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โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (ระยะที่ 2)
1. หลักการและเหตุผล
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2555 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกุ้งขาวแวนนาไมอันดับหนึ่งของโลกมีผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 585,750 ตันต่อปี (540,000 - 640,000 ตัน) หรือคิดเป็นร้อยละ 26.37 ของปริมาณ
ผลผลิตกุ้งโลก โดยจีน อเมริก ากลางและใต้ เวียดนาม อินโดนีเ ซีย และอินเดีย เป็นผู้ผลิตลาดับรองลงมา
ซึ่ง ในช่วงดัง กล่าวไทยสามารถนาเงินตราจากการส่ง ออกกุ้ง เข้าประเทศเฉลี่ยปีล ะ 96,466.28 ล้านบาท
ในปลายปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดโรคตายด่วน (Early mortality syndrome: EMS) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในครั้งแรกของ
ประเทศที่จังหวัดจันทบุรี และได้แพร่ร ะบาดไปทั่ วทุ กพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็วจนถึง ปี พ.ศ. 2557
ทาให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมกุง้ ทะเลของประเทศอย่างใหญ่หลวง ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งทะเลลดลงเป็นลาดับ
โดยระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 มีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยปีละ 231,124.38 ตัน ลดลงจากผลผลิตเฉลี่ยในช่วง
ปี พ.ศ. 2552 - 2555 คิดเป็นร้อยละ 60.54 ทาให้การผลิตกุ้งของไทยตกอยู่ในอันดับที่ 5 ของผู้ผลิตกุ้งโลก
ในช่วงนี้มีมูลค่าเฉลี่ยของการส่งออกเป็นเงิน 65,597.31 ล้านบาทต่อปี ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 29.27
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็ น ต้ น มา การเพาะเลี้ ย งกุ้ ง ทะเลของประเทศไทยได้ ป ระสบปั ญ หา
โรคกุ้ ง มาโดยตลอด ทั้ ง โรคเดิ ม ที่ ป ระสบมานานคื อ โรคไวรั ส (โดยเฉพาะโรคตั ว แดงดวงขาว) และ
โรคอื่น ๆ ได้แก่ โรคขี้ขาว ซึ่ง พบในช่วงเวลาเดียวกั บ การเกิ ดโรค EMS ซึ่ง โรคขี้ขาวเป็นโรคที่ ท าให้เ กิ ด
การอักเสบของลาไส้อันเป็นผลมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทาให้ประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของกุ้งลดลง
นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว (Enterocytozoon hepatopenaei) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรค EHP
เป็นโรคที่ทาให้กุ้งโตช้า โดยอาจมีสาเหตุร่วมมาจากลูกพันธุ์กุ้งที่นามาเลี้ยงมีคุณภาพต่า และการจัดการเลี้ยงที่
ไม่เหมาะสม ทาให้ผลผลิตที่ได้ไม่ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการผลิตกุ้งของไทยจึงยังไม่สามารถฟื้นตัวได้
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ประสบปัญหากุ้งตายในระหว่างเลี้ยง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและขนาดกลาง ต้องมี
ค่าใช้จ่ายจากต้นทุนแฝงในระหว่างเลี้ยงเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนขาดทุนเมื่อราคากุ้งตกต่า
ทาให้บางส่วนได้ยุติการเลี้ยงไปประกอบอาชีพอื่นแทน นอกจากนี้แล้วในต้นปี พ.ศ. 2561 ราคากุ้งในประเทศ
ได้ ต กต่ าลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคมเป็น ต้ น มา เนื่ อ งจากได้ รับ ผลกระทบโดยตรงจากราคากุ้ ง
ในตลาดโลก เช่นเดียวกับประเทศอินเดีย เอกวาดอร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย อันเป็นผลมาจากผลผลิตกุ้งโลก
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จึงเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่สาคัญต่อราคากุ้งทะเลของประเทศ ดังนั้น
ในสภาวะที่มีต้นทุนแฝงจากการระบาดของโรคกุ้งและทาให้ต้นทุนการผลิตสูง ราคาที่จาหน่ายได้ต่ากว่าต้นทุน
การผลิต เกษตรกรรายย่อยจึงมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่มีทุนเพียงพอที่จะดาเนินการ และขาดแรงจูงใจที่จะประกอบ
อาชีพเลี้ยงกุ้งต่อไป ซึ่งหากภาคการผลิตที่เป็นเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศไม่สามารถดารงอยู่ได้ ย่อมส่งผลกระทบ
ตลอดสายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาล ผู้จาหน่ายปัจจัยการผลิตกุ้ง ผู้รับจ้าง
รายย่อย และภาคการส่งออก เนื่องจากอุตสาหกรรมกุ้งทะเลเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีหลายภาคส่วนเข้ามา
เกี่ ย วข้ อ งและมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมกุ้ ง ทะเล
ย่อมส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างใหญ่หลวงเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
จะต้องเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวให้ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบันราคากุ้งในประเทศไทยมีความผันผวนตามราคากุ้งโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่ราคากุ้งที่จาหน่าย
ในประเทศกลับมีเสถียรภาพที่ดีกว่าเนื่องจากมีความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการกระจายสินค้ากุ้งไปยัง
ผู้บ ริโ ภคยัง มี น้อ ยและไม่ ทั่ วถึง ดัง นั้น หากสามารถเพิ่ม การบริโ ภคในประเทศได้ จะท าให้ก ลไกราคากุ้ ง
ในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจากสถิติปริมาณการบริโภคกุ้งทะเลในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 0.8 - 1.0
กิโลกรัมต่อคนต่อปี ดังนั้น เมื่อคานวณบนฐานจานวนประชากรประมาณ 70 ล้านคน จะมีการบริโภคกุ้งทะเล
ในประเทศประมาณ 50,000 - 70,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มี
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ชื่ อเสี ยงระดับโลกเป็นจ านวนมาก ซึ่ ง เป็นนั กท่ องเที่ ยวที่ มี ความพร้อมและนิยมบริโภคอาหารทะเลจ านวน
ไม่น้อยกว่าปีละ 30 ล้านคน หากสามารถส่งเสริมและกระจายผลผลิตกุ้งทะเลให้นักท่องเทีย่ วเหล่านี้ได้บริโภคกุง้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1.2 - 1.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จะสามารถเพิ่มความต้องการบริโภคกุ้งในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
ได้ไม่น้อยกว่า 30,000 - 40,000 ตันต่อปี ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้โดยไม่กระทบต่อระเบียบและกติกาการค้าโลก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ สร้างความเข้ม แข็ง ให้แก่ ส ถาบันเกษตรกร (สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรนิติบุคคล) และ
วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีอานาจในการต่อรองการซื้อขาย
ผลผลิต รวมทั้งบริหารจัดการด้านการตลาดและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ
2.2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่เป็นสมาชิกของสถาบัน
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ให้สามารถ
กลับเข้าสู่ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งได้ โดยการเข้าถึงลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพและปลอดโรค รวมถึงเงิน
ลงทุนด้านปัจจัยการผลิต
3. เป้าหมาย
3.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จานวนประมาณ 5 กลุ่ม มีการ
รวบรวมสินค้า ตลอดจนบริหารจัดการด้านการตลาดและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ
3.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อย ที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน 40 ไร่ และเป็น
สมาชิก ของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจานวนประมาณ 2,000 ราย
4. พื้นที่ดาเนินการ จังหวัดที่เป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทั่วประเทศ
5. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2563 – 2564
6. ผู้เข้าร่วมโครงการ
6.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
6.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ งขาวแวนนาไมรายย่อยที่ มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิ น 40 ไร่ และเป็น
สมาชิกของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุม่ เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
6.3 ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
7.1 หน่วยงานหลัก: กรมประมง (เจ้าของโครงการฯ)
7.2 หน่วยงานสนับสนุน: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
8. วิธีดาเนินการ
8.1 การเตรียมความพร้อม
1) ปรับปรุงคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ
การตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (ส่วนกลาง) และคณะกรรมการกากับดูแลโครงการ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด
ในแต่ละจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เพื่อกากับดูแลให้การดาเนินงานของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
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2) จัดทาฐานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในแต่ละจังหวัดที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มตามที่กรมประมงกาหนดและยังคงดาเนินกิจการในปัจจุบัน ตามเกณฑ์การทบทวนคุณสมบัติ
เกษตรกร สาหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการฯ
3) ประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจง ซักซ้ อมความเข้าใจรายละเอียดโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่
กรมประมงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับทราบ
4) ประชาสัมพันธ์และชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดโครงการฯ ให้แก่ ผู้ประกอบการโรง
เพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า รับทราบรายละเอียดและวิธีการดาเนิน
โครงการฯ
5) จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และ
เจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย เพื่อนาความรู้ไปถ่ายทอดและให้คาแนะนาแก่เกษตรกร
ที่ ได้รับการอนุมั ติเข้าร่วมโครงการฯ ในการจัดการควบคุมการผลิต ลูกพันธุ์กุ้ งให้ ได้คุ ณภาพและปลอดโรค
การเตรียมบ่อและคุณภาพน้า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลีย้ งทีด่ ี
และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม
6) เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
