฝ่่ายผลิิ ตพัั น ธุ์์�สัั ตว์์ น้ำำ�� ชายฝั่่� ง
ศพช.สุุราษฎร์์ธานีี และจััดบัันทึึกวิิดีีทััศน์์ การศึึกษาเรีียนรู้้�ลงมืือ
ปฏิิ บัั ติิ ก ารเพาะพัั น ธุ์์�ปูู แ สมของนัั ก เรีี ย น นำำ� ส่่ ง เข้้ า ประกวด
ในโครงการ "บรีี ส เปิิ ด ประสบการณ์์ เรีี ย นรู้้� เล่่ น เลอะ
นอกห้้องเรีียน ปีี 2 " ผลปรากฏว่่า ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ
ผู้้�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ : โรงเรีียนวััดพ่่วง อ.กาญจนดิิษฐ์์
จ.สุุราษฎร์์ธานีี

กองวิิจััยและพัั ฒนาพัั นธุุกรรมสััตว์์น้ำ��ำ
ลำำ�ดัับ
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การทดสอบ
ปลาหมอ “ชุุมพร 1”
ในสภาพแวดล้้อม
ศููนย์์วิิจััยและ
พััฒนาพัันธุุกรรม
สััตว์์น้ำำ��อุุตรดิิตถ์์

งานวิิจััย

รายงานประชุุมวิิชาการประมง
ประจำำ�ปีี 2562
ภาคโปสเตอร์์ เรื่่�อง การทดสอบปลาหมอ
“ชุุมพร 1”
ในสภาพแวดล้้อมศููนย์์วิิจััยและพััฒนา
พัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��อุุตรดิิตถ์์
โดย นายยุุทธภูมิู ิ สุุวรรอาชา และคณะ
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��
อุุตรดิิตถ์์
กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��

Annual Report 2020

Department of Fisheries

การใช้้ประโยชน์์

ผลงานวิิจัยั เรื่่อ� ง การทดสอบปลาหมอ “ชุุมพร 1” ในสภาพแวดล้้อม
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��อุุตรดิิตถ์์ แสดงให้้เห็็นว่่า
สามารถนำำ� ปลาหมอชุุ ม พร 1 มาเลี้้� ย งในพื้้� น ที่่� อุุ ตรดิิ ตถ์์
แล้้วสามารถเจริิญเติิบโตได้้ดีี และนำำ�ไปถ่่ายทอดความรู้้�ไปยัังกลุ่่�ม
เกษตรกรในพื้้�นที่่� บ้้านเหล่่าป่่าสา ต.วัังยาง อ.เมืือง จ.อุุตรดิิตถ์์
จำำ�นวน 1 กลุ่่�ม 10 ราย และมีีเกษตรกร ที่่�เข้้าร่่วมรัับความรัับรู้้�
จำำ�นวน 1 ราย นายสว่่าง บุุญมา ได้้ทดสอบซื้้�อลููกพัันธุ์์�จาก
ศููนย์์ฯ อุุตรดิตถ์
ิ ์ นำำ�ไปเลี้้ย� ง ใช้้ระยะเวลา 5 เดืือน ขายเป็็นปลาเนื้้�อ
สร้้างรายได้้ อีีกทั้้�งนัักวิิชาการประมง ศููนย์์ฯ อุุตรดิตถ์
ิ ์ ได้้ให้้บริกิ าร
แก่่เกษตรกรและผู้้�สนใจ สามารถ ติิดต่่อขอคำำ�ปรึึกษา เรื่่�อง
การเพาะพัันธุ์์�ปลาหมอ ทางโทรศััพท์์ และทางสื่่�อออนไลน์์
จำำ�นวนผู้้�ได้้รัับการถ่่ายทอดความรู้้� : เกษตรกร จำำ�นวน 10 ราย
ผู้้�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ : นายสว่่าง บุุญมา

ลำำ�ดัับ
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การส่่งเสริิม
กุ้้�งแชบ๊๊วยพัันธุ์์�
ปรัับปรุุง
สู่่�เกษตรกร
ผู้้�เพาะเลี้้�ยง

งานวิิจััย

การใช้้ประโยชน์์

รายงานประชุุมวิิชาการประมง
ประจำำ�ปีี 2562
ภาคโปสเตอร์์ และเอกสารวิิชาการ
เรื่่�อง เปรีียบเทีียบการเจริิญเติิบโตและ
อััตรารอดตายของกุ้้�งแชบ๊๊วยพัันธุ์์�ปรัับปรุุง
และพัันธุ์์�จากธรรมชาติิที่่�เลี้้�ยงด้้วยความหนา
แน่่นต่่างกััน
โดย นายนิิรุุต แก่่นเชื้้�อชััย และคณะ
รหััสทะเบีียนวิิจััย 60 1060 860082
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��เพชรบุุรีี
กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��

ผลงานวิิจัยั เรื่่อ� ง การเปรีียบเทีียบการเจริิญเติิบโตและอััตรารอดตาย
ของกุ้้�งแชบ๊๊วยพัันธุ์์�ปรัับปรุุงและพัันธุ์์�จากธรรมชาติิที่่�เลี้้�ยงด้้วย
ความหนาแน่่นต่่างกััน ผลการศึึกษาพบว่่า การปล่่อยกุ้้�งแชบ๊๊วย
P 15 พัันธุ์์�ปรัับปรุุง ที่่�ความหนาแน่่น 60 ตััวต่่อตารางเมตร
เป็็น อััตราความหนาแน่่นที่่�เหมาะสม มีีอััตราการเจริิญเติิบโต
มากกว่่า 75 % จากการศึึกษาครั้้ง� นี้้� ศููนย์์ฯ แนะนำำ�ให้้ 1) นายเฉลิิม
เสืือสีี ม. 5 ต.ยางหััก อ.ปากท่่อ จ. ราชบุุรีี ให้้เกษตรกรนำำ�
กุ้้�งแชบ๊๊วยไปเลี้้ย� ง แบบธรรมชาติิร่ว่ มกัับปลานิิล ระยะเวลา 120 วััน
ได้้ผลผลิิต 500 กก. 2) นายพิิกสิิทธิ์์� ลีีลาพตะ ม.4 ต.บางเก่่า
อ.ชะอำำ� จ.เพชรบุุ รีี นำำ� พัั น ธุ์์�กุ้้�งแชบ๊๊ ว ยไปเลี้้� ย ง ระยะเวลา
120 วััน ได้้ผลผลิิต 600 กก. นำำ�ไปจำำ�หน่่าย มีีรายได้้ อีีกทั้้�ง
หน่่วยงานราชการ : ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
ชายฝั่่�งเพชรบุุรีี ได้้นำำ�กุ้้�งแชบ๊๊วยไปใช้้ประโยชน์์ ในการเตรีียม
งานวิิจัยั ด้้านอาหาร พบว่่า กุ้้�งแชบ๊๊วยเจริิญเติิบโต มีีความสมบููรณ์์
เตรีียมเป็็นพ่่อแม่่พัันธุ์์�ได้้
ผู้้�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ : นายเฉลิิม เสืือสีี นายพิิกสิิทธิ์์� ลีีลาพตะ
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�งเพชรบุุรีี

กองวิิจััยและพัั ฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ��
ลำำ�ดัับ
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การอนุุบาล
ลููกกุ้้�งขาวแวนาไม
ด้้วยอาหาร
สำำ�เร็็จรููป

งานวิิจััย

การใช้้ประโยชน์์

รายงานการประชุุมวิิชาการเกษตร
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ครั้้�งที่่� 5 (16 กุุมภาพัันธ์์ 2561)
ประจำำ�ปีี 2561 เรื่่�อง อาร์์ทีีเมีียแรกฟััก
ร่่วมกัับอาหารสำำ�เร็็จรููปชนิิดเกล็็ดและ
ชนิิดแผ่่นในการอนุุบาลลููกกุ้้�งขาว
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
ระยะโพสต์์ลาวา 1 - 15
โดยนายพิิเชต พลายเพชร
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีอาหารสััตว์น้ำ์ ำ��
ชลบุุรีี
กองวิิจััยและพััฒนาอาหารสััตว์น้ำ์ ำ��

ผลงานวิิ จััย เรื่่� อง อาร์์ ทีีเมีี ย แรกฟัักร่่ วมกัั บอาหารสำำ�เร็็ จรููป
ชนิิดเกล็็ดและชนิิดแผ่่นในการอนุุบาลลููกกุ้้�งขาว (Litopenaeus
vannamei Boone, 1931) ระยะโพสต์์ลาวา 1 - 15 ผลการวิิจัยั
แสดงให้้เห็็นว่่าการใช้้อาหารสำำ�เร็็จรููปที่่�ระดัับเปอร์์เซ็็นต์์ โปรตีีน
และไขมััน ในอาหารสำำ�เร็็จรููปไม่่ควรเกิิน 45/8 เปอร์์เซ็็นต์์
ร่่วมกัับอาร์์ทีีเมีียแรกฟััก ในการอนุุบาลลุุกกุ้้�งขาว ทำำ�ให้้ลููกกุ้้�ง
เจริิญเติิบโตได้้ดีีด้้วยวิิธีีการอนุุบาลแบบนี้้� โดยนำำ�ไปทดสอบ
on farm ที่่�สุุชาติิฟาร์์ม (นายสุุชาติิ ศรีีประสม) ซึ่่�งเกษตรกร
ได้้รัับประโยชน์์ ตามวิิธีีการที่่�แนะนำำ� ร่่วมกัับความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
ในการตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� อาหารสำำ�เร็็จรูปู ช่่วยลดต้้นทุุนค่่าอาหาร
ผู้้�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ : นายสุุชาติิ ศรีีประสม

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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กลุ่่�มบริิหารจััดการทรััพยากรประมง
กองวิิจััยและพัั ฒนาประมงทะเล
ลำำ�ดัับ
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งานวิิจััย

การใช้้ประโยชน์์

ชีีววิิทยา
การสืืบพัันธุ์์�ของ
ปลาโอดำำ�
(Thunnus tonggol
(Bleeker,1851))
ทางฝั่่�งทะเล
อัันดามััน
ของประเทศไทย

เอกสารวิิชาการฉบัับที่่� 14/2562
เรื่่�อง ชีีววิิทยาการสืืบพัันธุ์์�ของปลาโอดำำ�
(Thunnus tonggol (Bleeker,1851))
ทางฝั่่�งทะเลอัันดามัันของประเทศไทย
โดยนางอััญชลีีย์์ ยะโกะ และคณะ
รหััสทะเบีียนวิิจััย 61-3-0212-55023-05
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล

ผลงานวิิจััย เรื่่�อง ชีีววิิทยาการสืืบพัันธุ์์�ของปลาโอดำำ� (Thunnus
tonggol (Bleeker,1851)) ทางฝั่่� ง ทะเลอัั น ดามัั น ของ
ประเทศไทย กองวิิ จัั ย และพัั ฒ นาประมงทะเล กรมประมง
นำำ� ข้้ อ มูู ล จากงานวิิ จัั ย เป็็ น ข้้ อ มูู ล สนัั บสนุุ น การดำำ� เนิิ น การ
โครงการปรัับปรุุงการทำำ�ประมงอวนล้้อมจัับปลาโอดำำ� (Golf of
Thailand Longtail Tuna Fishery Improvement Project,
Tonggol FIP) และนำำ�ไปใช้้ในการประชุุม เตรีียมความพร้้อม
การกำำ�หนดมาตรฐานการจัับปลาโอดำำ�ในประเทศไทย เพื่่�อให้้
สิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ที่่�มาจากการทำำ�ประมงทะเล เข้้าสู่่�กระบวนการ
รัับรองตามมาตรฐาน Marine Stewardship Council (MSC)
สอดคล้้องกัับการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Developmen
Goats : SDGs) เพื่่�อยกระดัับการประมงไทยให้้เข้้าสู่่�มาตรฐาน
สากล
ผู้้�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ : กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
กรมประมง

การประมง
ปลากะตััก
ในอ่่าวไทย

เอกสารวิิชาการฉบัับที่่� 18/2555
เรื่่�อง การประมงปลากะตัักในอ่่าวไทย
โดยนายปิิยะโชค สิินอนัันต์์และคณะ
รหััสทะเบีียนวิิจััย 51 040851075002
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล

ผลงานวิิ จัั ย เรื่่� อ ง การประมงปลากะตัั ก ในอ่่ า วไทย นำำ� ผล
การศึึกษาเป็็นข้้อมููลเข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการฟื้้�นฟูู
และพััฒนาศัักยภาพการประมงไทย และที่่�ประชุุมฯ พิิจารณา
มอบหมายให้้ ก รมประมงจัั ด ประชุุ ม รัั บฟัั งข้้ อ คิิ ด เห็็ น เรื่่� อ ง
การทำำ� ประมงอวนครอบ อวนช้้ อ น หรืืออวนยกปลากะตัั ก
บริิเวณพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเล 22 จัังหวััด จำำ�นวน 6 ครั้้�ง มีีผู้้�แสดง
ความคิิดเห็็น 1,001 คน โดยกองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
รวบรวมข้้อคิิดเห็็น นำำ�เสนอเข้้าที่่�ประชุุม ซึ่่�งข้้อมููลจากงานวิิจััย
สนัับสนุุน การตอบข้้อร้้องเรีียน และ ชี้้�แจงให้้ชาวประมง ผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย ให้้เข้้าใจ รู้้�ถึึงข้้อเท็็จจริงิ ในการกำำ�หนดมาตรการ
เพื่่�อให้้เห็็นประโยชน์์ในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� การแก้้ไข
ปััญหาบรรเทาข้้ อ ขัั ด แย้้ ง ระหว่่ า งชาวประมงพื้้� น บ้้ า น และ
ประมงพาณิิชย์์ 2 กลุ่่�ม ในเรื่่�อง 1 ) ขนาดของเรืือที่่�มีีเครื่่�องมืือ
ประกอบแสงไฟล่่อสััตว์์น้ำำ�� ใช้้จัับสััตว์์น้ำำ�� หรืือการจัับลููกสััตว์์น้ำำ��
เศรษฐกิิจ มีีผลกระทบไม่่แตกต่่างกััน 2 ) การที่่�กรมประมง
กำำ�หนดแนวทางการทำำ�ประมงอวนครอบ อวนช้้อน หรืืออวนยก
ปลากะตััก โดยควบคุุมจำำ�นวนเรืือที่่�ทำำ�การประมงฯ และอนุุญาต
ให้้จำำ�นวนเรืือที่่�ทำำ�การประมงอวนครอบ อวนช้้อน หรืืออวนยก
ปลากะตััก ทำำ�การประมงนอกเขตทะเลชายฝั่่�งได้้ ช่่วยบรรเทา
ความเดืือดร้้อนของชาวประมง และการใช้้ประโยชน์์จากสััตว์์น้ำำ��
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ผู้้�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ : กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
กรมประมง
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กองวิิจััยและพัั ฒนาประมงน้ำำ��จืืด
ลำำ�ดัับ
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หััวข้้องานวิิจัย
ั
ใช้้ประโยชน์์

งานวิิจััย

การใช้้ประโยชน์์

การอนุุรัักษ์์
ปลาก้้างพระร่่วง
ในชุุมชน
โดยชุุมชน

รายงานการประชุุมวิิชาการประมง
ประจำำ�ปีี 2562
เรื่่�อง ความชุุกชุุมและการแพร่่กระจายของ
ของประชากรปลาก้้างพระร่่วงในเขต
จัังหวััดพััทลุุง
โดยนางธีีรภััทร์์ ตงวััฒนากร และคณะ
เอกสารวิิชาการฉบัับที่่� 23/2553
เรื่่�อง การแพร่่กระจาย และสภาวะการประมง
ปลาก้้างพระร่่วงในจัังหวััดพััทลุุง
โดยนางธีีรภััทร์์ ตงวััฒนากร และคณะ
รหััสทะเบีียนวิิจััย 48 0554 48015 002
กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด

ผลงานวิิจัยั เรื่่อ� ง ความชุุกชุุมและการแพร่่กระจายของของประชากร
ปลาก้้างพระร่่วงในเขตจัังหวััดพััทลุุง และ เรื่่อ� ง การแพร่่กระจาย
และสภาวะการประมงปลาก้้างพระร่่วงในจัังหวััดพััทลุุง นำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ 1) ข้้อมููลจากงานวิิจััย สนัับสนุุน ประกาศกรมประมง
เรื่่�อง กำำ�หนดพื้้�นที่่�และระยะเวลาฤดููสััตว์์น้ำำ��จืืดมีีไข่่ หรืือวางไข่่
เลี้้�ยงตััวอ่่อน และกำำ�หนดเครื่่�องมืือ วิิธีีการทำำ�การประมง และ
เงื่่�อนไขในการทำำ�การประมง พ.ศ.2563 ข้้อ 4 ภายในระยะเวลา
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กัันยายน ถึึงวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2563 ห้้ามมิิให้้ผู้้�ใด
ทำำ�การประมงในพื้้�นที่่� จัังหวััดพััทลุุง สงขลา ปััตตานีี นราธิิวาส
และยะลา 2) ผู้้�ประกอบอาชีีพ ทำำ�การประมงก้้างพระร่่วง จ.พััทลุงุ
ได้้เสนอข้้อร้้องเรีียน ว่่าปริิมาณปลาก้้างพระร่่วงในพื้้�นที่่�ลดลงจาก
การจัับ และการรวบรวมไปขายตลอดทั้้�งปีี จากชาวประมง
นอกพื้้�นที่่� โดยไม่่มีีการจััดการควบคุุม มายัังกรมประมง และ
กองวิิจัยั และพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด ได้้ลงพื้้�นที่่� ชี้้แ� จงทำำ�ความเข้้าใจ
ให้้แก่่ชุมุ ชน ผู้้�ประกอบอาชีีพ ทำำ�การประมงก้้างพระร่่วง จ.พััทลุงุ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ว่่ากรมประมงได้้ออก ประกาศกรมประมง
และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�มีีผลข้้อบัังคัับในแต่่ละพื้้�นที่่�แล้้ว เพื่่�อช่่วย
บริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� นั้้�น ช่่วยลดปััญหาข้้อขััดแย้้ง
ในพื้้�นที่่�ชุุมชน เป็็นประโยชน์์ในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��
ผู้้�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ : กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด
กรมประมง

การกำำ�หนดพื้้�นที่่�
และระยะเวลา
ฤดููสััตว์์น้ำำ��จืืดมีีไข่่
ของประเทศไทย

รายงานประชุุมวิิชาการประมง
ประจำำ�ปีี 2562
เรื่่�อง การกำำ�หนดพื้้�นที่่�และระยะเวลา
ฤดููปลาน้ำำ��จืืดมีีไข่่ของประเทศไทยโดยใช้้
เกณฑ์์ดััชนีีความสมบููรณ์์เพศ
โดยนายฎีีกา รััตนชำำ�นอง และคณะ
กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด

ผลงานวิิจัยั เรื่่อ� ง การกำำ�หนดพื้้�นที่่�และระยะเวลาฤดููปลาน้ำำ��จืืดมีีไข่่
ของประเทศไทยโดยใช้้เกณฑ์์ดััชนีีความสมบููรณ์์เพศ นำำ�ข้้อมููล
จากงานวิิจััย มาใช้้ประกอบการพิิจารณาปรัับปรุุงมาตรการ
บริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์น้ำ์ ำ��จืืดในฤดููปลามีีไข่่ของประเทศไทย
สนัั บสนุุ น การประกาศ กรมประมงเรื่่� อ งกำำ� หนดพื้้� น ที่่� แ ละ
ระยะเวลาฤดููปลาน้ำำ��จืืดมีีไข่่ หรืือวางไข่่ เลี้้ย� งตััวอ่่อน และกำำ�หนด
เครื่่�องมืือ วิิธีีการทำำ�การประมง และเงื่่�อนไขการทำำ�การประมง
พ.ศ. 2561 ถึึง พ.ศ. 2563 ตามพระราชกำำ�หนดการประมง
พ.ศ. 2558 มาตรา 70 ตลอดจนแก้้ไขปััญหาการดำำ�เนิินงาน
ของเจ้้าหน้้าที่่ก� รมประมง ที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการอนุุรักั ษ์์
สัั ตว์์ น้ำำ�� และตอบข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นของเกษตรกร ว่่ า กรมประมง
ได้้ปรัับปรุุงมาตรการฯ ประกาศให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ปััจจุุ บัั น และส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ทรัั พ ยากรสัั ตว์์ น้ำำ�� จืืดและ
ความเป็็นอยู่่�ของพี่่�น้้องประชาชน น้้อยที่่�สุุด
ผู้้�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ : กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด
กรมประมง

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง

157

กลุ่่�มพัั ฒนาอุุตสาหกรรมประมงและตรวจสอบย้้อนกลัับ
กองตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าประมง
ลำำ�ดัับ
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หััวข้้องานวิิจัย
ั
ใช้้ประโยชน์์

การควบคุุม
มาตรฐานการ
ผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ปลาทููน่่ากระป๋๋อง
ของโรงงานใน
ประเทศไทย

งานวิิจััย

เอกสารวิิชาการฉบัับที่่� 3/2562
เรื่่�อง การตรวจติิดตามสแตฟิิโลค็็อกคััส
ออเรีียส ในโรงงานผลิิตทููน่่ากระป๋๋อง
โดยนางกิ่่�งเดืือน สมจิิตต์์
และนายไกรศัักดิ์์� ไชยมีีสุุข
รหััสทะเบีียนวิิจััย 57 0707 57039
กองตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าประมง
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การใช้้ประโยชน์์

ผลงานวิิจััย เรื่่�อง การตรวจติิดตามสแตฟิิโลค็็อกคััส ออเรีียส
ในโรงงานผลิิตทููน่่ากระป๋๋อง เป็็นงานวิิจััยที่่�กลุ่่�มสมาคมผู้้�ผลิิต
อาหารสำำ� เร็็ จรูู ป และโรงงานผลิิ ต ปลาทูู น่่ า กระป๋๋องนำำ� ไป
ใช้้ประโยชน์์ในการอ้้างอิิงตามมาตรฐาน U.S.FDA การนำำ�เข้้า
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ปรรูู ป ของประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก า รัั บร องว่่ า
ประเทศไทยมีีการควบคุุม วิิธีีการการผลิิตปลาทููน่่ากระป๋๋อง
โดยกรมประมง เป็็นหน่่วยงานภาครััฐ ให้้การรัับรองโรงงาน
ผลิิ ตที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ตา มข้้ อ กำำ� หนดสุุ ขลัั ก ษณะในผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ป ระมง
ให้้สอดคล้้องและผ่่านมาตรฐานข้้อกำำ�หนดขององค์์การอาหาร
และยาสหรัั ฐ อเมริิ ก า คู่่�มืือควบคุุ ม อัั น ตรายในสัั ตว์์ น้ำำ�� และ
ผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ�� ฉบัับที่่� 4 กำำ�หนดให้้มีีการควบคุุมการเจริิญ
และการสร้้างสารพิิษของ Staohylococcus aureus โดยควบคุุม
อุุณหภููมิิและเวลาในผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ�� เพื่่�อเป็็นข้้อมููลสำำ�คััญ
ที่่�ใช้้เป็็นหลัักฐานยืืนยัันความเหมาะสมของการจััดทำำ�แผนงาน
การควบคุุมการผลิิตภััณฑ์์ปลาทููน่่ากระป๋๋องของประเทศไทย
ตามรููปแบบการจััดระบบวิิเคราะห์์อัันตราย และการควบคุุม
จุุดวิิกฤตของสหรััฐอเมริิกาต่่อไป
ผู้้�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ : สมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสำำ�เร็็จรููป

ผลงานวิิชาการที่่�รัับรางวััลในการประชุุมวิิชาการประมง
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563
ผลงานวิิชาการภาคบรรยาย : รางวััลดีีเด่่น
สาขาการจััดการทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมประมง :

	การประเมิินโครงสร้้างและความหลากหลายทางพัันธุุกรรมของปลาก้้างพระร่่วงในจัังหวััดภาคใต้้ของไทย
โดยใช้้เครื่่�องหมายพัันธุุกรรมไมโครแซทเทลไลท์์ดีีเอ็็นเอ
คณะผู้้�วิิจััย	
1. นางสาวอภิิรดีี หัันพงศ์์กิิตติิกููล 2. นายวงศ์์ปฐม กมลรััตน์์ 3. นายยงยศ หรี่่�คะนอง
4. นายสัันติิชััย รัังสิิยาภิิรมย์์
5. นายอนัันต์์ สี่่�หิรัิ ัญวงศ์์ 6. นางธีีรภััทร์์ ตงวััฒนากร	
7. นางสาวสุุภาพ สัังขไพฑููรย์์
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด
สาขาพัั นธุุกรรมสััตว์์น้ำ��ำ :

	การศึึกษาความหลากหลายทางพัันธุุกรรม และสมรรถนะของประชากรปลาดุุกอุยุ (Clarias macrocephalus)
จากโรงเพาะฟััก
คณะผู้้�วิิจััย	
1. นายวิิศรุุต ชััยเลิิศฤทธิ์์�
2. นายสมบููรณ์์ สุุนทรโชติิ 3. นายคงภพ อำำ�พลศัักดิ์์�
4. นางสาวพุุทธรััตน์์ เบ้้าประเสริิฐกุุล 5. นายธชาทััช ธีีรติิเดชากุุล 6. นายประจัักษ์์ บััวเนีียม
7. นายชััยติิศัักดิ์์� บริิบููรณ์์
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์น้ำ์ ำ��
สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด :

	การเพาะพัันธุ์์�ปลากดหลวงโดยใช้้อััตราส่่วนเพศและจำำ�นวนกล่่องวางไข่่ที่่�ต่่างกััน
คณะผู้้�วิิจััย
1. นางสมพร กัันธิิยะวงศ์์
2. นายประสาน พระโสภิิณ
3. นายวิิศณุุพร รััตนตรััยวงศ์์
4. นายเอกชััย บััวเกตุุ
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
สาขาอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ�� :

	การผลิิตและคุุณภาพปลาร้้าผงและปลาร้้าก้้อน
ผู้้�วิิจััย	
นายวิิศรุุต ศิิริิพรกิิตติิ
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมสััตว์น้ำ์ ำ��
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สาขาเศรษฐกิิจ สัังคม และต่่างประเทศ :

	ความสำำ� เร็็ จ และการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของชุุ ม ชนในโครงการธนาคารผลผลิิ ต สัั ต ว์์ น้ำำ�� ในพื้้� น ที่่� ภ าคเหนืือและ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
คณะผู้้�วิิจััย
1. นางสาวมาลาศรีี คำำ�ศรีี
2.	ว่่าที่่�ร้้อยตรีี สายัันต์์ มั่่�นการ
3. นางสาวจิินตนา ดำำ�รงไตรภพ	 4. นายอำำ�พร ศัักดิ์์�เศรษฐ
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด
สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง :

	การออกแบบและประสิิทธิิภาพเครื่่�องกรองและกำำ�จััดตะกอน แขวนลอยอััตโนมััติิในการเลี้้�ยงปลากะพงขาว
ความหนาแน่่นสููงด้้วยระบบน้ำำ�� หมุุนเวีียน
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายไวทััศน์์ หนููกล่ำำ��
2. นางสาวปณิิตา ชุุมเชื้้�อ
3. นางสาวเพ็็ญศรีี เมืืองเยาว์์
4. นายยงยุุทธ ปรีีดาลััมพะบุุตร
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��ชายฝั่่�ง
สาขาอาหารสััตว์์น้ำำ�� :

ผลของสารกัันหืืน butylated hydroxytoluene และ ethoxyquin ในอาหารต่่อการเจริิญเติิบโตและ
การสะสมในกุ้้�งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamai, Boone)
คณะผู้้�วิิจััย
1. ดร.จููอะดีี พงศ์์มณีีรััตน์์
2. นางสาวลััดดาวััลย์์ ครองพงษ์์
3. นายวิิสุทธิ์์
ุ � วีีระกุุลพิิริิยะ 4. นายปกป้้อง อุ่่�มอยู่่�	
5. นายวิิเชีียร วรสายัันห์์
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ��
ผลงานวิิชาการภาคบรรยาย : รางวััลชมเชย
สาขาการประมงทะเล :

	การประมงหอยตลัับขาว (Meretrix casta (Gmelin, 1791)) บริิเวณจัังหวััดระนอง
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายมนตรีี สุุมณฑา	
2. นายประพััตร์์ แก้้วมณีี
3. นายวััชชิิระ โซ่่โดบ	
4. นางจริิยา ฤทธิิสมาน
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
การประมงทะเล :

	การทำำ�ประมงอวนลอยปลากุุเราในจัังหวััดนครศรีีธรรมราชและสงขลา
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายวิิโรจน์์ คงอาษา	
2. นายนพรััตน์์ เรืืองปฏิิกรณ์์
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
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สาขาการจััดการทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมประมง :

	การประมาณค่่าอายุุและการเติิบโตของปลากระเบนราหูู Dasyatid Stingray Urogymnus polylepis
จากสองกลุ่่�มประชากรในประเทศไทย
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายพิิสิิฐ ภููมิิคง
2. ศ.ดร.ทวนทอง จุุฑาเกตุุ
3. นางสุุวิิมล สี่่�หิิรััญวงศ์์
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด
สาขาการจััดการทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมประมง :

	การประเมิินสภาวะทรััพยากรปููม้า้ (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) บริิเวณอ่่าวไทยฝั่ง่� ตะวัันออก
ของประเทศไทย
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายกำำ�พล ลอยชื่่�น
2. นายอุุดม เครืือเนีียม
3. นายกฤษฎา ธงศิิลา	
4. นางสาวนรากร สมวรรณ์์ธนา	
5. นายอำำ�นวย คงพรหม
6. นางเพ็็ญจัันทร์์ ละอองมณีี
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
สาขาการจััดการทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมประมง :

การปนเปื้้�อนโลหะหนัักบางชนิิดในหอยแครง น้ำำ��ทะเล และดิินตะกอน จากบ่่อเลี้้�ยงหอยแครงบริิเวณปาก
แม่่น้ำ�อ่
ำ� ่าวไทยตอนใน
ผู้้�วิิจััย	
นางสาวทััศวรรณ ขาวสีีจาน
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
สาขาพัั นธุุกรรมสััตว์์น้ำำ�� :

การปรัับปรุุงพัันธุ์์�ปลาหมอเทศด้้านการเจริิญเติิบโตโดยการคััดเลืือกแบบหมู่่�
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายคงภพ อำำ�พลศัักดิ์์�
2. นายนิิรุุต แก่่นเชื้้�อชััย
3. นางสาวสุุวรัักษ์์ วงโท	
4. นายกฤษณุุพัันธ์์ โกเมนไปรริินทร์์
5. นางศิิริพร
ิ จีีนหมิิก
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��
สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด :

	การเลี้้�ยงปลาบู่่�ในกระชัังในระบบน้ำำ��หมุุนเวีียนที่่�อััตราความหนาแน่่นต่่างกััน
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายชััยสิิทธิ์์� เสนา	
2. นายวีีระ วััชรกรโยธิิน
3. นายวิิไชย ไชยแก้้ว
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด
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สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด :

ผลของสาหร่่ายสไปรููลิน่ิ า่ และแอสตาแซนทิินสัังเคราะห์์ต่อ่ สีีของปลาทรงเครื่่อ� ง Epalzeorhynchos bicolor
(Smith, 1931)
คณะผู้้�วิิจััย
1. นางสาวกฤษณา เตบสััน
2. นายณรััฐพััฒน์์ อิินวิิเชีียร
3. นางอรุุณีี รอดลอย
4. 	รศ.ดร.อรพิินท์์ จิินตสถาพร
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด
สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด :

ผลของฮอร์์โมนเอสโตรเจน 2 ชนิิด ต่่อการผลิิตลููกปลาหมอแปลงเพศ
ผู้้�วิิจััย	
นายวีีรพล เรืืองศรีี
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด
สาขาอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ�� :

ผลของอุุณหภููมิิ เวลา และปริิมาณสแตปฟิิโลคอคคััส ออเรีียสเริ่่�มต้้น ต่่อการเพิ่่�มปริิมาณและการสร้้าง
สารพิิษในเนื้้�อปลาทููน่่านึ่่�งสุุก
คณะผู้้�วิิจััย
1. นางสาวนิิศานาถ ตััณทััยย์์
2. นางกิ่่�งเดืือน สมจิิตต์์
3. นางเรณุุกา นิิธิบุิ ุณยบดีี
หน่่วยงาน
กองตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าประมง
สาขาเศรษฐกิิจ สัังคม และต่่างประเทศ :

เศรษฐกิิจสัังคม และการจััดการทรััพยากรประมงในพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�พรุ
� ุควนขี้้�เสีียน จัังหวััดพััทลุุง
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายอำำ�พร ศัักดิ์์�เศรษฐ
2. นางสาววััฒนา หนููนิิล
3. นายนิิรัันดร์์ ยามา	
4. นายหฤษฎ์์ บิินโต๊๊ะหีีม
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด
สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง :

การเพาะพัันธุ์์�และอนุุบาลปลาตะกรัับหน้้าแดง
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายจิิระยุุทธ รื่่�นศิิริิกุุล
2. นางสาวพััชรีี นวลศรีีทอง
3. นายมาวิิทย์์ อััศวอารีีย์์
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��ชายฝั่่�ง
สาขาโรคสััตว์์น้ำำ�� :

	การจััดตั้้�งเซลล์์ไลน์์และการศึึกษาคุุณลัักษณะของเซลล์์ไลน์์จากสมองปลากะพงขาว
ผู้้�วิิจััย
นางสาวจิิราภรณ์์ จรุุงศรีีอภิิสิิทธิ์์�
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาสุุขภาพสััตว์์น้ำำ��
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สาขาอาหารสััตว์์น้ำำ�� :

	การใช้้กากตะกอนน้ำำ��มัันปาล์์มทดแทนรำ��ละเอีียดในอาหารปลานิิลแปลงเพศวััยรุ่่�น
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายพิิเชต พลายเพชร	
2. นางสาววีีระวรรณ จาดพัันธุ์์�อิินทร์์
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ��
ผลงานวิิชาการภาคโปสเตอร์์ : รางวััลดีีเด่่น
สาขาการประมงทะเล :

แหล่่งและฤดููของการทำำ�ประมงเบ็็ดราวทููน่่าบริิเวณทะเลอัันดามััน ระหว่่างปีี 2549 - 2553
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายนฤพน ดรุุมาศ
2. นายวััชรพงศ์์ ชุ่่�มชื่่�น
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
สาขาการจััดการทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมประมง :

ปริิมาณโลหะหนัักบางชนิิดในหอยนางรม (Crassostrea spp.) จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายเอกพล รััตนพัันธ์์
2. นายทรงพล ศรีีมหาดไทย
หน่่วยงาน	สำำ�นัักงานประมงจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
สาขาพัั นธุุกรรมสััตว์์น้ำำ�� :

การถ่่ายฝากยีีนเรืืองแสง gfp ในไม้้น้ำำ��ดาวกระจายโดยใช้้อะโกรแบคทีีเรีียม
คณะผู้้�วิิจััย
1. นางสาวสุุจิิตรา เพชรคง
2. นายพลชาติิ ผิิวเณร	
3. นางพนม การะจ่่างพจน์์ สอดศุุข	 4. นางสาวสุุรีีย์์พร เย็็นสุุวรรณ
5. นางสาวจริิญญา สุุวรรณนาคะ
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์น้ำ์ ำ��
สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด :

	การเพาะพัันธุ์์�และพััฒนาการคััพภะของปลาปล้้องทองปรีีดีี (Schistura pridii Vidthayanon, 2003)
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายประสาน พรโสภิิณ
2. นางสมพร กัันธิิยะวงศ์์ 3. นายเอกชััย บััวเกตุุ
4. นายวิิศณุุพร รััตนตรััยวงศ์์
5. นางสุุจนีีย์์ พรโสภิิณ
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง :

ผลของโปรไบโอติิกต่่อการเจริิญเติิบโตและความต้้านทานโรคในปลาตะกรัับ
คณะผู้้�วิิจััย
1. นางอรััญญา อััศวอารีีย์์
2. นางกฤษณา องอาจ	
3. นางสาวเพ็็ญศรีี เมืืองเยาว์์
4. นางจุุไลวรรณ รุ่่�งกำำ�เนิิดวงศ์์
5. นางกมลศิิริิ รัักกมล
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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ผลงานวิิชาการภาคโปสเตอร์์ : รางวััลชมเชย
สาขาการประมงทะเล :

ชีีววิิทยาการสืืบพัันธุ์์�ของปลาโอดำำ� (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ที่่�พบทางฝั่่�งทะเลอัันดามััน
ของประเทศไทย พ.ศ. 2555
คณะผู้้�วิิจััย
1. นางอััญชลีีย์์ ยะโกะ
2. นางสาวธนภร เจริิญลาภ
3. นายธรรมรััตน์์ เลิิศเกีียรติิรััชตะ
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
สาขาการประมงทะเล :