การค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ร่วมให้ความรู้และคาแนะนาแก่เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ
ด้านการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1
การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม
8.2 ขั้นตอนการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม
8.2.1 กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล
1) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ รวบรวมใบสมัคร
พร้อมเอกสารหลัก ฐานของสมาชิก ในสังกั ด ที่ สมั ครเข้าร่วมโครงการฯ เสนอกรมประมงพิจ ารณาเข้าร่วม
โครงการฯ
2) เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการถ่ายทอดความรู้และให้คาแนะนา
แก่เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ในการจัดการควบคุมการผลิต ลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและ
ปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการ
การเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม ตามแนวทางที่กรมประมงแนะนา
3) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ ที่ ได้รับมอบหมายดาเนินการตรวจประเมินและ
ควบคุมคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมของโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาว
แวนนาไม ทุกรุ่นการผลิตก่อนส่งมอบลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
4) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการสุ่มตัวอย่างลูกกุ้งตรวจ
วิเคราะห์โรค ในวันที่เกษตรกรปล่อยลูกพันธุ์กุ้งและในช่วงหนึ่งเดือนแรกของการเลี้ยง
5) โครงการฯ สนับสนุนเงินจ่ายขาดสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมร้อยละ 90 ของราคา
ลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมต้องรับผิดชอบค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมร้อยละ 10
ของราคาลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ทั้งนี้ โครงการฯ สนับสนุนเงินสมทบให้รายละไม่เกิน 40,000 บาท สาหรับ
การเลี้ยงครั้งเดียวภายในระยะเวลาที่กรมประมงกาหนด
6) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายแจกจ่ายจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่
เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ
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7) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการตรวจวิเคราะห์โรคในน้า
และในดิน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
8) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งขาว
แวนนาไมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อตรวจสารตกค้างก่อนจับขาย
9) หน่วยงานสังกั ดกรมประมงในพื้นที่ ที่ ได้รับมอบหมายดาเนินการติดตามการเลี้ยง
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งประเมินผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่เข้าร่วมโครงการฯ
8.2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล
1) กรมประมงพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับ
การสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล
และมี ความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสิ นเชื่อในกิ จกรรมเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตกุ้ งทะเล เพื่อใช้เป็นทุ น
ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้ง รวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตระหว่างการเลี้ยง
ตามที่ระบุในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.
2) ธ.ก.ส. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อพร้อมแจ้งผลให้
เกษตรกรที่ ได้รับการอนุมั ติการสนับสนุนสินเชื่อ ทราบ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ งขาวแวนนาไมสามารถขอรับ
การสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ได้ครั้งละ 1 ปีต่อเนื่องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ และจากัดวงเงินในปีที่ 1
รายละไม่เกิน 300,000 บาท และปีที่ 2 รายละไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรต้องชาระหนี้ในแต่ละปี
ให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้
3) ธ.ก.ส. แจ้งผลสรุปจานวนเงินสินเชื่อพร้อมดอกเบี้ย และจานวนเงินที่กรมประมงต้อง
ชาระเพื่อชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ให้กรมประมงทราบ ทั้งนี้กรมประมงจะดาเนินการชาระค่าชดเชย
ดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละครั้งตามใบแจ้งหนี้จาก ธ.ก.ส. และสิ้นสุดการชาระค่าชดเชยดอกเบี้ย ภายในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2564
๔) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในโครงการฯ
ให้แก่ ธ.ก.ส.
5) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการติดตามข้อมูลการผลิต
และผลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรที่ได้รบั อนุมัติสินเชื่อในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุง้ ทะเล
ตามแบบฟอร์มรายงานที่กรมประมงกาหนด
8.2.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ
1) กรมประมงพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิก
ที่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุง้ ทะเล
และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ
เช่น เงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและกระจายสินค้า การจัดการด้านตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม
ไปสู่ผู้ค้าปลีกภายในประเทศตามที่ระบุในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.
2) ธ.ก.ส. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อพร้อมแจ้งรายชื่อ
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติทราบ โดยสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน สามารถขอรับ
การสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกินระยะเวลาสิน้ สุดโครงการฯ และจากัดวงเงินในปีที่ 1
กลุ่มละไม่เกิน 2,000,000 บาท และปีที่ 2 กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
ต้องชาระหนี้ในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้
3) ธ.ก.ส. แจ้งผลสรุปจานวนเงินสินเชื่อพร้อมดอกเบี้ย และจานวนเงินที่กรมประมงต้องชาระ
เพื่อชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ให้กรมประมงทราบ ทั้งนี้กรมประมงจะดาเนินการชาระค่าชดเชยดอกเบีย้ ของ
สินเชื่อแต่ละครั้งตามใบแจ้งหนีจ้ าก ธ.ก.ส. และสิ้นสุดการชาระค่าชดเชยดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
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4) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในโครงการฯ ให้แก่
ธ.ก.ส.
5) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการติดตามข้อมูลสรุปผล
การดาเนินงานในการรวบรวมสินค้า การจัดการด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่
ผู้ค้าปลีกภายในประเทศ และข้อมูลการซื้อขายตามแบบฟอร์มรายงานที่กรมประมงกาหนด
8.3 การรายงานผลโครงการ
8.3.1 คณะกรรมการกากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด รายงานผลการดาเนินงานในจังหวัด
เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบทุก 6 เดือน และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
8.3.2 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ รายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการบริห าร
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทราบทุกปี และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
9. งบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน
9.1 เงินจ่า ยขาดจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จานวน 242.14 ล้านบาท เพื่อนาไป
ดาเนินการตามโครงการฯ จาแนกเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ
147.36 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล
17.32 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปม. 1
2.70 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และการติดตามผลการเลีย้ งกุ้ง
43.91 ล้านบาท
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อซือ้ ปัจจัยการผลิต
25.20 ล้านบาท
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อด้านการรวบรวมและกระจายสินค้ากุ้งทะเล
0.45 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และบริหารโครงการ
5.20 ล้านบาท
9.2 เงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.
- วงเงินสินเชื่อสาหรับซื้อปัจจัยการผลิตในปีที่ 1 รายละไม่เกิน 300,000 บาท (ขึ้นอยู่กับ
ขนาดฟาร์มและความสามารถในการชาระเงินของเกษตรกร) และในปีที่ 2 รายละไม่เกิน 150,000 บาท
- วงเงินสินเชื่อสาหรับการจัดทาสถานที่รวบรวมสินค้า การจัดการด้านการตลาดและการกระจาย
ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ผู้ค้าปลีกภายในประเทศ ในปีที่ 1 กลุ่มละไม่เกิน 2,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับ
ขนาดกลุ่มและความสามารถในการชาระเงินของสถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน) และในปีที่ 2 กลุ่มละไม่เกิน
1,000,000 บาท
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9.3 แผนการใช้เงิน
รายการ
1. กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กงุ้ คุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตกุง้ ทะเล
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธุ์กงุ้ ทะเลคุณภาพ
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเลเพือ่ ให้ได้ลกู พันธุ์กุ้ง
ทะเลคุณภาพ
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปม. 1 ให้เกษตรกรในโครงการฯ
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และคาแนะนาแก่
เกษตรกรในโครงการฯ
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุง้ ทะเล
- ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกร (เงินจ่ายขาด)
3. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภค
กุ้งทะเลในประเทศ
- ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน
4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และบริหารโครงการ
รวม