ทรััพยากรประมงจากเรืืออวนดำำ�บริิเวณอ่่าวไทยตอนใน
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายปรโรจน์์ นรนาถตระกููล
2. นายฐิิติพิ ล เชื้้�อมั่่�นคง
3. นายอดิิศร แจ่่มใส
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
สาขาการจััดการทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมประมง :

ผลของการปล่่ อ ยปลาที่่� อัั ต ราความหนาแน่่ น ต่่ า งกัั น ต่่ อ การเพิ่่� ม ผลผลิิ ต ในแหล่่ ง น้ำำ�ชุ
� ุ ม ชนขนาดเล็็ ก
จัังหวััดศรีีสะเกษ
คณะผู้้�วิิจััย
1. นางสาวมาลาศรีี คำำ�ศรีี
2. นายบุุญส่่ง ศรีีเจริิญธรรม
3. นางสาวศิิราณีี งอยจัันทร์์ศรีี
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด
สาขาการจััดการทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมประมง :

	ความหลากหลายและความชุุกชุุมของประชาคมปลาในแม่่น้ำำ��ปิิง ระหว่่างปีี 2560 - 2561
คณะผู้้�วิิจััย
1. นางจุุฑาทิิพย์์ โลกิิตสถาพร	
2. นางสาวพรณิิชา วชิิระภููมิิชล
3. นางสาวสุุพัตรา
ั คงสุุวรรณ์์
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด
สาขาพัั นธุุกรรมสััตว์์น้ำำ�� :

	ศึึกษาการเลี้้�ยงกุ้้�งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เพื่่�อเป็็นพ่่อแม่่พัันธุ์์�สำำ�หรัับ
การปรัับปรุุงพัันธุ์์�
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายวีีระ เจริิญพัักตร์์
2. นางเบญญาภา ชนะภััย
3. นางจารุุวรรณ เรืืองทอง
4. นายกฤษณุุพัันธ์์ โกเมนไปรริินทร์์
5. นางขวััญทนา องอาจ
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ��
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สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด :

เปรีียบเทีียบการอนุุบาลลููกปลาสลิิด ขนาด 2 - 3 เซนติิเมตร ถึึงขนาด 5 - 7 เซนติิเมตร ในบ่่อดิินด้้วย
อาหารต่่างกััน 2 ชนิิด
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายนิิติิกร ผิิวผ่่อง
2. นางนวพร ดุุลยสิิริิวิิทย์์
3. นายหิิรััณย์์ บำำ�รุุงพัันธ์์
4. นายชััยสิิทธิ์์� เสนา	
5. นายวิิไชย ไชยแก้้ว
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��จื
ำ ืด :

ผลของความหนาแน่่นและการใช้้ที่่�หลบซ่่อนต่่อการเจริิญของลููกปลาหลด
ผู้้�วิิจััย
นางสาววิิภารััตน์์ แสงจัันทร์์
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด :

ระยะเวลาที่่�เหมาะสมและต้้นทุุนการผลิิตในการอนุุบาลลููกปลาพลวงชมพูู Tor douronensis (Valencieennes, 1842) ด้้วยอาหารสำำ�เร็็จรููปเพื่่�อทดแทนไรแดง
ผู้้�วิิจััย	
นางจิินตนา มหาสวััสดิ์์�
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด
สาขาอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ�� :

	การเปรีียบเทีียบวิิธีีการสกััดกลิ่่�นเพื่่�อการวิิเคราะห์์สำำ�หรัับปููทะเล (Scylla serrata)
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายจุุฑา มุุกดาสนิิท	
2. นางสาวสุุมิิตร บุุญบำำ�รุุง
3. นายพิิเชษฐ์์ น่่วมทนงค์์
หน่่วยงาน
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
สาขาเศรษฐกิิจ สัังคม และต่่างประเทศ :

ความพร้้อมในการเข้้าสู่่�ระบบมาตรฐานการปฏิิบััติิทางการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ�ที่่
ำ� �ดีี (GAP) สำำ�หรัับฟาร์์มเลี้้�ยง
ปลานิิล ของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลาในกระชัังจัังหวััดแพร่่
ผู้้�วิิจััย	
นางวิิลาสิินีี คงเล่่ง
หน่่วยงาน	สำำ�นัักงานประมงจัังหวััดสงขลา
สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง :

ผลของอุุณหภููมิิและระยะเวลาในการเก็็บรัักษาต่่อปริิมาณหััวเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ ปม.1 สููตรน้ำำ��
คณะผู้้�วิิจััย
1. นางสาวกนกพร เกษสุุวรรณ์์
2. นายสุุรพัันธ์์ คำำ�ทอง
3. นางสาวพััชรีี ซุ่่�นสั้้�น
4. นายชััยวุุฒิิ สุุดทองคง
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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สาขาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง :

	การขุุนเลี้้�ยงพ่่อแม่่พันั ธุ์์�หอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) ให้้สมบููรณ์์เพศ
ด้้วยความเค็็มต่่างระดัับ
คณะผู้้�วิิจััย
1. นางสาวกาญจนา อภิินัันท์์อวยพร	
2. นางสาวสุุนิิตา เลี่่�ยมใหม่่
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��ชายฝั่่�ง
สาขาอาหารสััตว์์น้ำำ�� :

ผลของอาหารต่่างชนิิดที่่�ใช้้เลี้้�ยงปลาเห็็ดโคนข้้างลาย (Sillago aeolus Jordan & Evermann, 1902)
คณะผู้้�วิิจััย
1. นายวััฒนา ฉิิมแก้้ว
2. นางพิิชญา ชััยนาค
3. นายธีีระพล ช่่วยนุุกิิจ	
4. นางสาวอััญญดา มีีสุุข
หน่่วยงาน
กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล
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ภาคผนวก ข
ตารางผลการปฏิิบัติ
ั ิงาน
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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โครงการที่่� 1 : โครงการวิิจััยและพััฒนาการประมง
วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�พื้้�นฐานด้้านการประมง
• กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด (กพจ.)
• กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด (กปจ.)
• กองวิิจััยและพััฒนาประมงทะเล (กพท.)
• กองตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าประมง (กตส.)
• กองวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ�� (กอส.)
• กองวิิจััยและพััฒนาสุุขภาพสััตว์์น้ำำ�� (กพส.)
• กองวิิจััยและพััฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ�� (กพอ.)
รวม
โครงการที่่� 2 : โครงการวิิจััยและนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการประมง
วิิจััยเพื่่�อสนัับสนุุนการบริิหารจััดการทรััพยากรปรมง
• กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด (กปจ.)
รวม
โครงการที่่� 3 : โครงการวิิจยััและนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง
วิิจััยและนวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีการประมงเพื่่�อสร้้างความมั่่�งคั่่�งทางเศรษฐกิิจ
• กองวิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง (กพช.)
• กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ�� (กพก.)
• กองวิิจััยและพััฒนาอาหารสััตว์์น้ำำ�� (กพอ.)
• กองวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ�� (กอส.)
รวม
โครงการที่่� 4 : โครงการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการประมง
• กองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์์น้ำำ�� (กพก.)
• กองวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมสััตว์์น้ำำ�� (กอส.)
รวม
สรุุปภาพรวมงานวิิจััยของกรม

กิิจกรรม/หน่่วยงาน

0.5
0.5
1
49

11

16

1
65

10
10
3
1
24

9
2
1
1
13

1
8
2

20
2
2
2
2
2
2
32

รวมโครงการเดี่่�ยว
และชุุดโครงการ
(เรื่่�อง)

8
8

3

3

ชุุดโครงการ
(เรื่่�อง)

8
8

17
2
2
2
2
2
2
29

โครงการเดี่่�ยว
(เรื่่�อง)

ตารางที่่� 3 สรุุปภาพรวมงานวิิจััยของกรมประมง ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563					

0.5
0.5
1
10

2

1
1

1
1

1
1
6

1

3

โครงการสิ้นสุด
(เรื่อง)

55

9
9
3
1
22

7
7

17
2
1
2
2
1
1
26

โครงการต่อเนื่อง
(เรื่อง)

หมายเหตุ

ตารางที่่� 4 	จำำ�นวนฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืดที่่
ื เ� ข้้ารัับการตรวจประเมิินเพื่่� อการรัับรอง
			 มาตรฐานและฟาร์์มที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่่วยงาน

แผน

ฟาร์์มที่่�ตรวจประเมิิน
เพื่่� อการรัับรองมาตรฐาน
SL

1. ศพจ.เขต 1 (เชียงใหม่)
2. ศพจ.ล�ำพูน
3. ศพจ.แม่ฮ่องสอน
4. ศพจ.เขต 2 (เชียงราย)
5. ศพจ.แพร่
6. ศพจ.น่าน
7. ศพจ.เขต 3 (พิจิตร)
8. ศพจ.เพชรบูรณ์
9. ศพจ.สุโขทัย
10. ศพจ.ก�ำแพงเพชร
11. ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี)
12. ศพจ.หนองคาย
13. ศพจ.เลย
14. ศพจ.นครพนม
15. ศพจ.เขต 5 (ยโสธร)
16. ศพจ.ศรีสะเกษ
17. ศพจ.อ�ำนาจเจริญ
18. ศพจ.มุกดาหาร
19. ศพจ.เขต 6 (ขอนแก่น)
20. ศพจ.กาฬสินธุ์
21. ศพจ.ร้อยเอ็ด
22. ศพจ.มหาสารคาม
23. ศพจ.เขต 7 (ชลบุรี)
24. ศพจ.ปราจีนบุรี
25. ศพจ.สระแก้ว
26. ศพจ.ตราด
27. ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
28. ศพจ.อ่างทอง
29. ศพจ.ปทุมธานี
30. ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท)
31. ศพจ.อุทัยธานี
32. ศพจ.สระบุรี
33. ศพจ.สิงห์บุรี
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366
236
195
373
430
176
262
356
297
316
615
610
260
310
401
230
315
343
556
568
417
490
396
317
279
178
491
223
502
262
127
290
216

306
223
193
137
316
120
222
283
271
297
543
565
251
229
343
167
299
338
570
312
369
368
34
244
162
315
125
222
249
110
222
208

GAP

63
18
3
237
114
56
40
74
51
24
72
45
14
92
72
83
16
54
43
258
50
122
364
328
38
17
203
98
289
14
23
68
8

ฟาร์์มที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน

รวม

369
241
196
374
430
176
262
357
322
321
615
610
265
321
415
250
315
392
613
570
419
490
398
328
282
179
518
223
511
263
133
290
216

SL

GAP

306
194
193
137
316
120
222
263
271
279
543
557
190
224
343
167
299
258
570
312
362
368
240
162
314
125
222
249
110
222
207

54
10
3
229
108
27
40
55
51
23
61
35
92
27
78
16
1
36
182
40
106
182
327
33
17
160
96
248
12
20
64
8

รวม

360
204
196
366
424
147
262
318
322
302
604
592
190
316
370
245
315
259
606
494
402
474
182
327
273
179
474
221
470
261
130
286
215

ตารางที่่� 4 	จำำ�นวนฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสัั ตว์์น้ำำ��จืืดที่่�เข้้ารัับการตรวจประเมิินเพื่่� อการรัับรอง
			 มาตรฐานและฟาร์์มที่่�ได้้รับ
ั การรัับรองมาตรฐาน ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
หน่่วยงาน

แผน

ฟาร์์มที่่�ตรวจประเมิิน
เพื่่� อการรัับรองมาตรฐาน
SL

34. ศพจ.เขต 10 (กาญจนบุรี)
35. ศพจ.สมุทรปราการ
36. ศพจ.ราชบุรี
37. ศพจ.เขต 11 (ตรัง)
38. ศพจ.นครศรีธรรมราช
39. ศพจ.สตูล
40. ศพจ.เขต 12 (สงขลา)
41. ศพจ.ปัตตานี
42. ศพจ.นราธิวาส
43. กลุ่่�มวิิจััยสััตว์์น้ำำ��สวยงาม
และพรรณไม้้น้ำำ��
44. ศปจ.เขต 1 (พะเยา)
45. ศปจ.ตาก
46. ศปจ.ล�ำปาง
47. ศปจ.พิษณุโลก
48. ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค์)
49. ศปจ.สุพรรณบุรี
50. ศปจ.ลพบุรี
51. ศปจ.ระยอง
52. ศปจ.เพชรบุรี
53. ศปจ.เขต 3 (สกลนคร)
54. ศปจ.ชัยภูมิ
55. ศปจ.เขต 4 (อุบลราชธานี)
56. ศปจ.สุรินทร์
57. ศปจ.นครราชสีมา
58. ศปจ.เขต 5 (สุราษฎร์ธานี)
59. ศปจ.พัทลุง
60. ศปจ.ยะลา
61. ศพก.อุตรดิตถ์
62. ศพก.ชุมพร
63. ศพก.บุุรีรัี ัมย์์
รวม

GAP

ฟาร์์มที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน

รวม

SL

GAP

รวม

891
502
545
130
234
180
75
70
99
166

208
167
212
106
81
176
61
69
91
-

685
337
367
26
153
4
20
2
8
178

893
504
579
132
234
180
81
71
99
178

208
166
212
106
81
176
61
68
91
-

637
277
319
26
139
1
17
1
3
167

845
443
531
132
220
177
78
69
94
167

337
225
355
421
445
310
233
76
248
396
443
368
443
443
228
197
227
228
265
117
20,300

306
214
350
375
437
231
59
142
354
405
319
463
284
191
192
160
113
263
111
14,753

77
11
21
47
16
415
9
17
109
43
51
56
36
168
39
26
67
116
4
8
6,167

383
225
371
422
453
415
240
76
251
397
456
375
499
452
230
218
227
229
267
119
20,920

306
214
350
375
437
231
59
142
354
405
319
463
165
191
192
160
99
263
94
14,333

27
2
16
29
5
185
7
16
97
36
31
29
12
69
32
21
51
18
1
4
4,716

333
216
366
404
442
185
238
75
239
390
436
348
475
234
223
213
211
117
264
98
19,049

หมายเหตุุ เป็็นตารางแสดงจำำ�นวนฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด ที่่�เข้้ารัับการตรวจประเมิินและได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน โดยแบ่่งเป็็น 2 มาตรฐาน คืือ
มาตรฐาน SL (Safety Level) และมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) ประเมิินโดยหน่่วยงานในสัังกััดกองวิิจััยและพััฒนา
การเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด กองวิิจััยและพััฒนาประมงน้ำำ��จืืด และกองวิิจััยและพััฒนาพัันธุุกรรมสััตว์น้ำ์ ำ��
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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500
500
300
180
655
415
1,550
325
170
530
455
1,480
245
230
260
100
315
1,150
55
185
195
265
75
270
1,045
375
275
110
265
150
1,175
6,900

แผน

440
440
282
196
258
330
1,066
167
110
226
289
792
124
214
179
100
31
648
38
36
200
113
51
226
664
350
168
71
253
100
942
4,552

GAP
(กุ้้�งทะเล)

71
71
13
3
41
86
143
241
63
304
158
766
145
11
75
1
87
319
17
149
152
24
43
385
12
107
39
7
44
209
1,893

GAP
(สััตว์์น้ำำ��อื่่�นๆ)

14
1
4
19
2
2
2
6
8
2
18
2
1
3
5
1
1
7
14
56

GAP
มกษ.

3
3
5
5
1
1
1
1
1
4
5
15

CoC

197
197
197

Safety
level

3
9
12
12

GAP
(ปลานิิล)

ฟาร์์มที่่�ตรวจประเมิินเพื่่� อการรัับรองมาตรฐาน

3
343
346
346

GAP
(สััตว์์น้ำำ��จืืดอื่่�นๆ)

514
514
315
200
655
416
1,586
408
173
530
454
1,565
271
231
263
101
317
1,183
55
185
203
265
75
270
1,053
367
275
112
265
151
1,170
7,071

รวม

383
383
177
171
265
297
910
81
86
178
185
530
123
245
75
82
36
561
17
30
151
102
44
63
407
119
85
57
232
88
581
3,372

GAP
(กุ้้�งทะเล)

71
71
12
4
51
86
153
189
50
123
150
512
145
4
26
80
255
28
143
55
19
245
8
60
39
8
20
135
1,371

GAP
(สััตว์์น้ำำ��อื่่�นๆ)

4
2
6
6
1
3
10
2
6
8
5
5
26
1
2
3
5
1
5
7
18
63

GAP
มกษ.