พ.ศ.
2562

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

68.16

132.23

10.9

67.36

80.0

-

0.8

13.72

2.8

-

2.7

-

-

35.8

8.1

7.2
7.2

10.8
10.8

7.2
7.2

-

0.3

0.15

รวม

211.29

25.2
0.45

-

0.3

0.15

3.2
78.56

1.0
144.33

1.0
19.25

5.2
242.14

10. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
10.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม สามารถบริหารจัดการด้านการตลาดและ
กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศได้
10.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ งขาวแวนนาไมรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,500 ราย ได้รับ การบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมหรือเงินลงทุนด้านปัจจัยการผลิต
11. แนวทางการจัดการปัญหาและความเสี่ยงของโครงการ
11.1 การให้เกษตรกรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการลงทุน
การช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมจานวน
ประมาณ 2,000 ราย ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยทั้งหมดทั่วประเทศ ให้สามารถ
กลับมาสู่ระบบการผลิตกุ้งได้ หลังจากประสบปัญหาการขาดทุนจากผลกระทบราคากุ้งตกต่า ในรูปแบบการ
สนับ สนุนเงินช่วยเหลือแบบจ่ายขาดสมทบการจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้ง ขาวแวนนาไม โดยให้เ กษตรกรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบจ่ายค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในจานวนร้อยละ 10 ของราคาลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมภายในวงเงิน
ที่สนับสนุนไม่เกิน 40,000 บาทต่อราย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรสามารถดาเนินการเลี้ยงได้สาเร็จ
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11.2 การควบคุมคุณภาพและตรวจโรคในลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่ใช้ในโครงการฯ และในระหว่าง
การเลี้ยง
กรมประมงดาเนินการตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมของโรงเพาะฟัก
และอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมทุกรุ่นการผลิตก่อนส่งมอบลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นการลดความเสี่ยงในการใช้ลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพต่าและติดเชื้อโรค
และดาเนินการสุ่มตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไมปากบ่อก่อนปล่อยเลี้ยง เพื่อนาไปตรวจวิเคราะห์โรค เป็นการสร้าง
ความมั่นใจในเรื่องคุณภาพลูกกุ้งขาวแวนนาไมในโครงการฯ รวมทั้งดาเนินการสุ่มกุ้งในช่วงเลี้ยงเดือนแรกจาก
ฟาร์ม เกษตรกรเพื่ อ ตรวจวิเ คราะห์โ รค ท าให้กุ้ ง มี อัตรารอดสูง ขึ้น และสามารถลดต้นทุ นแฝงจากการใช้
ลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมด้อยคุณภาพของเกษตรกร อีกทั้งยังมีการผลิตจุลนิ ทรีย์ ปม.๑ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ไว้ใช้อ ย่างเพี ยงพอและถูก ต้องตามหลัก วิชาการตลอดระยะการเลี้ยงกุ้ ง ส่ง ผลในภาพรวมให้
เกษตรกรประสบความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง ขาวแวนนาไมตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการฯ นอกจากนี้
กรมประมงดาเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งจากฟาร์มเลี้ยงก่อนจับขายเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง เพื่อให้ผลผลิต
กุ้งขาวแวนนาไมที่ได้จากโครงการฯ มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
11.3 การกาหนดให้จัดทาแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุม ชน จัดท าแผนธุรกิ จ โดยมี เจ้าหน้าที่กรมประมงและ ธ.ก.ส
ให้คาแนะนาในการจัดทาแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
สามารถวิเคราะห์จุดแข็งเละจุดอ่อนของธุรกิจ รู้และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจรวมถึงโอกาสในการพัฒนา
และแก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อ เป็ น การลดความเสี่ ย งในการประกอบธุ ร กิ จ และมี โ อกาสในการท าธุ ร กิ จ
ให้ป ระสบผลสาเร็จได้ อี ก ทั้ ง สามารถวางแผนการใช้จ่ายและคืนเงิน สินเชื่อ พร้อมดอกเบี้ยให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของ ธ.ก.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.4 การให้คาแนะนาด้านการเลี้ยงและจัดการฟาร์ม
กรมประมงจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิชาการประมงในการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้ง
ให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed
Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม ตามแนวทางที่ กรมประมง
แนะนา เพื่ อ ให้นัก วิชาการประมงถ่ ายทอดความรู้ และให้ค าแนะนาแก่ เ กษตรกรที่ ไ ด้รับ อนุมั ติข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร
11.5 การติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาของโครงการฯ
กรมประมงติดตามผลการเลี้ยงและร่วมแก้ ไขปัญ หาที่ อาจเกิ ดขึ้นระหว่างการเลี้ยงตลอด
ระยะเวลาของโครงการฯ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นต่อ
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลโครงการฯ ระดั บ จัง หวั ด และคณะกรรมการบริห ารโครงการฯ เพื่ อ ให้ท ราบ
สถานการณ์และสามารถบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ มีความเข้มแข็งโดยผู้นา
มีบทบาทในการนาสมาชิกในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ การประสานงาน และร่วมแก้ไขปัญหาการผลิต
กุ้งทะเลในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่เกี่ยวข้องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีความเข้มแข็ง และมีอานาจ
ต่อรอง ในการบริหารการผลิตและการตลาด สามารถวางแผนการผลิตกุ้งทะเลที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค
12.3 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมสามารถกลับเข้าสู่ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งได้อีกครั้งหลังจากประสบ
กับปัญหาการขาดทุนจากราคากุ้งตกต่าและภาระต้นทุนแฝง
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13. ผูป้ ระสานงาน
13.1 ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กรมประมง
โทรศัพท์ 0 2579 2422 โทรสาร 0 2561 0786