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
3
9

CoC

3
3
139
139
142

Safety
level

51
51
51

GAP
(ปลานิิล)

ฟาร์์มที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน

2
299
301
301

GAP
(สััตว์์น้ำำ��จืืดอื่่�นๆ)

หมายเหตุุ เป็็นตารางแสดงจำำ�นวนฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ที่่�เข้้ารัับการตรวจประเมิินและที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน โดยแบ่่งมาตรฐานเป็็น 3 มาตรฐาน คืือ มาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) , มาตรฐาน GAP มกษ.
และมาตรฐาน CoC (Code of Conduct) ดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงานภายใต้้สัังกััดกองวิิจััยละพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง (กพช.) และหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับมอบหมายการเข้้าตรวจประเมิินฯ

1. ศพช.ฉะเชิิงเทรา
รวมกลุ่่�ม 3
1. ศพช.ประจวบคีีรีีขัันธ์์
2. ศพช.เพชรบุุรีี
3. สปม.สมุุทรสงคราม
4. ศพช.สมุุทรสาคร
รวมกลุ่่�ม 5
1. ศพม.ชุุมพร
2. ศููนย์์ฯปากพนััง
3. ศพก.นครศรีีธรรมราช
4. ศพช.สุุราษฎร์์ธานีี
รวมกลุ่่�ม 6
1. ศพช.กระบี่่�
2. ศพช.ตรััง
3. ศพช.พัังงา
4. ศพช.ภููเก็็ต
5. ศพช.ระนอง
รวมกลุ่่�ม 7
1. ศพช.นราธิิวาส
2. ศพช.ปััตตานีี
3. ศพม.(สงขลา)
4. ศสส.(สงขลา)
5. ศพช.สงขลา
6. ศพม.สตููล
รวมกลุ่่�ม 5
1. ศพช.จัันทบุุรีี
2. ศููนย์์ฯคุ้้�งกระเบน
3. ศพอ.ชลบุุรีี
4. สปม.ตราด
5. ศพช.ระยอง
รวมกลุ่่�ม 9
รวมทั้้�งสิ้้�น

หน่่วยงาน

ตารางที่่� 5	จำำ�นวนฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ที่่�เข้้ารัับการตรวจประเมิินเพื่่� อการรัับรองมาตรฐาน
			 และฟาร์์มที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

455
455
196
177
669
383
1,425
277
138
301
338
1,054
270
255
109
87
260
981
45
173
153
160
44
82
657
132
146
97
247
115
737
5,309

รวม

ตารางที่่� 6 ผลการปฏิิบััติิงานการตรวจสอบและรัับรองคุุณภาพสิินค้้าประมง
			ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิิจกรรม

1. เตรีียมความพร้้อมเกษตรกร และการพััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการ
1.1 เตรีียมความพร้้อมเกษตรกรเข้้าสู่่�มาตรฐานฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
1.2 พััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการ
1.3 พััฒนาศัักยภาพเกษตรกรด้้านการผลิิตอาหารสััตว์์น้ำำ��
1.4 พััฒนาเกษตรกรและเจ้้าหน้้าที่่�ส่่งเสริิมเพื่่�อการรัับรองแบบกลุ่่�มตามมาตรฐานสากล
2. ตรวจประเมิินมาตรฐานและสุุขอนามััยฟาร์์ม
2.1 ตรวจประเมิินมาตรฐานฟาร์์มกุ้้�งทะเลและสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง*
2.2 ตรวจประเมิินมาตรฐานฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด*

2.3 ตรวจสุุขอนามััยสถานประกอบการการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อการส่่งออก*
2.4 ตรวจรัับรองมาตรฐานฟาร์์มพ่่อแม่่พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ตามหลัักพัันธุุศาสตร์์
3. ตรวจประเมิินสถานประกอบการ
3.1 ตรวจสุุขลัักษณะโรงงานผลิิต ผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��*
3.2 ตรวจสอบระบบ HACCP โรงงาน
3.3 ตรวจสุุขลัักษณะสถานแปรรููปสััตว์์น้ำำ��เบื้้�องต้้น*
3.4 ตรวจสุุขลัักษณะสถานบรรจุุสััตว์์น้ำำ��และแหล่่งคายทราย*
3.5 ตรวจสถานที่่�พัักซากสััตว์์น้ำำ��
3.6 ตรวจรัับรองห้้องปฏิิบััติิการ
3.7 ตรวจรัับรองห้้องปฏิิบััติิการที่่�รัับถ่่ายโอนภารกิิจด้า้ นการตรวจสอบฯ
3.8 ตรวจสุุขลัักษณะห้้องเย็็นรัับฝาก
3.9 ตรวจสุุขลัักษณะเรืือห้้องเย็็น เรืือขนถ่่าย
4. ตรวจวิิเคราะห์์ปััจจััยการผลิิตจากแหล่่งเพาะเลี้้�ยง
4.1 ตรวจวิิเคราะห์์วััตถุุดิิบสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อการรัับรองฟาร์์ม
4.2 สุ่่�มตััวอย่่างสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อการเฝ้้าระวัังสารตกค้้างจากการเพาะเลี้้�ยง
4.3 ตรวจวิิเคราะห์์เพื่่�อการเฝ้้าระวัังสารตกค้้างจากการเพาะเลี้้�ยง
4.4 ตรวจวิิเคราะห์์ปััจจััยการผลิิต (จากฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด)
4.5 ให้้บริิการเกษตรกรด้้านการตรวจวิิเคราะห์์สารตกค้้างและปััจจััยการลิิต
4.6 ตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพทางเคมีี จุุลชีีววิิทยา และกายภาพของวััตถุุดิิบและอาหารสััตว์น้ำ์ ำ��
4.7 ตรวจวิิเคราะห์์สารตกค้้างในอาหารสััตว์์น้ำำ��
4.8 สุ่่�มตััวอย่่างวััตถุอัุ ันตราย ณ โรงงาน สถานประกอบการ
5. ตรวจวิิเคราะห์์วััตถุุดิิบ ผลิิตภััณฑ์์และแหล่่งประมง
5.1 ตรวจวิิเคราะห์์แหล่่งประมง (โลหะหนััก)
5.2 ตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��เพื่่�อการส่่งออก
5.3 ตรวจวิิเคราะห์์น้ำำ�� น้ำำ��แข็็ง วััตถุุดิิบ จากโรงงาน สถานแปรรููปสััตว์์น้ำำ��เบื้้�องต้้น สะพานปลา
5.4 เฝ้้าระวัังอัันตรายจากวััตถุุดิิบสััตว์์น้ำำ��และผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��
5.5 ตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพวััตถุดิุ ิบและผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��ด้้านเคมีีและจุุลิินทรีีย์์
5.6 ตรวจวิิเคราะห์์เพื่่�อเฝ้้าระวัังสารตกค้้างจากการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง RMP
5.7 ตรวจวิิเคราะห์์เพื่่�อเฝ้้าระวัังและติิดตามสารตกค้้างชนิิดใหม่่ฯ
5.8 ตรวจสอบ ติิดตาม เฝ้้าระวัังสารตกค้้างในอาหารสััตว์์น้ำำ��
5.9 สุ่่�มตััวอย่่างสััตว์์น้ำำ��นำำ�เข้้า

หน่วยงาน

กพจ./กพช.
กตส.
กพอ.
กมป.
กพช.
กพจ.
กปจ.
กพก.
กพส.
กพก.
กตส.
กตส.
กตส.
กตส.
กตส.
กตส.
กตส.
กตส.
กตส.
กพจ./กปจ./กพช.
กพจ./กปจ./กพก
กพจ./กปจ.
กพจ./กปจ./กพก.
กพช.
กพอ.
กพอ.
กรป.
กพท.
กตส.
กตส.
กอส.
กอส.
กพช.
กพช.
กพอ.
กรป.

หน่่วยนัับ

เป้้าหมาย

ผลการ
ปฏิิบััติิงาน

ร้้อยละ

ฟาร์์ม
ฟาร์์ม
ราย
ราย
ราย
ฟาร์์ม
ฟาร์์ม
ฟาร์์ม
ฟาร์์ม
ฟาร์์ม
ฟาร์์ม
ฟาร์์ม
โรง
โรง
โรง
โรง
โรง
แห่่ง
แห่่ง
แห่่ง
แห่่ง
แห่่ง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง

4,280
3,950
50
160
120
27,300
6,900
14,295
5,395
610
24
76
1,103
314
314
67
51
23
159
15
67
93
72,212
22,360
2,511
1,531
29,535
11,685
1,470
3,080
40
52,125
4,500
23,730
1,116
250
50
3,015
300
524
18,640

5,613
5,241
67
185
120
28,094
7,071
14,615
5,690
615
26
77
1,182
327
327
65
64
27
164
28
72
108
81,092
25,849
2,534
1,410
31,296
14,703
2,098
3,192
10
51,567
4,500
24,298
963
300
131
2,422
300
693
17,960

131.14
132.68
134.00
115.63
100.00
102.91
102.48
102.24
105.47
100.82
108.33
101.32
107.16
104.14
104.14
97.01
125.49
117.39
103.14
186.67
107.46
116.13
112.30
115.60
100.92
92.10
105.96
125.83
142.72
103.64
25.00
98.93
100.00
102.39
86.29
120.00
262.00
80.33
100.00
132.25
96.35

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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ตารางที่่� 6 ผลการปฏิิบััติิงานการตรวจสอบและรัับรองคุุณภาพสิินค้้าประมง
			ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
กิิจกรรม

หน่วยงาน

6. จััดทำำ�และขยายขอบข่่ายระบบ ISO เพื่่�อรัับรองคุุณภาพและความปลอดภััยสิินค้้าประมง
6.1 จััดทำำ�ระบบคุุณภาพห้้องปฏิิบััติิการ เพื่่�อรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
กพจ./กปจ.
(พััฒนาห้้องปฏิิบััติิการตรวจวิิเคราะห์์ให้้เข้้าสู่่�ระบบมาตรฐานสากล)
กอส.
6.2 จััดทำำ�และขยายขอบข่่ายระบบ ISO เพื่่�อรัับรองคุุณภาพและความปลอดภััยสิินค้้าประมง
กตส.
6.2 จััดทำำ�และขยายขอบข่่ายระบบ ISO เพื่่�อรัับรองคุุณภาพและความปลอดภััยสิินค้้าประมง
6.3 เตรีียมความพร้้อมขยายขอบข่่ายการรัับรองห้้องปฏิิบััติิการ
กพส.
กพส.
6.4 ยื่่�นขอการรัับรองระบบคุุณภาพห้้องปฏิิบััติิการ เพื่่�อรองรัับมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ด้้านโรคสััตว์์น้ำำ��
6.5 พััฒนาห้้องปฏิิบััติิการตรวจโรคสััตว์์น้ำำ��จืืด
กพส./กพจ.
6.6 ขยายขอบข่่ายการรัับรองระบบคุุณภาพ ISO/IEC 17025
กพอ.
6.7 จััดทำำ� รัักษาและขยายขอบข่่ายระบบ ISO เพื่่�อรัับรองคุุณภาพและความปลอดภััย
กมป.
สิินค้้าประมง (เปิิดขอบข่่ายการตรวจรัับรองฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจฯ)
7. รัักษาระบบ ISO เพื่่�อรัับรองคุุณภาพและความปลอดภััยสิินค้้าประมง
7.1 สอบเทีียบและบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องมืือวิิเคราะห์์ทางจุุลิินทรีีย์์ เคมีี กายภาพ
กพจ./กปจ.
และห้้องปฏิิบััติิการสารตกค้้างในอาหารสััตว์์น้ำำ��
7.2 ทดสอบความชำำ�นาญ (proficiency test) และการเปรีียบเทีียบผลวิิเคราะห์์ระหว่่าง
กพจ./กปจ.
ห้้องปฏิิบััติิการ (Inter lab cmparison test) ทางจุุลิินทรีีย์์ เคมีี
7.3 รัักษาระบบ ISO เพื่่�อรัับรองคุุณภาพและความปลอดภััยสิินค้้าประมง
กตส.
7.4 รัักษาสภาพ ปรัับปรุุง และพััฒนาห้้องปฏิิบััติิการกรมประมง
กมป.
7.5 รัักษาและพััฒนาระบบการให้้การรัับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065
กมป.
7.6 ถ่่ายโอนภารกิิจ (ตรวจติิดตามฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ที่่�ได้้รัับการรัับรอง
กมป.
จากหน่่วยรัับรองเอกชน)
7.7 รัักษาระบบ ISO เพื่่�อรัับรองคุุณภาพและความปลอดภััยสิินค้้าประมงด้้านโรคสััตว์์น้ำำ��
กพส.
7.8 เปรีียบเทีียบลการทดสอบระหว่่างห้้องปฏิิบััติิการ
กพช./กพส./กพก./
กพท.
7.9 ควบคุุมคุุณภาพผลการทดสอบทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารทางจุุลินิ ทรีีย์์ เคมีี และห้้องปฏิิบัติั กิ าร
กพอ.
สารตกค้้างในอาหารสััตว์์น้ำำ��
7.10 สอบเทีียบและบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องมืือวิิเคราะห์์ทางจุุลิินทรีีย์์ เคมีี กายภาพ
กพอ.
และห้้องปฏิิบััติิการสารตกค้้างในอาหารสััตว์์น้ำำ��
7.11 ทดสอบความชำำ�นาญ (proficiency test) และการเปรีียบเทีียบผลวิิเคราะห์์ระหว่่าง
กพอ.
ห้้องปฏิิบััติิการ (Inter lab cmparison test) ทางจุุลิินทรีีย์์ เคมีี
8. เฝ้้าระวัังป้้องกัันการลัักลอบการนำำ�เข้้าและส่่งออก
กรป.
9. เฝ้้าระวัังโรคสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อการส่่งออก
กพส.
10. การเฝ้้าระวัังโรคสััตว์์น้ำ�ำ� ในประเทศ
กพส.
11. การเฝ้้าระวัังฟาร์์มปลอดโรค
กพส.
12. การจััดการเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพในสััตว์์น้ำำ��
กพส.
13. การตรวจรัับรองกุ้้�งมีีชีีวิิตส่่งออกสาธารณรััฐประชาชนจีีน
กพช.
14. เฝ้้าระวัังคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
กพช.
15. ควบคุุมและเฝ้้าระวัังคุุณภาพและความปลอดภััยสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��นำำ�เข้้า
กตส./กรป.
16. ควบคุุมและตรวจสอบผู้้�ผลิิตและผู้้�นำำ�เข้้า
กพอ./กรป.
17. วิิเคราะห์์ระบบการตรวจสอบรัับรองสิินค้้าประมง
กมป.
18. ออกหนัังสืือรัับรอง/ใบรัับรอง/หนัังสืืออนุุญาต/ใบอนุุญาต
กตส./กรป./กพอ.
19. ตรวจติิดตามคุุณภาพความปลอดภััยหอยสองฝา
กตส.
20. ผลิิตหััวเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ (ปม.1) เพื่่�อใช้้ในการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
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กพช./กปจ.

หน่่วยนัับ

เป้้าหมาย

ผลการ
ปฏิิบััติิงาน

ร้้อยละ

แห่่ง

5

5

100.00

ระบบ
แห่่ง
รายการ
แห่่ง

1
4
4
3

1
4
7
0

100.00
100.00
175.00
0.00

แห่่ง
รายการ
รายการ

5
1
1

5
1
1

100.00
100.00
100.00

รายการ

40

40

100.00

รายการ

7

7

100.00

แห่่ง
ระบบ
ระบบ
แห่่ง

4
1
1
400

4
1
1
400

100.00
100.00
100.00
100.00

รายการ
แห่่ง

6
20

6
18

100.00
90.00

ตััวอย่่าง

480

842

175.42

รายการ

59

83

140.68

รายการ

9

9

100.00

ครั้้�ง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง
ครั้้�ง
ครั้้�ง
ระบบ
ฉบัับ
ตััวอย่่าง

77,640
39,330
125,632
7,488
400
18,648
16,421
12,378
80,713
1
570,575
8,890

90,252
53,627
158,972
6,258
640
14,310
16,211
12,845
85,244
1
559,419

116.24
136.35
126.54
83.57
160.00
76.74
98.72
103.77
105.61
100.00
98.04
93.79

ขวด

144,000

8,338
161,775

112.34

รายงานประจำำ�ปีี 2563

กรมประมง
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ราย
ตััว

3. เพาะเลี้้�ยงปููทะเล

4. เพิ่่�มผลผลิิตกุ้้�งกุุลาดำำ�

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
แห่่ง

5.3 ผลิิตสิินค้้าแบรนด์์เนม "ปลาสลิิดดอนนา"

5.4 ผลิิตสิินค้้าแบรนด์์เนม "ปลาส้้มมายอ"

5.5 เลี้้�ยงกุ้้�งก้้ามกรามในบ่่อดิิน

5.6 ส่่งเสริิมการสร้้างแหล่่งวััตถุุดิิบเพื่่�อแปรรููปสััตว์์น้ำำ�� (ปลานิิล)

5.7 ประมงโรงเรีียน 6 แห่่ง (โรงเรีียนตัันหยงมััส โรงเรีียนบ้้านโผลง โรงเรีียนบููเกะกอตอ
โรงเรีียนบ้้านดืือแยหะยีี โรงเรีียนน้ำำ��ตกปาโจ (2501) และโรงเรีียนราชประชานุุเคราะห์์ 9)

5.8 สร้้างแหล่่งเรีียนรู้้�กระบวนการผลิิต (การเพาะเลี้้�ยงและอนุุบาลพัันธุ์์�ปลาสลิิดดอนนา
และปลาตะเพีียนขาว)

ราย

ราย

5.2 พััฒนาศัักยภาพวิิสาหกิิจชุุมชนแม่่บ้า้ นอำำ�เภอบาเจาะ

6. การทำำ�ประมงพื้้�นบ้้าน (ถ่่ายทอดความรู้้�และสนัับสนุุนการใช้้เครื่่�องมืือที่่�ถููกกฎหมาย
เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตจาการทำำ�ประมง)

ราย

ราย

5.1 เลี้้�ยงปลาพวงชมพููแบบขยายผล

5. สร้้างทางเลืือกอาชีีพ

ตััว

ราย

2. เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง

4.1 ปล่่อยพัันธุ์์�กุ้้�งกุุลาดำำ�ในอ่่าวปััตตานีี

ราย

ราย

หน่่วยนัับ

1. เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืด

ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้้านการประมงและสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิตให้้แก่่เกษตรกร

กิิจกรรม

200

-

80

-

-

-

-

30

15

125

1,800,000

1,800,000

-

75

750

1,150

นราธิิวาส

175

1

-

-

5

70

60

-

-

135

1,800,000

1,800,000

30

75

400

815

ปััตตานีี

ยะลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

625

675

50

-

-

20

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

200

270

สงขลา

ผลการปฏิิบััติิงาน/จัังหวััด

ตารางที่่� 7 ผลการปฏิิบััติิงานโครงการพัั ฒนาเศรษฐกิิจและส่่งเสริิมศัักยภาพพื้้� นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
			ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

425

1

80

20

5

70

60

30

15

280

3,600,000

3,600,000

30

200

1,975

2,910

รวม

ตารางที่่� 8 ผลการปฏิิบััติิงานโครงการพัั ฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง
			 (Smart Farmer) ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการปฏิบัติงาน
Smart Farmer
พื้ นที่ด�ำเนินงาน (จังหวัด)

Smart Farmer (พื้้�นที่่�น้ำำ��จืืด)
1. กรุงเทพมหานคร
2. พระนครศรีอยุธยา
3. นนทบุรี
4. ปทุมธานี
5. สระบุรี
6. ลพบุรี
7. ชัยนาท
8. สิงห์บุรี
9. อ่างทอง
10. ฉะเชิงเทรา
11. ปราจีนบุรี
12. สระแก้ว
13. นครนายก
14. สมุทรปราการ
15. นครปฐม
16. กาญจนบุรี
17. ราชบุรี
18. สุพรรณบุรี
19. เพชรบุรี
20. สมุทรสาคร
21. นครศรีธรรมราช
22. สุราษฎร์ธานี
23. ชุมพร
24. พัทลุง
25. ตรัง
26. พังงา
27 กระบี่
28. สงขลา
29. สตูล
30. ปัตตานี
31. ยะลา
32. นราธิวาส
33. ชลบุรี
34. อุดรธานี
35. บึงกาฬ
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เข้้ารัับการประเมิิน
(ราย)

Existing Farmer
(ราย)

10,000
50
180
25
200
95
70
70
80
70
100
95
200
95
70
250
200
115
115
50
50
100
100
150
100
50
40
50
100
100
200
30
75
65
200
175

9,889
50
180
25
200
95
70
70
80
54
100
92
200
95
70
250
200
115
115
50
50
100
100
150
100
50
40
50
100
100
148
30
75
65
200
175

Developing Farmer ร้้อยละของเกษตรกร
(ราย)
ปราดเปรื่่�อง

111
16
3
52
-

98.89
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
77.14
100.00
96.84
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
74.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ตารางที่่� 8 ผลการปฏิิบััติิงานโครงการพัั ฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง
			 (Smart Farmer) ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
ผลการปฏิบัติงาน
Smart Farmer
พื้ นที่ด�ำเนินงาน (จังหวัด)

36. หนองคาย
37. เลย
38. หนองบัวล�ำภู
39. สกลนคร
40. นครพนม
41. มุกดาหาร
42. ขอนแก่น
43. มหาสารคาม
44. ร้อยเอ็ด
45. กาฬสินธุ์
46. อุบลราชธานี
47. อ�ำนาจเจริญ
48. ศรีสะเกษ
49. ยโสธร
50. นครราชสีมา
51. สุรินทร์
52. บุรีรัมย์
53. ชัยภูมิ
54. เชียงใหม่
55. แม่ฮ่องสอน
56. ล�ำปาง
57. ล�ำพูน
58. เชียงราย
59. น่าน
60. พะเยา
61. แพร่
62. พิษณุโลก
63. ตาก
64. สุุโขทััย
65. เพชรบููรณ์์
66. อุุตรดิตถ์
ิ ์
67. นครสวรรค์์
68. กำำ�แพงเพชร
69. พิิจิิตร
70. อุุทััยธานีี

เข้้ารัับการประเมิิน
(ราย)

Existing Farmer
(ราย)

352
200
250
100
100
140
140
115
300
115
238
140
250
175
250
115
140
140
127
25
300
200
120
140
250
250
250
200
115
115
250
250
115
120
198

352
200
250
100
100
113
140
115
300
115
238
140
250
175
250
115
140
127
127
25
300
200
120
140
250
250
250
200
115
115
250
250
115
120
198

Developing Farmer ร้้อยละของเกษตรกร
(ราย)
ปราดเปรื่่�อง

27
13
-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.71
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.71
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

หมายเหตุุ Smart Farmer ดำำ�เนิินการเฉพาะพื้้�นที่่�น้ำำ��จืืด
รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง

177
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Young Smart Farmer
(พื้้�นที่่�น้ำำ��จืืด)
1. ฉะเชิงเทรา 
2. สมุทรสาคร 
3. สุราษฎร์ธานี
4. ภูเก็ต 
5. กระบี่ 
6. สงขลา 
7. อุดรธานี
8. หนองคาย
9. หนองบัวล�ำภู
10. มหาสารคาม
11. ยโสธร 
12. นครราชสีมา 
13. ชัยภูมิ
14. ล�ำพูน
15. เชียงราย
16. พะเยา 
17. พิษณุโลก
18. เพชรบูรณ์
19. อุทัยธานี

พื้ นที่ด�ำเนินงาน
(จังหวัด)

100
2
4
5
2
3
4
20
9
3
4
18
2
2
20
2

2
4
5
2
3
4
20
9
3
4
18
2
2
20
2

Existing
Farmer
(ราย)

100

เข้้ารัับ
การประเมิิน
(ราย)

-

-

Developing
Farmer
(ราย)

Young Smart Farmer

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00

ร้้อยละของ
เกษตรกร
ปราดเปรื่่�อง

Young Smart Farmer
(พื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง)
1. ฉะเชิงเทรา 
2. สมุทรสาคร 
3. สุราษฎร์ธานี
4. ภูเก็ต 
5. กระบี่ 
6. สงขลา 
7. อุดรธานี
8. หนองคาย
9. หนองบัวล�ำภู
10. มหาสารคาม
11. ยโสธร 
12. นครราชสีมา 
13. ชัยภูมิ
14. ล�ำพูน
15. เชียงราย
16. พะเยา 
17. พิษณุโลก
18. เพชรบูรณ์
19. อุทัยธานี

พื้ นที่ด�ำเนินงาน
(จังหวัด)

ผลการปฏิบัติงาน

15
20
20
15
15
15
-

100

เข้้ารัับ
การประเมิิน
(ราย)

14
20
18
14
15
15
-

96

Existing
Farmer
(ราย)

1
2
1
-

4

Developing
Farmer
(ราย)

Young Smart Farmer

100.00
100.00
90.00
93.33
100.00
100.00
-

96.00

ร้้อยละของ
เกษตรกร
ปราดเปรื่่�อง
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6
7
8
9

2
3
4
5

1

โครงการอนุุรัักษ์์สภาพป่่าในพื้้�นที่่�อำำ�เภออมก๋๋อย อัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ห้้วยลาน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการพััฒนาเบ็็ดเสร็็จลุ่่�มน้ำำ��สาขาแม่่ปิิง อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการเพาะเลี้้�ยงกบ อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่าง (บ้้านแม่่ตุุงติิง บ้้านขุุนแตะ) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพัฒั นาการเกษตรที่่�สูงู ห้้วยแม่่เกี๋๋ย� ง อัันเนื่่อ� งมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการบ้้านเล็็กในป่่าใหญ่่ (ฟ้้าห่่มปก) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการบ้้านเล็็กในป่่าใหญ่่ (ดอยดำำ�) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููสภาพป่่าและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต บ้้านนาศิิริิ อัันเนื่่�องมาจากพรราชดำำ�ริิ
จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพัฒั นาการเกษตรที่่�สูงู ตามพระราชดำำ�ริิ ดอยม่่อนล้้าน ตำำ�บลป่่าไหน่่ อำำ�เภอพร้้าว
จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านห้้วยเมืืองงาม ตำำ�บลท่่าตอน
อำำ�เภอแม่่อาย จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านลีีซอเสาแดง ตำำ�บลแจ่่มหลวง
อำำ�เภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง บ้้านนาเกีียน จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�อำำ�เภอดอยเต่่า อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการหมู่่�บ้้านสหกรณ์์สัันกำำ�แพง อำำ�เภอแม่่ออน จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�บ้้านสวนกองแหะ(เกษตรวิิชญา) ตำำ�บลโป่่งแยง อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ดอยอมพาย อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
อำำ�เภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการพััฒนาตามพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอสัันป่่าตอง จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพัฒั นาการเกษตรที่่�สูงู ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านปางขอน ตำำ�บลห้้วยชมภูู อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดเชีียงราย
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านธารทอง ตำำ�บลแม่่เงิิน
อำำ�เภอเชีียงแสน จัังหวััดเชีียงราย
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ตามพระราชดำำ�ริิ ดอยบ่่อ ตำำ�บลแม่่ยาว อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดเชีียงราย
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านห้้วยหยวกป่่าโซ ตำำ�บลแม่่สลองใน
อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง จัังหวััดเชีียงราย

ชื่่�อโครงการและพื้้� นที่่�ดำำ�เนิินงาน

100.000

25.000

25.000

100.000

25.000

25.000

25.000

50.000

50.000

25.000

100.000
500.000
500.000

100.000

100.000

100.000

100.000
80.000
95.000
100.000

500.000
503.000
205.000
100.000

195.000

ปล่่อยพัั นธุ์์�
สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

100.000
500.000
500.000

100.000

100.000

100.000

101.335
102.000
108.000
100.000

1,000.000
1,003.800
205.000
401.800

201.000

ผลิิตพัั นธุ์์�
สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

-

-

-

-

-

-

-

-
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10

20

20
10

40
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40
-

-

-

-

34
50
26
-
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1.335
22.000
13.000
-
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-
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-

-

-
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-
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-

25.000

25.000

20
25.000

40
-

40

-

-

-

-

-

-

ส่งเสริมและพั ฒนาอาชีพ ส่งเสริมและพั ฒนา
ส่่งเสริิมการ
ถ่่ายทอดความรู้้�
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ศักยภาพการเพาะ
เพาะเลี้้�ยง
และเทคโนโลยีีด้้าน
ส่งเสริมให้ค�ำแนะน�ำ
เลี้ยงสัตว์น�้ำส่งเสริม
สััตว์์น้ำำ��
การประมง (ราย)
(ราย)
และอบรม (ราย)
(พัั นตััว)

ตารางที่่� 10 ผลการปฏิิบััติิงานโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25.000

25.000

25.000

-

-

-

-

-

-

-

การเพาะเลี้้�ยง
สััตว์์น้ำำ��ใน
โรงเรีียน
(แห่่ง)
โภชนาการ
และการแปรรููป
สััตว์์น้ำำ��
(แห่่ง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10

20

10

-

-

-

-

1
-

-

3
3

1

ประมง
โรงเรีียน
(แห่่ง)

-

1

10

20

1
10

1
1
1

-

-

-

1
1
-

1
-

จุุด
เรีียนรู้้�
สาธิิต
(แห่่ง)
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3
4

1
2

5
6
7
8
9
10
11
34
1
2
3
4
5
6
7

28
29
30
31
32
33

24
25
26
27

23

โครงการบ้้านเล็็กในป่่าใหญ่่ บ้้านห้้วยหญ้้าไซ ตามพระราชดำำ�ริิ ตำำ�บลป่่าแดด อำำ�เภอแม่่สรวย
จัังหวััดเชีียงราย
โครงการธนาคารอาหารชุุมชน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการจััดตั้้�งหมู่่�บ้้านชาวไทยภููเขา ตามพระราชเสาวนีีย์์ บ้้านส่่วยอูู จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��แม่่อาว อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดลำำ�พููน
โครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��บนพื้้�นที่่�สููง ภายใต้้โครงการพระราชดำำ�ริิ ศููนย์์ภููฟ้้าพััฒนา
จัังหวััดน่่าน
โครงการยามชายแดน บ้้านมะโอโค๊๊ะ ตำำ�บลแม่่จััน อำำ�เภออุ้้�มผาง จัังหวััดตาก
โครงการเขื่่�อนแควน้้อยบำำ�รุุงแดน จัังหวััดพิิษณุุโลก
โครงการหลวงเพื่่�อการพััฒนาการเกษตรแบบยั่่�งยืืน (คลองลาน) จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
โครงการสถานีีพัฒั นาการเกษตรที่่�สูงู ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านป่่าคาและบ้้านโลโคะ จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��เข็็ก อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเพชรบููรณ์์
โครงการรัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��แม่่สะงา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ปาย (ท่่าโป่่งแดง) อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่อ� พระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่ลุ่่�� มน้ำำ��ของ อำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��แม่่สะมาด - ห้้วยหมากลาง
อำำ�เภอเมืืองและอำำ�เภอขุุนยวม จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ปิิงน้้อย อำำ�เภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��แม่่หาด อำำ�เภออมก๋๋อย จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่อ� พระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่ลุ่่�� มน้ำำ��แม่่คำำ� อำำ�เภอแม่่ฟ้า้ หลวง จัังหวััดเชีียงราย
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ขุุนน่่าน อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดน่่าน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่อ� พระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่ลุ่่�� มน้ำำ��ภาค อำำ�เภอชาติิตระการ จัังหวััดพิิษณุุโลก
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ลีี อำำ�เภอท่่าปลา จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��หมััน อำำ�เภอด่่านซ้้าย จัังหวััดเลย
โครงการตามพระราชดำำ�ริิ ของสำำ�นัักราชเลขาธิิการ
โครงการศููนย์์บริิการและพััฒนาลุ่่�มน้ำำ��ปาย ตามพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการศููนย์์บริิการและพััฒนาที่่�สููงปางตอง ตามพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการศููนย์์อำำ�นวยการโครงการพััฒนาตามพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอสัันป่่าตอง จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการศููนย์์บริิการพััฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดระยอง-ชลบุุรีี
โครงการศููนย์์พััฒนาไม้้ผล จัังหวััดจัันทบุุรีี
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ราบเชิิงเขาจัังหวััดสระแก้้ว-ปราจีีนบุุรีี อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
โครงการศููนย์์พััฒนาปศุุสััตว์์ตามพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอด่่านซ้้าย จัังหวััดเลย
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โครงการส่่งเสริิมและสาธิิตการเลี้้�ยงปลาในเขตพื้้�นที่่�อำำ�เภอละหานทราย จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่ลุ่่�� มน้ำำ��ห้้วยบางทรายตอนบน อัันเนื่่อ� งมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดมุุกดาหาร
โครงการศููนย์์พััฒนาการเกษตรภููสิิงห์์ อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดศรีีสะเกษ
โครงการฟาร์์มตััวอย่่าง บ้้านยางน้้อย ในพระองค์์สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิติ์์ิ � พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง อำำ�เภอเขื่่�องใน จัังหวััดอุุบลราชธานีี
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชชนีีพัันปีีหลวง บ้้านดอนม่่วงพััฒนา จัังหวััดมุุกดาหาร
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง บ้้านกำำ�พี้้� ตำำ�บลกำำ�พี้้� อำำ�เภอบรบืือ จัังหวััดมหาสารคาม
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง บ้้านจัันทร์์ จัังหวััดอุุดรธานีี
โครงการพััฒนาศัักยภาพระบบการจััดการฟาร์์มเกษตรผสมผสาน ตามแนวปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียงในพระดำำ�ริิ สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภา นเรนทิิราเทพยวดีี
กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพััชร มหาวััชรราชธิิดา จัังหวััดอุุดรธานีี
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง บ้้านคำำ�ตากล้้า จัังหวััดสกลนคร
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง บ้้านท่่าแร่่ จัังหวััดสกลนคร
โครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ในศููนย์์ศิิลปาชีีพแห่่งใหม่่ ตำำ�บลเกาะเกิิด อำำ�เภอบางปะอิิน
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
โครงการสาธิิตการเลี้้�ยงปลาในเขตศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาเขาหิินซ้้อน จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
โครงการศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาอ่่าวคุ้้�งกระเบน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดจัันทบุุรีี
โครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงปลาในหมู่่�บ้้านตามแนวชายแดนในพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดราชบุุรีี
โครงการศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาห้้วยทราย อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเพชรบุุรีี
โครงการตามพระราชประสงค์์หุุบกะพง จัังหวััดเพชรบุุรีี
โครงการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่าในพื้้�นที่่�ป่่ารอยต่่อ 5 จัังหวััด (ภาคตะวัันออก)
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
โครงการอนุุรัักษ์์พัันธุุกรรมพืืชอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
โครงการอ่่างเก็็บน้ำำ��คลองบึึง อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
โครงการห้้วยองคตอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี
โครงการจััดการทรััพยากรประมงชายฝั่่�งโดยชุุมชน อำำ�เภอปะทิิว จัังหวััดชุุมพร
โครงการศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาและอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�ปูู ป่่าทุ่่�งทะเล อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
จัังหวััดกระบี่่�
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โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ปากพนััง อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
โครงการฟาร์์มตััวอย่่างตามพระราชดำำ�ริิ ตำำ�บลคลองหอยโข่่ง จัังหวััดสงขลา
โครงการฟาร์์มตััวอย่่างบ้้านควนหรััน อำำ�เภอสะบ้้าย้้อย จัังหวััดสงขลา
โครงการจุุฬาภรณ์์พััฒนา 6 จัังหวััดปััตตานีี
โครงการสาธิิตและเพาะพัันธุ์์�ปลาหน้้าพระตำำ�หนัักทัักษิิณราชนิิเวศน์์ จัังหวััดนราธิิวาส
โครงการศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาพิิกุุลทอง อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดนราธิิวาส
โครงการฟื้้น� ฟููทรััพยากรชายฝั่่ง� ทะเล อัันเนื่่อ� งมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดปััตตานีีและนราธิิวาส
โครงการฟื้้�นฟููทรััพยากรพัันธุ์์�ปลาและสััตว์์น้ำำ��จืืดของไทย
โครงการสนัับสนุุนด้้านการประมงตามพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
โครงการจััดตั้้�งหมู่่�บ้้านยามชายแดน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ บ้้านดอยผัักกููด
ตำำ�บลเวีียงเหนืือ อำำ�เภอปาย จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการจััดตั้้�งหมู่่�บ้้านยามชายแดน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
บ้้านอาโจ้้ ตำำ�บลนาปู่่�ป้้อม อำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููงตามพระราชดำำ�ริิ
บ้้านสบขุ่่�น ตำำ�บลป่่าคา อำำ�เภอท่่าวัังผา จัังหวััดน่่าน
โครงการพััฒนาบ้้านกอก-บ้้านจููน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
ตำำ�บลภููคา อำำ�เภอปััว จัังหวััดน่่าน
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููงตามพระราชดำำ�ริิภููพยััคฆ์์ อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ
จัังหวััดน่่าน
โครงการพััฒนาการเกษตรลุ่่�มน้ำำ��แม่่ลอบ ตามพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภออมก๋๋อย จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการฟาร์์มทะเลตััวอย่่างแบบผสมผสานตามพระราชดำำ�ริิ
ตำำ�บลบางแก้้ว อำำ�เภอบ้้านแหลม จัังหวััดเพชรบุุรีี
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�สููงแบบโครงการหลวงเพื่่�อแก้้ปััญหาพื้้�นที่่�เฉพาะ
โครงการพััฒนาการผลิิตพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ในพื้้�นที่่�ดิินสาธารณะประโยชน์์
บ้้านบางโงโต๊๊ะอาลีี ตำำ�บลวัังพญา อำำ�เภอรามััน จัังหวััดยะลา
โครงการเกษตรรวมใจ อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดนครนายก
โครงการศููนย์์เรีียนรู้้�พััฒนาอมก๋๋อย ตามพระราชดำำ�ริิ
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
โครงการศููนย์์ผลิิตพัันธุ์์�ปลาในโครงการ "ซแรย์์ อทิิตยา" จัังหวััดสุุริินทร์์
รวม

ชื่่�อโครงการและพื้้� นที่่�ดำำ�เนิินงาน

1,020.000
310,275.801

-

1,260.000
1,054.000

100.000
4,200.000

135.000

135.000

135.000

150.000

150.000

5,063.000
2,005.000
3,000.000
3,000.000
45,498.000
46,368.940
-

ผลิิตพัั นธุ์์�
สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

1,020.000
305,044.066

-

1,260.000
1,054.000

100.000
4,200.000

100.000

100.000

100.000

150.000

150.000

5,063.000
2,005.000
2,480.000
2,500.000
45,498.000
46,368.940
-

ปล่่อยพัั นธุ์์�
สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

5,231.735

-

-

-

35.000

35.000

35.000

-

-

520.000
500.000
-

50
8,714

10

60
-

-

10

10

10

25

10

170
130
260
250
3,560

3,416

-

60
-

-

10

10

10

25

10

260
250
-

50
1,738

10

-

-

-

-

-

-

-

170
130
-

ส่งเสริมและพั ฒนาอาชีพ ส่งเสริมและพั ฒนา
ส่่งเสริิมการ
ถ่่ายทอดความรู้้�
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ศักยภาพการเพาะ
เพาะเลี้้�ยง
และเทคโนโลยีีด้้าน
ส่งเสริมให้ค�ำแนะน�ำ
เลี้ยงสัตว์น�้ำส่งเสริม
สััตว์์น้ำ��ำ
การประมง (ราย)
(ราย)
และอบรม (ราย)
(พัั นตััว)