e - mail: suttinel@gmail.com
13.2 ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กรมประมง
โทรศัพท์ 0 2579 2422 โทรสาร 0 2561 4759
e - mail: putthsj@yahoo.com
13.3 ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กรมประมง
โทรศัพท์ 0 2579 2421 โทรสาร 0 2579 2421
e - mail: tidaporn2513@gmail.com
13.4 นางสุภัจฉรี วัญชนา กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กรมประมง
โทรศัพท์ 0 2561 3994 โทรสาร 0 2579 2421
e - mail: supatcharee43@yahoo.co.th
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หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561
1. เงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1.1 กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล
เงื่อนไข
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ งขาวแวนนาไมรายย่อย ที่ มี ความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เป็น
เกษตรกรที่เคยได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ของโครงการฯ ในระยะที่ 1 และต้องยื่นใบสมัครผ่านสถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยสามารถสมัครได้เพียง
สังกัดเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมสาหรับการเลี้ยงครั้ง เดีย ว
ภายในระยะเวลาที่กรมประมงก าหนด โดยต้องไม่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ
ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมจากที่อื่น และต้องไม่เลี้ยงร่วมกับสัตว์น้าชนิดอื่น
2) เกษตรกรต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ตรงคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กาหนด โดยเกษตรกร
ต้องปรับพื้นที่ฟาร์มตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) และพื้นที่ฟาร์ม ตามการรับรองมาตรฐานฟาร์มให้
สอดคล้องกันก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
3) โครงการฯ กาหนดให้เกษตรกรปล่อยลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่น
ไม่เกิน 100,000 ตัว/ไร่ หากเกษตรกรรายใดปล่อยลูกพันธุ์กุ้ งฯ อัตราความหนาแน่นมากเกิ นกว่าที่ โครงการฯ
กาหนด โครงการฯ จะไม่สนับสนุนเงินสมทบค่าลูกพันธุ์ให้แก่เกษตรกรรายนั้น ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2563 ทั้งเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
4) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมที่มีความประสงค์เข้าร่วม
โครงการฯ ต้องผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง และมีรายชือ่
อยู่ในบัญชีรายชื่อ (White list) ของกรมประมง โดยนารายงานผลที่ผ่านเกณฑ์การตรวจดังกล่าวแนบพร้อม
หลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ด้วยตนเองที่สานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่
คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร
1) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล)
คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร
(1) เป็นสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
และมีกิจกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(2) ต้องมีสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) สาเนาใบทะเบียนจัดตั้งสถาบันเกษตรกร
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
2) วิสาหกิจชุมชน
คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน
(1) เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
และมีกิจกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(2) ต้องมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) สาเนาใบทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
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3) สมาคม
คุณสมบัติของสมาคม
(1) ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78 และมีกิจกรรมการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๒) ต้องมีสมาชิกของสมาคมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) สาเนาใบทะเบียนจัดตั้งสมาคม
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสมาคมที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
4) ชมรม/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
คุณสมบัติของชมรม/กลุ่ม
(1) ต้อ งมี ร ะเบียบข้อ บัง คับ ของชมรม/กลุ่ม และมี กิ จ กรรมการดาเนินงานที่ เ กี่ ยวข้องกั บ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(2) ต้องมีการประชุมประจาปีของชมรม/กลุ่ม ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
(3) ต้องมีสมาชิกของชมรม/กลุ่ม สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) ระเบียบ/ข้อบังคับการจัดตั้งชมรม/กลุ่ม
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกของชมรม/กลุ่ม ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
5) เกษตรกร
คุณสมบัติของเกษตรกร
(1) ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย ที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน 40 ไร่ ประกอบอาชีพ
เลี้ยงกุ้งทะเลอยู่ในปัจจุบัน
(2) ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP/CoC/ GAP มกษ. 7401-2557/GAP มกษ. 9000-2552
เล่ม 1) หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุรับรองมาตรฐานที่ตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือหน่วยรับรองเอกชนที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เช่น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จากัด เป็นต้น
และไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
(3) ต้องสังกัดสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุม่ เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) หนังสือรับรองสมาชิกภาพจากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่ม
เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่เกษตรกรเป็นสมาชิก
(2) หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ (กรณีมอบอานาจให้
ผู้อื่นทาแทน)
6) ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
คุณสมบัติของผูป้ ระกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
(1) ต้องเป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรืออนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