1,910

-

-

-

-

-

-

-

-

1,910

การเพาะเลี้้�ยง
สััตว์์น้ำำ��ใน
โรงเรีียน
(แห่่ง)

ตารางที่่� 10 ผลการปฏิิบััติิงานโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่่อ)

1,650

-

-

-

-

-

-

-

-

1,650

โภชนาการ
และการแปรรููป
สััตว์์น้ำ��ำ
(แห่่ง)

765

-

-

-

-

-

-

-

-

703

1

4
7

ประมง
โรงเรีียน
(แห่่ง)

1
43

1
1

-

4

-

-

-

-

-

1
1
1
1
-

จุุด
เรีียนรู้้�
สาธิิต
(แห่่ง)

รายงานประจำำ�ปีี 2563

กรมประมง
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1
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18
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โครงการอนุุรัักษ์์สภาพป่่าในพื้้�นที่่�อำำ�เภออมก๋๋อย อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ห้้วยลาน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการพััฒนาเบ็็ดเสร็็จลุ่่�มน้ำำ��สาขาแม่่ปิิง อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการเพาะเลี้้�ยงกบ อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่าง (บ้้านแม่่ตุุงติิง บ้้านขุุนแตะ) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ห้้วยแม่่เกี๋๋�ยง อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการบ้้านเล็็กในป่่าใหญ่่ (ฟ้้าห่่มปก) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการบ้้านเล็็กในป่่าใหญ่่ (ดอยดำำ�) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููสภาพป่่าและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต บ้้านนาศิิริิ อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ตามพระราชดำำ�ริิ ดอยม่่อนล้้าน ตำำ�บลป่่าไหน่่ อำำ�เภอพร้้าว จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพัฒ
ั นาการเกษตรที่่�สูงู ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านห้้วยเมืืองงาม ตำำ�บลท่่าตอน อำำ�เภอแม่่อาย จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพัฒั นาการเกษตรที่่�สูงู ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านลีีซอเสาแดง ตำำ�บลแจ่่มหลวง อำำ�เภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง บ้้านนาเกีียน จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�อำำ�เภอดอยเต่่า อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการหมู่่�บ้้านสหกรณ์์สัันกำำ�แพง อำำ�เภอแม่่ออน จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�บ้้านสวนกองแหะ(เกษตรวิิชญา) ตำำ�บลโป่่งแยง อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ดอยอมพาย อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการพััฒนาตามพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอสัันป่่าตอง จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านปางขอน ตำำ�บลห้้วยชมภูู อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงราย
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านธารทอง ตำำ�บลแม่่เงิิน อำำ�เภอเชีียงแสน จัังหวััดเชีียงราย
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ตามพระราชดำำ�ริิ ดอยบ่่อ ตำำ�บลแม่่ยาว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงราย
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านห้้วยหยวกป่่าโซ ตำำ�บลแม่่สลองใน อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง
จัังหวััดเชีียงราย
โครงการบ้้านเล็็กในป่่าใหญ่่ บ้้านห้้วยหญ้้าไซ ตามพระราชดำำ�ริิ ตำำ�บลป่่าแดด อำำ�เภอแม่่สรวย จัังหวััดเชีียงราย
โครงการธนาคารอาหารชุุมชน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการจััดตั้้�งหมู่่�บ้้านชาวไทยภููเขา ตามพระราชเสาวนีีย์์ บ้้านส่่วยอูู จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��แม่่อาว อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดลำำ�พููน

ชื่่�อโครงการและพื้้� นที่่�ดำำ�เนิินงาน

25.000
400.000
300.000

300.000

195.000
500.000
503.000
205.000
100.000
100.000
80.000
95.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
500.000
500.000
50.000
25.000
25.000
25.000
100.000

ปล่่อย
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

25.000
400.000

201.000
1,000.000
1,003.800
205.000
401.800
101.335
102.000
108.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
500.000
500.000
50.000
25.000
25.000
25.000
100.000

ผลิิต
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืด
ื

-

6.000
500.000
500.800
301.800
1.335
22.000
13.000
-

ส่่งเสริิมการ
เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

ผลิิตพัั นธุ์์�
สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

-

-

ปล่่อย
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

-

-

-

-

ส่่งเสริิมการ
เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง

ตารางที่่� 11 การผลิิตพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��/ปล่่อยพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��/ส่่งเสริิมการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� จำำ�แนกตามชนิิดสััตว์์น้ำำ��
	ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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9
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1
2
3
4
5
6
7
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โครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��บนพื้้�นที่่�สููง ภายใต้้โครงการพระราชดำำ�ริิศููนย์์ภููฟ้้าพััฒนา จัังหวััดน่่าน
โครงการยามชายแดน บ้้านมะโอโค๊๊ะ ตำำ�บลแม่่จััน อำำ�เภออุ้้�มผาง จัังหวััดตาก
โครงการเขื่่�อนแควน้้อยบำำ�รุุงแดน จัังหวััดพิิษณุุโลก
โครงการหลวงเพื่่�อการพััฒนาการเกษตรแบบยั่่�งยืืน (คลองลาน) จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููง ตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านป่่าคาและบ้้านโลโคะ จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��เข็็ก อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเพชรบููรณ์์
โครงการรัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��แม่่สะงา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ปาย (ท่่าโป่่งแดง) อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ของ อำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��แม่่สะมาด - ห้้วยหมากลาง อำำ�เภอเมืือง และอำำ�เภอขุุนยวม
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ปิิงน้้อย อำำ�เภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��แม่่หาด อำำ�เภออมก๋๋อย จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��แม่่คำำ� อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง จัังหวััดเชีียงราย
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ขุุนน่่าน อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดน่่าน
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ภาค อำำ�เภอชาติิตระการ จัังหวััดพิิษณุุโลก
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ลีี อำำ�เภอท่่าปลา จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
โครงการ "รัักษ์์น้ำำ��เพื่่�อพระแม่่ของแผ่่นดิิน" พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��หมััน อำำ�เภอด่่านซ้้าย จัังหวััดเลย
โครงการตามพระราชดำำ�ริิ ของสำำ�นัักราชเลขาธิิการ
โครงการศููนย์์บริิการและพััฒนาลุ่่�มน้ำำ��ปาย ตามพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการศููนย์์บริิการและพััฒนาที่่�สููงปางตอง ตามพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการศููนย์์อำำ�นวยการโครงการพััฒนาตามพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอสัันป่่าตอง จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการศููนย์์บริิการพััฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดระยอง-ชลบุุรีี
โครงการศููนย์์พััฒนาไม้้ผล จัังหวััดจัันทบุุรีี
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ราบเชิิงเขาจัังหวััดสระแก้้ว-ปราจีีนบุุรีี อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
โครงการศููนย์์พััฒนาปศุุสััตว์์ตามพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอด่่านซ้้าย จัังหวััดเลย
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109.800
100.000
300.000
100.000
200.000
13,136.000
1,000.000
1,000.000
5,100.000
5,036.000
1,000.000

100.000
100.000
1,000.000
1,209.800
100.000
100.000
100.000
100.000

ผลิิต
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

100.000
100.000
300.000
100.000
200.000
13,136.000
1,000.000
1,000.000
5,100.000
5,036.000
1,000.000

100.000
100.000
633.000
1,200.000
100.000
100.000
100.000
100.000

ปล่่อย
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืด
ื

9.800
-

367.000
9.800
-

ส่่งเสริิมการ
เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ
(พัั นตััว)

ผลิิตพัั นธุ์์�
สััตว์์น้ำ��ำ
(พัั นตััว)

-

-

ปล่่อย
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำ��ำ
(พัั นตััว)

-

-

-

-

ส่่งเสริิมการ
เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ
(พัั นตััว)

พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
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โครงการส่่งเสริิมและสาธิิตการเลี้้�ยงปลาในเขตพื้้�นที่่�อำำ�เภอละหานทราย จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ห้้วยบางทรายตอนบน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดมุุกดาหาร
โครงการศููนย์์พััฒนาการเกษตรภููสิิงห์์ อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดศรีีสะเกษ
โครงการฟาร์์มตััวอย่่าง บ้้านยางน้้อย ในพระองค์์สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีี
พัันปีีหลวง อำำ�เภอเขื่่�องใน จัังหวััดอุุบลราชธานีี
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิริิ ิกิติ์์ิ � พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชชนีีพัันปีีหลวง
บ้้านดอนม่่วงพััฒนา จัังหวััดมุุกดาหาร
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
บ้้านกำำ�พี้้� ตำำ�บลกำำ�พี้้� อำำ�เภอบรบืือ จัังหวััดมหาสารคาม
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
บ้้านจัันทร์์ จัังหวััดอุุดรธานีี
โครงการพััฒนาศัักยภาพระบบการจััดการฟาร์์มเกษตรผสมผสาน ตามแนวปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงในพระดำำ�ริิ
สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้าพั
้ ัชรกิิติิยาภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพััชร มหาวััชรราชธิิดา
จัังหวััดอุุดรธานีี
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
บ้้านคำำ�ตากล้้า จัังหวััดสกลนคร
โครงการจััดตั้้�งฟาร์์มตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิริิ ิกิติ์์ิ � พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
บ้้านท่่าแร่่ จัังหวััดสกลนคร
โครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ในศููนย์์ศิิลปาชีีพแห่่งใหม่่ ตำำ�บลเกาะเกิิด อำำ�เภอบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
โครงการสาธิิตการเลี้้�ยงปลาในเขตศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาเขาหิินซ้้อน จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
โครงการศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาอ่่าวคุ้้�งกระเบน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดจัันทบุุรีี
โครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงปลาในหมู่่�บ้้านตามแนวชายแดนในพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดราชบุุรีี
โครงการศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาห้้วยทราย อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดเพชรบุุรีี
โครงการตามพระราชประสงค์์หุุบกะพง จัังหวััดเพชรบุุรีี
โครงการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่าในพื้้�นที่่�ป่่ารอยต่่อ 5 จัังหวััด (ภาคตะวัันออก) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
โครงการอนุุรัักษ์์พัันธุุกรรมพืืชอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
โครงการอ่่างเก็็บน้ำำ��คลองบึึง อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
โครงการห้้วยองคตอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี
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-

ปล่่อย
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

-

-

-

1,210.000
2,080.000
2,137.000
-

ผลิิต
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืด
ื

-

400.000
630.000
-

-

-

-

-

-

-

560.000
530.000
265.000
-

ส่่งเสริิมการ
เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

-

-

-

-

-

-

-

-

5,062.000
3.126

ผลิิตพัั นธุ์์�
สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

-

-

-

-

-

-

-

-

5,062.000
3.126

ปล่่อย
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่่งเสริิมการ
เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
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โครงการจััดการทรััพยากรประมงชายฝั่่�งโดยชุุมชน อำำ�เภอปะทิิว จัังหวััดชุุมพร
โครงการศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาและอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�ปูู ป่่าทุ่่�งทะเล อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดกระบี่่�
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ปากพนััง อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
โครงการฟาร์์มตััวอย่่างตามพระราชดำำ�ริิ ตำำ�บลคลองหอยโข่่ง จัังหวััดสงขลา
โครงการฟาร์์มตััวอย่่างบ้้านควนหรััน อำำ�เภอสะบ้้าย้้อย จัังหวััดสงขลา
โครงการจุุฬาภรณ์์พััฒนา 6 จัังหวััดปััตตานีี
โครงการสาธิิตและเพาะพัันธุ์์�ปลาหน้้าพระตำำ�หนัักทัักษิิณราชนิิเวศน์์ จัังหวััดนราธิิวาส
โครงการศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาพิิกุุลทอง อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดนราธิิวาส
โครงการฟื้้�นฟููทรััพยากรชายฝั่่�งทะเล อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดปััตตานีีและนราธิิวาส
โครงการฟื้้�นฟููทรัพั ยากรพัันธุ์์�ปลาและสััตว์์น้ำำ��จืืดของไทย
โครงการสนัับสนุุนด้้านการประมงตามพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
โครงการจััดตั้้�งหมู่่�บ้้านยามชายแดน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ บ้้านดอยผัักกููด ตำำ�บลเวีียงเหนืือ อำำ�เภอปาย
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการจััดตั้้�งหมู่่�บ้้านยามชายแดน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ บ้้านอาโจ้้ ตำำ�บลนาปู่่�ป้้อม อำำ�เภอปางมะผ้้า
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููงตามพระราชดำำ�ริิ บ้้านสบขุ่่�น ตำำ�บลป่่าคา อำำ�เภอท่่าวัังผา จัังหวััดน่่าน
โครงการพััฒนาบ้้านกอก-บ้้านจููน อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ตำำ�บลภููคา อำำ�เภอปััว จัังหวััดน่่าน
โครงการสถานีีพััฒนาการเกษตรที่่�สููงตามพระราชดำำ�ริิภููพยััคฆ์์ อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดน่่าน
โครงการพััฒนาการเกษตรลุ่่�มน้ำำ��แม่่ลอบ ตามพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภออมก๋๋อย จัังหวััดเชีียงใหม่่
โครงการฟาร์์มทะเลตััวอย่่างแบบผสมผสานตามพระราชดำำ�ริิ ตำำ�บลบางแก้้ว อำำ�เภอบ้้านแหลม จัังหวััดเพชรบุุรีี
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�สููงแบบโครงการหลวงเพื่่�อแก้้ปััญหาพื้้�นที่่�เฉพาะ
โครงการพััฒนาการผลิิตพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ในพื้้�นที่่�ดิินสาธารณะประโยชน์์ บ้้านบางโงโต๊๊ะอาลีี ตำำ�บลวัังพญา
อำำ�เภอรามััน จัังหวััดยะลา
โครงการเกษตรรวมใจ อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดนครนายก
โครงการศููนย์์ผลิิตพัันธุ์์�ปลาในโครงการ "ซแรย์์ อทิิตยา" จัังหวััดสุุริินทร์์
โครงการศููนย์์เรีียนรู้้�พััฒนาอมก๋๋อย ตามพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
รวม

ชื่่�อโครงการและพื้้� นที่่�ดำำ�เนิินงาน

1,020.000
94,222.940

1,260.000
1,054.000

1,260.000
1,054.000
99,454.675

100.000
100.000
100.000
100.000

150.000

150.000

5,063.000
2,005.000
2,480.000
2,500.000
46,368.940
-

ปล่่อย
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

135.000
135.000
135.000
100.000

150.000

150.000

5,063.000
2,005.000
3,000.000
3,000.000
46,368.940
-

ผลิิต
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
(พัั นตััว)

พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืด
ื

1,020.000
5,231.735

35.000
35.000
35.000
-

-

-

520.000
500.000
-

ส่่งเสริิมการ
เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ
(พัั นตััว)

210,821.126

4,200.000
-

-

-

1,000.000
155,058.000
45,498.000
-

ผลิิตพัั นธุ์์�
สััตว์์น้ำ��ำ
(พัั นตััว)

210,821.126

4,200.000
-

-

-

1,000.000
155,058.000
45,498.000
-

ปล่่อย
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำ��ำ
(พัั นตััว)

-

-

-

-

-

ส่่งเสริิมการ
เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ
(พัั นตััว)

พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง

ตารางที่่� 11 การผลิิตพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��/ปล่่อยพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��/ส่่งเสริิมการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� จำำ�แนกตามชนิิดสััตว์์น้ำำ��
	ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
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ศพก.ชุุมพร
ศพก.
นครศรีีธรรมราช
ศพก.บุุรีีรััมย์์
กพป.ปทุุมธานีี
ศพก.ปทุุมธานีี
ศพก.เพชรบุุรีี
ศพก.อุุตรดิิตถ์์
รวม

หน่่วยงาน

500
800
-

-

700

-

500
700

-

-

200
300

300
-

ปลานิิล ปลานิิล
ปลานิล ปลานิิล
จิิตรลดา จิิตรลดา
แดง
แดง
3
4
ปทุมธานี 1 เร้้ด 1

500
-

-

-

500
500
1,200

200
500
700

200
-

500
700

200
-

-

-

500

-

500
700

200
-

ปลานิิล ปลายี่่�สก
ปลา
ปลา
ปลา
ปลาหมอ
แดง
เทศ นวลจัันทร์์ ตะเพีี ยนขาว ตะเพีี ยนขาว
ชุุมพร 1
เร้้ด 2
โรห์์ 1 เทศ มา 1 ซิิลเวอร์์ 1 ซีี ซิิลเวอร์์ 2 เค

ตารางที่่� 12 ผลการปฏิิบััติิงาน กิิจกรรมผลิิตสััตว์์น้ำำ��พัันธุ์์�หลััก ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

200

-

-

200
-

ปลาไน
คอม 1

560
750
1,310

-

- 1,700

กุ้งขาว

1,500
1,700

รวม

- 2,000
560
- 1,500
500
- 1,250
- 2,500
500 1,700 11,010

กุ้้�ง
กุ้้�ง
ก้้ามกราม
แชบ๊๊วย
มาโคร 1

หน่่วยนัับ : ตััว
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ศพก.ชุุมพร
ศพก.นครศรีีธรรมราช
ศพก.บุุรีีรััมย์์
กพป.ปทุุมธานีี
ศพก.ปทุุมธานีี
ศพก.เพชรบุุรีี
ศพก.อุุตรดิิตถ์์
รวม

หน่่วยงาน

28,300
28,300

5,000
5,000

-

62,100
77,500
36,300
41,300
91,750
308,950

รวม

หน่่วยนัับ : ตััว
ปลาไน
กุ้ง
กุ้้�ง
คอม ก้ามกราม
กุ้้�งขาว
แชบ๊๊วย
1
มาโคร 1

5,000 5,100
- 7,600 7,100
8,000
- 12,000 3,500 10,500
- 2,000
- 3,850 1,100
9,150 11,550
- 4,900 8,050
22,150 18,650 12,000 19,850 26,750

ปลา
ปลา
ปลา
ปลานิิล
ปลา
ตะเพีี ยน ตะเพีี ยน ปลาหมอ
นวลจันทร์
แดง ยี่่�สกเทศ
ขาว
ขาว
ชุุมพร
เทศ
เร้้ด 2
โรห์์ 1
ซิิลเวอร์์ ซิิลเวอร์์
1
มา 1
1 ซีี
2 เค

19,300
- 11,900
- 6,100
- 26,000 6,000
- 11,500
- 16,300 12,300
750
3,000
- 5,000
20,350
- 25,750 12,000
42,650 42,300 18,300 11,900 30,750 30,350

ปลานิิล
ปลานิิล
ปลานิิล ปลานิิล
แดง
แดง
จิิตรลดา 3 จิิตรลดา 4 ปทุุมธานีี
เร้้ด 1
1

ตารางที่่� 13 ผลการปฏิิบััติิงาน กิิจกรรมผลิิตพ่่อแม่่พัั นธุ์์�ขยาย ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประจำำ�ปีี 2563

กรมประมง
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ศพก.ชุุมพร
ศพก.บุุรีีรััมย์์
ศพก.อุุตรดิิตถ์์
รวม

หน่วยงาน

ปลา
ตะเพีี ยน
ขาว

150,000 2,105,000
30,000 1,950,000
180,000 4,055,000

ปลา
กระแห

ปลา
ยี่่�สกเทศ

ปลา
ยี่่�สกเทศ
สพก.
ปลาไน

ปลา
ตะเพีี ยน
ทอง
ปลา
แก้้มช้ำำ��

ปลา
นวลจัันทร์์
เทศ
ปลาบ้้า

ปลา
สร้้อย
ขาว

ปลาอื่่�น
ๆ

90,000
- 250,000
- 2,885,000
- 745,000
- 152,000
- 165,000 15,000
1,552,000
- 186,500
- 585,000
- 235,000
- 160,000 285,500
1,642,000 745,000 186,500 152,000 585,000 250,000 400,000 2,900,000 160,000 285,500

ปลา
ตะเพี ยนขาว
สพก.

ตารางที่่� 14 ผลการปฏิิบััติิงาน กิิจกรรมผลิิตพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ปรัับปรุุงพัั นธุ์์� ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5,480,000
3,057,000
3,004,000
11,541,000

รวม

หน่่วยนัับ : ตััว
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ศพจ. เขต 10 (กาญจนบุุรีี)
ศพจ. กาฬสิินธุ์์�
ศพจ. กำำ�แพงเพชร
ศพจ. เขต 6 (ขอนแก่่น)
ศพจ. เขต 7 (ชลบุุรีี)
ศพจ. เขต 9 (ชััยนาท)
ศพจ. เขต 2 (เชีียงราย)
ศพจ. เขต 1 (เชีียงใหม่่)
ศพจ. เขต 11 (ตรััง)
ศพจ. ตราด
ศพจ. นครพนม
ศพจ. นครศรีีธรรมราช
ศพจ. นราธิิวาส
ศพจ. น่่าน
ศพจ. ปทุุมธานีี
ศพจ. ปราจีีนบุุรีี
ศพจ. ปััตตานีี
ศพจ. เขต 8 (พระนครศรีีอยุุธยา)
ศพจ. เขต 3 (พิิจิิตร)
ศพจ. เพชรบููรณ์์
ศพจ. แพร่่
ศพจ. มหาสารคาม

หน่่วยงาน

29,200
290,000
50,000
880,000
946,000
104,000
463,000
86,000
611,000
637,000
839,000
152,000
27,200
56,000
58,500
-

ปลานิิล

715,000
250,000
559,000
350,000
713,000
100,000
480,000
190,000
131,500
26,000
80,000
-

ปลาไน

65,000
690,000
600,000
1,610,000
862,000
585,000
232,000
1,343,000
702,000
150,000
400,000
400,000
398,000
800
541,000
0
1,855,500
2,371,000
980,000
400,000

ปลา
ยี่่�สกเทศ

1,742,500
1,195,000
3,398,000
1,107,000
1,657,300
3,626,000
2,194,000
2,020,000
955,000
1,976,000
1,161,077
1,985,000
1,000,000
981,000
2,886,000
1,015,500
2,440,000
4,641,000
2,499,500
1,090,000
1,365,000
2,113,000

ปลา
ตะเพีี ยนขาว

150,000
140,000
147,000
88,500
110,000
47,000
222,000
100,000
205,300
-

ปลาสวาย

- 330,000 3,483,000
565,000 230,000 300,476
602,000
- 400,000
1,627,000
- 677,000
- 169,000
295,000
- 850,000
598,500 951,918 159,082
180,000 300,000 1,328,350
- 988,000
- 673,000
315,000 1,295,000 739,108
- 2,680,000
- 1,320,000
276,000 165,000 115,000
- 1,870,000
- 1,605,000
- 545,000
870,000
50,000
50,000
365,000
705,000 870,000 279,000
- 220,000 330,000

ปลานวลจัันทร์์
ปลา
ปลาอื่่�น ๆ
เทศ
สร้้อยขาว

ตารางที่่� 15 ผลการปฏิิบััติิงาน กิิจกรรมผลิิตพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืด ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5,799,700
3,985,476
5,300,000
6,600,000
3,984,300
5,607,000
5,400,000
5,381,350
3,258,000
3,600,000
4,500,685
5,065,000
2,720,000
2,800,000
4,856,000
1,373,600
4,613,200
5,186,000
5,381,000
3,884,500
4,279,000
3,063,000

รวม

350
15,000
15,700
52,000
10,000
65,000
10,000
500
-

กบนา

2,500,000
4,300,000
4,010,000
500,000
3,000,000
1,050,000
1,014,000
2,526,000
2,024,000

กุ้้�ง
ก้้ามกาม

5,800,050
6,500,476
5,300,000
6,600,000
8,300,000
5,607,000
5,400,000
5,433,350
7,268,000
4,100,000
4,500,685
5,075,000
2,720,000
2,800,000
7,921,000
2,423,600
4,613,200
6,200,000
5,391,000
6,411,000
4,279,000
5,087,000

รวมทั้งสิ้น

หน่่วยนัับ : ตััว
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ศพจ. มุุกดาหาร
ศพจ. แม่่ฮ่่องสอน
ศพจ. เขต 5 (ยโสธร)
ศพจ. ร้้อยเอ็็ด
ศพจ. ราชบุุรีี
ศพจ. ลำำ�พููน
ศพจ. เลย
ศพจ. ศรีีสะเกษ
ศพจ. เขต 12 (สงขลา)
ศพจ. สตููล
ศพจ. สมุุทรปราการ
ศพจ. สระแก้้ว
ศพจ. สระบุุรีี
ศพจ. สิิงห์์บุุรีี
ศพจ. สุุโขทััย
ศพจ. หนองคาย
ศพจ. อ่่างทอง
ศพจ. อำำ�นาจเจริิญ
ศพจ. เขต 4 (อุุดรธานีี)
ศพจ. อุุทััยธานีี
รวม

หน่่วยงาน

ปลาไน

ปลา
ยี่่�สกเทศ

1,198,000 240,000 625,000
20,000 130,000
70,000
300,000 965,000 460,000
1,248,500 219,000 1,327,500
113,500
- 846,500
- 750,000
796,000 1,036,000 715,000
- 850,000
725,000
40,000 630,000
76,000
26,500
429,000
- 850,000
590,000 140,000 200,000
100,000
- 836,000
200,000 300,000 1,350,000
775,000 1,190,000 2,836,000
18,100
75,000
500,000 250,000 860,000
- 630,000 3,355,000
- 1,220,000
12,318,000 9,484,500 31,317,800

ปลานิิล

ปลาสวาย

683,000 100,000
365,000
1,855,000
1,335,000
2,700,000 200,000
1,633,000
1,400,000
1,698,000 125,000
1,000,000
785,000
2,667,000
2,285,000 100,000
1,850,000 370,000
1,894,000
1,995,000
710,000 104,000
527,400
1,200
1,050,000
5,000
780,000
2,635,000
72,895,277 2,215,000

ปลา
ตะเพีี ยนขาว
รวม

- 1,625,000 525,000
4,996,000
50,000 380,000 1,685,000
2,700,000
375,000 100,000 1,445,000
5,500,000
944,000 541,000
5,615,000
- 650,000 700,000
4,250,000
- 107,000
2,700,000
- 800,000 1,900,000
4,850,000
- 360,000 270,000
5,000,000
400,000
- 1,100,000
3,350,000
- 880,000
3,060,000
- 1,481,000
4,250,500
- 470,000
4,134,000
- 450,000
3,600,000
730,000
70,000
3,630,000
600,000
- 300,000
4,745,000
20
5,615,020
- 2,250,621
2,872,321
150,000 515,000 385,000
3,715,000
760,000 200,000 170,000
5,895,000
200,000
- 260,000
4,315,000
10,607,500 9,582,918 33,009,657 181,430,652

ปลานวลจัันทร์์
ปลา
ปลาอื่่�น ๆ
เทศ
สร้้อยขาว

ตารางที่่� 15 ผลการปฏิิบััติิงาน กิิจกรรมผลิิตพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืด ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่่อ)

18,000
10,000
196,550

กบนา

รวมทั้งสิ้น

4,996,000
2,700,000
5,500,000
3,885,000
9,500,000
4,250,000
2,700,000
4,850,000
5,000,000
1,500,000
4,850,000
1,500,000
4,560,000
4,268,500
4,134,000
3,600,000
3,630,000
4,745,000
5,615,020
1,019,500
3,891,821
3,725,000
3,005,000
8,900,000
4,315,000
31,833,500 213,460,702

กุ้้�ง
ก้้ามกาม

หน่่วยนัับ : ตััว
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ศปจ. ขอนแก่่น (เขื่่อ� นอุุบลรััตน์)์
ศปจ. ชััยภููมิิ
ศปจ. ตาก
ศปจ. นครราชสีีมา
ศปจ. นครสวรรค์์
ศปจ. พะเยา
ศปจ. พิิษณุุโลก
ศปจ. พััทลุุง
ศปจ. เพชรบุุรีี
ศปจ. ยะลา
ศปจ. ระยอง
ศปจ. ลพบุุรีี
ศปจ. ลำำ�ปาง
ศปจ. เขต 3 (สกลนคร)
ศปจ. สุุพรรณบุุรีี
ศปจ. เขต 5 (สุุราษฎร์์ธานีี)
ศปจ. สุุริินทร์์
ศปจ. เขต 4 (อุุบลราชธานีี)
รวม
รวม (ศพจ. + ศปจ.)

หน่่วยงาน

ปลาไน

ปลา
ยี่่�สกเทศ

ปลา
ตะเพีี ยนขาว
ปลาสวาย

0 600,000 620,000
3,485,000
6,000
- 1,124,500
2,059,500
114,000 250,000 2,730,000
3,256,000
212,000
4,842,500 1,430,000
1,124,000 141,000 3,636,000
1,639,000
0
5,050,500
0
- 2,150,000
2,363,000
420,000
- 530,000
3,500,000 390,000
0
- 1,150,000
2,320,000
291,000 502,000 1,655,000
1,447,000 740,000
- 1,453,000
3,191,999
8,000
- 1,675,000
26,000
2,347,500
1,094,000
- 1,128,441
6,177,523
- 1,382,200
2,113,000
310,000
3,691,000
11,000
- 928,000
493,000
310,000
85,000 160,000
2,772,000 422,500
3,881,000 3,253,000 18,673,141 50,748,522 3,001,500
16,199,000 12,737,500 49,990,941 123,643,799 5,216,500

ปลานิิล

650,000
1,071,000
300,000
700,000
212,000
815,000
805,000
505,000
472,000
350,000
5,880,000
16,487,500

1,100,000
843,000
370,000
1,502,500
1,650,000
130,000
2,134,500
7,730,000
17,312,918

รวม

830,000
7,285,000
561,148
4,822,148
420,000
7,070,000
1,000,000
8,184,500
458,000
7,210,000
5,621,500 11,515,000
571,500
5,899,500
1,960,000
7,170,000
3,040,000
6,510,000
1,315,000
5,950,000
1,248,000
5,900,999
699,500
7,055,500
1,174,077 11,224,041
2,140,700
6,270,900
3,479,000
7,491,000
1,237,500
5,265,000
100,000
4,199,500
25,855,925 119,023,088
58,865,582 300,453,740

ปลานวลจัันทร์์
ปลา
ปลาอื่่�น ๆ
เทศ
สร้้อยขาว

ตารางที่่� 15 ผลการปฏิิบััติิงาน กิิจกรรมผลิิตพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืด ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่่อ)

22,000
30,000
30,000
44,850
658,500
250
785,600
982,150

กบนา

รวมทั้งสิ้น

5,010,000
5,010,000
2,700,000 10,007,000
17,323,000 22,145,148
7,100,000
8,184,500
7,210,000
- 11,515,000
5,200,000 11,099,500
7,200,000
6,510,000
5,160,000 11,110,000
3,190,000
9,090,999
7,100,350
- 11,224,041
8,521,000 15,450,400
3,839,000 11,330,000
5,035,000 10,300,000
9,190,000 13,389,750
65,168,000 184,976,688
97,001,500 398,437,390

กุ้้�ง
ก้้ามกาม

หน่่วยนัับ : ตััว

รายงานประจำำ�ปีี 2563

กรมประมง

193

ศพช.จัันทบุุรีี
ศพช.ฉะเชิิงเทรา
ศพช.สุุมทรสาคร
ศพช.ประจวบคีีรีีขัันธ์์
ศพช.สุุราษฎร์์ธานีี
ศพช.ภููเก็็ต
ศพช.ระยอง
ศพช.พัังงา
ศพช.กระบี่่�
ศพช.ระนอง
ศพช.สงขลา
ศพช.ตรััง
ศพช.นราธิิวาส
ศพช.ปััตตานีี
ศพช.เพชรบุุรีี
ศููนย์์ฯ ปากพนััง
ศููนย์์ฯ คุ้้�งกระเบน
รวม
กพท.
รวม
กพอ.
รวม
รวม (กพช. + กพท. + กพอ.)

หน่่วยงาน

51,000
235,200
599,999
166,000
214,000
28,750
31,222
101,200
107,000
217,500
100,000
92,000
75,000
187,000
557,000
70,000
2,832,871
581,500
581,500
3,414,371

ปลากะพงขาว

10,300
10,300
10,300

ปลานวลจันทร์ทะเล

4,515,000
790,000
4,050,000
1,500,000
100,000
8,000,000
600,000
2,300,000
6,260,000
28,115,000
9,923,100
9,923,100
38,038,100

กุ้งกุลาด�ำ

7,140,000
3,000,000
6,200,000
4,200,000
4,200,000
4,772,750
6,300,000
4,100,000
7,000,000
7,000,000
2,600,000
56,512,750
22,478,000
22,478,000
7,200,000
7,200,000
86,190,750

กุ้งแชบ๊วย

74,000
6,601,599
195,000
30,000
110,000
70,000
7,080,599
1,000,700
1,000,700
8,081,299

หอย

หมึก

-

ตารางที่่� 16 ผลการปฏิิบััติิงาน กิิจกรรมผลิิตพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6,398,390
3,510,999
600,000
4,760,000
3,482,000
3,504,000
50,000
1,943,029
50,000
117,000
121,000
2,700,000
27,236,418
1,462,031
1,462,031
28,698,449

ปูม้า, ปูทะเล

ปลิงทะเล

11,038,390
8,165,200
8,160,998
8,877,899
7,974,000
6,328,750
8,226,222
7,813,200
7,811,000
4,990,250
6,450,000
6,735,029
7,125,000
7,414,000
3,278,000
5,000,000
6,400,000
- 121,787,938
35,446,431
- 35,446,431
7,200,000
7,200,000
- 164,434,369

รวม

หน่่วยนัับ : ตััว
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แผนงานยุุทธศาสตร์์เสริิมสร้้างพลัังทางสัังคม
โครงการที่่� 1 โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�โครงการหลวง
กิิจกรรม : สนัับสนุุนโครงการหลวงด้้านการประมง
ส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพเกษตรกรด้้านการประมงในพื้้�นที่่�โครงการหลวงและ
ขยายผลโครงการหลวง 39 แห่่ง
โครงการที่่� 2 โครงการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
กิิจกรรม : สนัับสนุุนโครงการพััฒนาอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
สนัับสนุุนโครงการพััฒนาอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จำำ�นวน 77 โครงการ
แผนงานพื้้�นฐานด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ผลผลิิตที่่� 1 : พััฒนาศัักยภาพด้้านการประมง
กิิจกรรม : พััฒนาและบริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��
ผลิิตพัันธุ์์�สัตว์
ั ์น้ำำ��เพื่่�อปล่่อยในแหล่่งน้ำำ��
• ผลิิตพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืด
• ผลิิตพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืด (พัันธุุกรรม)
• ผลิิตพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
กิิจกรรม : ฟื้้�นฟููทรััพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา
ปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
• พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จืืด
• พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
รวม

แผนงาน/ผลผลิิต/กิิจกรรม

1,722,100
94,222,940
409,978,390
398,437,390
11,541,000
21,290,000
21,290,000
527,213,430

99,454,675
409,978,390
398,437,390
11,541,000
511,155,165

ปล่่อย
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��

1,722,100

ผลิิต
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��

พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำ��จื
ำ ืด

210,821,126
164,434,369
164,434,369
375,255,495

ผลิิต
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำ��ำ

210,821,126
164,434,369
164,434,369
32,040,000
32,040,000
407,295,495

ปล่่อย
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��

พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง

310,275,801
574,412,759
398,437,390
11,541,000
164,434,369
886,410,660

1,722,100

ผลิิต
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��
รวมทั้้�งสิ้้�น

หน่่วย : ตััว

305,044,066
574,412,759
398,437,390
11,541,000
164,434,369
53,330,000
21,290,000
32,040,000
934,508,925

1,722,100

ปล่่อย
พัั นธุ์์�สััตว์์น้ำ��ำ
รวมทั้้�งสิ้้�น

ตารางที่่� 17 การผลิิตพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��และปล่่อยพัั นธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จำำ�แนกตามผลผลิิต/กิิจกรรมฯ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาคผนวก ค
ตารางรายละเอีียดงบประมาณรายจ่่าย
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง

195

196

Annual Report 2020

Department of Fisheries

รายงานประจำำ�ปีี 2563

กรมประมง

197

รวมทั้้�งสิ้้�น
แผนงานบุุคลากร
แผนงาน : บุุคลากรภาครััฐ (ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน)
ผลผลิิต : รายการค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากรภาครััฐ พััฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืน
และเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของเกษตรกรอย่่างเป็็นระบบ
แผนงานพื้้�นฐาน
แผนงาน : พื้้�นฐานด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ผลผลิิต : พััฒนาศัักยภาพด้้านการประมง
แผนงานยุุทธศาสตร์์
แผนงาน : ยุุทธศาสตร์์จััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์
โครงการ : โครงการจััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์ด้้านการประมง
แผนงาน : ยุุทธศาสตร์์ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาที่่�มีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคง
โครงการ : ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย
แผนงาน : ยุุทธศาสตร์์เกษตรสร้้างมููลค่่า
โครงการ : ยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตร
โครงการ : ปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร
โครงการ : ธนาคารสิินค้้าเกษตร
โครงการ : พััฒนาศัักยภาพกระบวนการผลิิตและการแปรรููปสััตว์์น้ำำ��
โครงการ : ระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
โครงการ : บริิหารจััดการการผลิิตสิินค้้าเกษตรตามแผนที่่�เกษตร
เพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri-Map)
โครงการ : พััฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืน
โครงการ : จััดระเบีียบการทำำ�ประมง
แผนงาน : ยุุทธศาสตร์์การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม
(ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน)
โครงการ : วิิจััยและพััฒนาการประมง
โครงการ : วิิจััยและนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการประมง
โครงการ : วิิจััยและนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง
โครงการ : พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการประมง

รายการ

8,089,400
2,810,600
8,736,200
3,847,500

7,680,000
2,514,700
8,294,900
3,847,500

6,653,000
166,634,200
-

525,647,800
15,341,200
433,931,500
265,047,500
12,675,100
11,174,000
33,892,600
49,409,700
14,122,000

526,706,000
16,400,000
448,225,800
288,744,400
13,181,800
12,700,000
36,931,900
55,063,000
17,000,000
6,653,000
176,468,400
-

4,283,140,600
2,253,973,100

4,405,900,300
2,263,571,000

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่่�ได้้รัับตาม พรบ. ที่่�ได้้รัับจััดสรร

-

-

71,232,000
-

-

-

71,232,000
-

กัันเงิิน
เหลื่่�อมปีี
งบบุุคลากร

งบดำำ�เนิินงาน

409,400
295,900
441,300
-

9,834,200
-

7,167,700
1,058,800
8,184,800
23,696,900
506,700
1,526,000
3,039,300
5,653,300
2,878,000

-

-

-

-

-

-

7,659,319
2,514,009
8,283,405
-

6,551,715
125,006,736
-

225,601,832
15,332,304
143,955,678
253,132,574
4,553,645
7,643,390
33,142,767
47,914,134
13,342,530

122,759,700 2,193,260,007 1,147,316,806
9,597,900 2,193,260,007
63,005,474

พรบ. โอน

ตารางที่่� 18 รายละเอีียดงบประมาณรายจ่่าย ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563

3,837,500

40,055,957
-

179,678,907
2,619,000
9,769,050
8,080,640
-

477,908,351
-

-

-

-

286,121,700
3,500,000
-

114,502,256
-

426,998,663
-

-

200,000
-

1,761,108
-

2,094,068
-

27,799,023
-

งบอุุดหนุุนทั่่�วไป งบรายจ่่ายอื่่�น

ผลการเบิิกจ่่าย
งบลงทุุน

7,659,319
2,514,009
8,283,405
3,837,500

6,551,715
165,262,693
-

521,877,063
15,332,304
432,696,378
264,662,732
12,634,285
11,143,390
33,142,767
47,914,134
13,342,530

4,273,282,850
2,256,265,481

รวม

หน่่วย : บาท
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แผนงาน : ยุุทธศาสตร์์เสริิมสร้้างพลัังทางสัังคม
โครงการ : พััฒนาพื้้�นที่่�โครงการหลวง
โครงการ : ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
โครงการ : สืืบสานรัักษาและต่่อยอยเศรษฐกิิจพอเพีียง
แผนงาน : ยุุทธศาตร์์สร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนบนสัังคมเศรษฐกิิจภาคทะเล
โครงการ : บริิหารจััดการประมงทะเลอย่่างยั่่�งยืืน
แผนงานบููรณาการ
แผนงาน : บููรณาการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหาจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
โครงการ : พััฒนาเศรษฐกิิจและส่่งเสริิมศัักยภาพพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
แผนงาน : บููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
โครงการ : พััฒนาด่่านเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
แผนงาน : บููรณาการพััฒนาด้้านคมนาคมและรบบโลจิิสติกส์
ิ ์
โครงการ : พััฒนาระบบการให้้บริิการเชื่่�อมโยงทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
แผนงาน : บููรณาการพััฒนาผู้้�ประกอบการ และวิิสาหกิิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อมสู่่�สากล
โครงการ : พััฒนาคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าและบริิการ
แผนงาน : บููรณาการพััฒนาและส่่งเสริิมเศรษฐกิิจฐานราก
โครงการ : พััฒนาเกษตรปราดเปรื่่�อง (Smart Famer)
โครงการ : ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพเพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร
โครงการ : ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
โครงการ : ส่่งเสริิมและสร้้างทัักษะในการประกอบอาชีีพทั้้�งในและนอกภาคเกษตร
โครงการ : สร้้างความเข้้มแข็็งกลุ่่�มการผลิิตด้้านการเกษตร
แผนงานบููรณาการพััฒนาพื้้�นที่่�ระดัับภาค (ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน)
โครงการ : ส่่งเสริิมเกษตรอิินทรีีย์์
โครงการ : พััฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร
โครงการ : เพิ่่�มศัักยภาพการผลิิตข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้สู่่�มาตรฐาน
เกษตรอิินทรีีย์์ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

รายการ

3,679,700
266,152,500
1,512,000
29,938,900
20,977,200
16,190,400
10,154,700
18,188,500
5,956,800
30,134,000
46,738,400
16,000,000
140,600
6,538,100
-

3,679,700
269,346,700
1,512,000
32,966,400
22,424,400
16,636,800
18,866,400
4,949,900
21,640,000
7,006,800
33,617,000
55,597,500
16,000,000
3,496,800
8,649,000
4,381,900

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่่�ได้้รัับตาม พรบ. ที่่�ได้้รัับจััดสรร

กัันเงิิน
เหลื่่�อมปีี

-

4,949,900
3,451,500
1,050,000
3,483,000
8,859,100
3,356,200
2,110,900
4,381,900

3,194,200
3,027,500
1,447,200
446,400
8,711,700
-

พรบ. โอน
งบบุุคลากร

-

17,627,167
5,942,408
21,599,035
46,203,827
1,581,874
140,043
1,761,726
-

2,817,530
43,544,187
1,358,812
20,688,394
20,922,865
5,489,426
-

งบดำำ�เนิินงาน

ตารางที่่� 18 รายละเอีียดงบประมาณรายจ่่าย ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่่อ)

4,712,750
-

837,000
207,497,485
10,690,710
10,129,352
8,479,740
14,394,967
-

-

-

-

14,652,458
9,091,389
-

-

งบอุุดหนุุนทั่่�วไป งบรายจ่่ายอื่่�น

ผลการเบิิกจ่่าย
งบลงทุุน

17,627,167
5,942,408
30,078,775
46,203,827
15,976,841
140,043
6,474,476
-

3,654,530
265,694,130
1,358,812
29,779,783
20,922,865
16,180,136
10,129,352
-

รวม

หน่่วย : บาท

ภาคผนวก ง
รายงานการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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ภาคผนวก จ
รายงานสรุุปผลการประเมิินผลการปฏิิบััติิราชการ (ด้้านผลลััพธ์์)
ตามแผนปฏิิบััติิราชการ จำำ�แนกตามผลผลิิต/โครงการ
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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รายงานสรุุปผลการประเมิินผลการปฏิิบััติิราชการ (ด้้านผลลััพธ์์)
ตามแผนปฏิิบััติิราชการ จำำ�แนกตามผลผลิิต/โครงการ
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2562
ตาราง ผลลััพธ์์การปฏิิบัติ
ั ิงานตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ จำำ�แนกตามผลผลิิต/โครงการ
ผลผลิิต/โครงการ/ตััวชี้้�วััด

ผลผลิิต : พััฒนาศัักยภาพด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 1 : ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น

เกณฑ์์

ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 1

1. พื้้�นที่่�น้ำำ��จืืด แบ่่งเป็็น
• แหล่่งน้ำำ��ขนาดใหญ่่และอ่่างเก็็บน้ำำ��

ลดลง
ร้้อยละ 12.90
ลดลง
ร้้อยละ 50.70
เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 2.45

ไม่่ผ่่าน

ร้้อยละ
93.25

ผ่าน

ร้้อยละ
95.75

ผ่าน

ร้้อยละ 3

ร้้อยละ
8.60

ผ่าน

ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 3

ร้้อยละ
18.04

ผ่าน

ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 90

ร้้อยละ
100

ผ่าน

ร้้อยละ 3

ลดลง
ร้้อยละ 1.70

ไม่ผ่าน

• แม่่น้ำำ��
2. พื้้�นที่่�ทะเล
โครงการ : พััฒนาพื้้�นที่่�โครงการหลวง
ตััวชี้้�วััด 2 : ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��เฉลี่่�ยต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น

ร้้อยละ 3

โครงการ : ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพเพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร
ตััวชี้้�วััด 3 : เกษตรกรที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพมีีความรู้้�เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 80
โครงการ : ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
ตััวชี้้�วััด 4 : ผลผลิิตสััตว์น้ำ์ ำ��เฉลี่่�ยต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น
โครงการ : ส่่งเสริิมอาชีีพด้้านการเกษตรในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ตััวชี้้�วััด 5 : รายได้้จากการทำำ�ประมงเพิ่่�มขึ้้�น
โครงการ : จััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์ด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 6 : การใช้้แรงงานในเรืือประมงพาณิิชย์์ถููกต้้องตามกฎหมาย
โครงการ : ยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตร
ตััวชี้้�วััด 7 : มููลค่่าสิินค้้าประมงเพิ่่�มขึ้้�น

ผลการ
ประเมิิน

ผล

ไม่่ผ่่าน
ผ่่าน

รายงานประจำำ�ปีี 2563
กรมประมง
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ผลผลิิต/โครงการ/ตััวชี้้�วััด

เกณฑ์์

ผล

โครงการ : พััฒนาศัักยภาพกระบวนการผลิิตสิินค้้าเกษตร
ตััวชี้้�วััด 8 : ร้้อยละของปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ที่่�ทำำ�การประมงน้้อยกว่่าปริิมาณ
ไม่่น้้อยกว่่า
สััตว์น้ำ์ ำ��สููงสุุดที่่�กำำ�หนด
ร้้อยละ 1
• พื้้�นที่่�ทะเล
ร้้อยละ 7.18
• พื้้�นที่่�น้ำำ��จืืด
ร้้อยละ 9.17
โครงการ : พััฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)
ตััวชี้้�วััด 9 : ร้้อยละของเกษตรกรที่่�ได้้รัับการพััฒนามีีความเป็็นเกษตรกร
ร้้อยละ
ร้้อยละ
ปราดเปรื่่�อง
60
99.66
โครงการ : ธนาคารสิินค้้าเกษตร
ตััวชี้้�วััด 10 : ชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการสามารถดำำ�เนิินการบริิหารจััดการได้้ ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ
สำำ�เร็็จ
ร้้อยละ 60
97.19
โครงการ : ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
ตััวชี้้�วััด 11 : ร้้อยละเกษตรกรที่่�มาเยี่่�ยมชมแปลงเรีียนรู้้�สามารถนำำ�ความรู้้�
ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ
ไปปรัับปรุุงการผลิิตสิินค้้าประมง
ร้้อยละ 60
87.36
โครงการ : ระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
ตััวชี้้�วััด 12 : ต้้นทุุนการผลิิตสิินค้้าประมงของเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ
ลดลง
ร้้อยละ 10
22.56
โครงการ : บริิหารจััดการการผลิิตสิินค้้าเกษตรตามแผนที่่�เกษตรเพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri-Map)
ตััวชี้้�วััด 13 : เกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการมีีผลผลิิตสััตว์น้ำ์ ำ��
ร้้อยละ 80
96.08
ไม่่น้้อยกว่่า 50 กิิโลกรััม/ไร่่/ปีี
โครงการ : พััฒนาเกษตรกรรมยั่่�งยืืน
1. กิิจกรรม : พััฒนาเกษตรอิินทรีีย์์
ตััวชี้้�วััด 14 : เกษตรกรที่่�ได้้รัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้า้ นการเพาะเลี้้�ยง
ร้้อยละ 85
ร้้อยละ
สััตว์น้ำ์ ำ��อิินทรีีย์์
99.60
2. กิิจกรรม : สนัับสนุุนโครงการเกษตรทฤษฎีีใหม่่ด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 15 : เกษตรกรที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนเกษตรทฤษฎีีใหม่่
ร้้อยละ 85
ร้้อยละ
ด้้านการประมง
98.94
โครงการ : เพิ่่�มศัักยภาพด่่านสิินค้้าเกษตรชายแดนเพื่่�อรองรัับการเข้้าสู่่�ประชาคมอาเซีียน
ตััวชี้้�วััด 16 : เกษตรกรหรืือผู้้�ประกอบการมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ร้้อยละ
ร้้อยละ
ระเบีียบขั้้�นตอนวิิธีีการนำำ�เข้้าส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น
80
83.33
โครงการ : ปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร
ตััวชี้้�วััด 17 : ข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกรที่่�ได้้รับั การสำำ�รวจ/ปรัับปรุุง
ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ
สามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับหน่่วยงานอื่่�นได้้
ร้้อยละ 80
100
โครงการ : วิิจััยและนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง
ตััวชี้้�วััด 18 : ร้้อยละของโครงการวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการตามแผนที่่�กำำ�หนด
ร้้อยละ
ร้้อยละ
100
97.54
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ผลการ
ประเมิิน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผลผลิิต/โครงการ/ตััวชี้้�วััด

โครงการ : วิิจััยและนวััตกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 19 : ร้้อยละของโครงการวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการตามแผนที่่�กำำ�หนด

ผลการ
ประเมิิน

เกณฑ์์

ผล

ร้้อยละ
100

ร้้อยละ
100

ผ่าน

14 เรื่่�อง

ผ่าน

ร้้อยละ
100

ผ่าน

โครงการ : วิิจััยและพััฒนาการประมง
ตััวชี้้�วััด 20 : ผลงานวิิจััยที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
8 เรื่่�อง
โครงการ : พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการประมง
ตััวชี้้�วััด 21 : ร้้อยละในการดำำ�เนิินการจััดหาอุุปกรณ์์พื้้�นฐานในการวิิจััย
ร้้อยละ
แล้้วเสร็็จตามแผนที่่�กำำ�หนด
100
1. ผลผลิิตที่่�มีีผลการประเมิินด้้านผลลััพธ์์ตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพที่่�ไม่่ผ่า่ นเกณฑ์์ คืือ

		 1.1 ผลผลิิตพััฒนาศัักยภาพด้้านการประมง มีีเกณฑ์์การประเมิินตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ : ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��
ต่่อหน่่วย/ลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ซึ่่�งผลปริิมาณสััตว์น้ำ์ ำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมงของพื้้�นที่่�น้ำำ��จืืด
คืือ แหล่่งน้ำำ��ขนาดใหญ่่และอ่่างเก็็บน้ำำ�� ลดลงร้้อยละ 12.90 และแม่่น้ำำ�� ลดลงร้้อยละ 50.70 เนื่่�องจากประเทศไทยได้้รัับอิิทธิิพล
จากปรากฏการณ์์เอลนิิโญ ฝนทิ้้�งช่่วง และภััยแล้้งในหลายพื้้�นที่่�
2. โครงการที่่�มีีผลการประเมิินด้้านผลลััพธ์์ตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพที่่�ไม่่ผ่่านเกณฑ์์ คืือ
		 2.1 โครงการยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตร มีีเกณฑ์์การประเมิินตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ : มููลค่่า
สิินค้้าประมงเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 ผล ลดลงร้้อยละ 1.70 เนื่่�องจากอุุปทานสิินค้้ากุ้้�งในตลาดโลกมีีปริิมาณมาก และมีีการแข่่งขััน
ด้้านราคาในตลาดต่่างประเทศ รวมทั้้�งค่่าเงิินบาทไทยแข็็งค่่ามากขึ้้�น ในปีี 2562 ส่่งผลต่่อความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านราคากุ้้�งในตลาดโลก จึึงทำำ�ให้้การส่่งออกสิินค้้ากุ้้�งของไทยลดลง สำำ�หรัับผลผลิิตจากการเพาะเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ��จืืด แม้้ว่่ามีีปริิมาณ
เพิ่่�มขึ้้�นจากนโยบายการส่่งเสริิมการทำำ�เกษตรแบบแปลงใหญ่่ แต่่ส่่วนใหญ่่เป็็นการบริิโภคภายในประเทศจึึงไม่่ได้้ช่่วยกระตุ้้�น
การส่่งออก
		 2.2 โครงการวิิจััยและนวััตกรรมในอุุตสาหกรรมประมง มีีเกณฑ์์การประเมิินตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ : ร้้อยละ
ของโครงการวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการตามแผนที่่�กำำ�หนด ร้้อยละ 100 ผล ร้้อยละ 97.54 เนื่่�องจาก อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในงานวิิจััยไม่่เพีียงพอ
และมีีงบประมาณที่่�จำำ�กััด ประกอบกัับมีปััี ญหาในด้้านวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการทดลอง
3. โครงการที่่�มีีผลลััพธ์์การปฏิิบััติิงานสููงกว่่าเกณฑ์์การประเมิินมาก คืือ
		 3.1 โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�โครงการหลวง มีีเกณฑ์์การประเมิินตามตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ : ผลผลิิตสััตว์น้ำ์ ำ��เฉลี่่�ยต่่อไร่่
เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 3 ผล ร้้อยละ 93.25 เนื่่�องจากในปีีงบประมาณ 2562 เกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการส่่วนใหญ่่เป็็นเกษตรกรรายใหม่่
ที่่�ยังั ไม่่เคยเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��มาก่่อน จึึงทำำ�ให้้ค่า่ เฉลี่่ย� ผลผลิิตสัตว์
ั น้ำ์ ำ��หลัังเข้้าร่่วมโครงการเพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับก่อ่ นเข้้าร่่วม
โครงการสููงกว่่าเกณฑ์์การประเมิินมาก
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คณะผู้้�จััดทำำ�
นางสาวสริินดา
เปลี่่�ยนแก้้ว
นางนฤมล	จัันทรแสง
นางขนิิษฐา
ภาณุุทััต
นางสาวปภััสร์์นัันท์์	พิิศม์์สวาท
นายหััสวรณััย
เอี่่�ยมสอาด
นายวสัันต์์
เกตุุพงศ์์
นางสาวเสาวลัักษณ์์	สายแก้้ว
กลุ่่�มวิิเคราะห์์และติิดตามประเมิินผล
กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
เอกสารฉบัับที่่� 3/2564
เดืือน ปีีที่่�พิิมพ์์ กุุมภาพัั นธ์์ 2564