อยู่ในปัจจุบัน
(2) ต้องเป็นฟาร์มที่ได้รบั รองมาตรฐานฟาร์ม (GAP/CoC/GAP มกษ. 7432-2558/GAP มกษ.
7422-2553) ที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุ
รับ รองมาตรฐานที่ ตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือ หน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบ บงานจาก
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สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เช่น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จากัด เป็นต้น
(3) ผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง
(4) มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ (White list) ของกรมประมง
หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) รายงานผลผ่า นเกณฑ์ ก ารตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อผลิตกุ้ งคุณภาพของ
กรมประมง
(2) หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ (กรณีมอบอานาจให้
ผู้อื่นทาแทน)
1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล
เงื่อนไข
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อย ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในกิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล เพื่อใช้เป็นทุนดาเนินการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ในการซื้อปัจจัยการผลิตระหว่างการเลี้ยง ต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่เป็นสมาชิกในสังกัด
ของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ที่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
กุ้ ง ทะเลเท่ านั้น และเกษตรกรขอรับ การสนับ สนุนสิน เชื่อ ได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่ เกิ น ระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการฯ และจากัดวงเงินสินเชื่อในปีที่ 1 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของเกษตรกร รายละไม่เกิน
300,000 บาท และปีที่ 2 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของเกษตรกรรายละไม่เกิน 150,000 บาท
ทั้งนี้ เกษตรกรต้องชาระหนี้สินเชื่อในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ได้ตามตารางโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยโครงการฯ
(ภาคผนวก 3)
คุณสมบัติเกษตรกร
(1) ต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน 40 ไร่
ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทะเลอยู่ในปัจจุบัน
(2) ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP/CoC/ GAP มกษ. 7401-2557/GAP มกษ. 9000-2552 เล่ม 1)
หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุรับรองมาตรฐานที่ตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือหน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการ
รับรองระบบงานจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เช่น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จากัด เป็นต้น
และไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
(3) ต้องสังกั ดสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิ จชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่ เกี่ ยวข้องกับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และเป็นผูไ้ ด้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพือ่
เพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล
(4) ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าปกติของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) หรือ
เป็นเกษตรกรทั่วไปที่ ธ.ก.ส. สอบสวนและพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า
(5) เกษตรกรต้องไม่มีหนี้ค้างชาระโครงการตามนโยบายรัฐบาลและหรือหนี้ค้างชาระเงินกู้ของ
สถาบันการเงิน
หมายเหตุ: คุณสมบัติข้อ (4) และ (5) ธ.ก.ส. จะเป็นผู้พจิ ารณาความเหมาะสมของคุณสมบัตเิ กษตรกร
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หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) หนังสือรับรองสมาชิกภาพจากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกร
ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่เกษตรกรเป็นสมาชิก
(2) สาเนาสมุดคู่ฝากของ ธ.ก.ส.
(3) หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นทาแทน)
1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ
เงื่อนไข
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดการด้านตลาดและการกระจายผลผลิต
กุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ผู้ค้าปลีก ต้องเป็นสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกในสังกัด ได้รับการสนับสนุน
ลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลเท่านั้น และสถาบัน
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ
และจากัดวงเงินสินเชื่อในปีที่ 1 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มละไม่เกิน 2,000,000 บาท และปีที่ 2 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนต้องชาระสินเชื่อในแต่ละปี
ให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบข้อมูล
อัตราดอกเบี้ย ได้ตามตารางโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยโครงการฯ (ภาคผนวก 3)
คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร
1.3.1 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร และ กลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล)
คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร
(1) เป็นสถาบันเกษตรกรทีจ่ ดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
และมีกิจกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(2) ต้องมีสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
(3) ไม่มีการทุจริตของสถาบันเกษตรกร
(4) ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ เช่น ปิดบัญชีไม่ได้ใน 150 วัน ขาดทุนสะสมเกิน 3 ปี
ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น เจ้าหนี้มากกว่าลูกหนี้ และขาดทุนติดต่อกันเกิน 3 ปี
(5) ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชาระกับ ธ.ก.ส.
(6) คณะกรรมการฝ่ายจัดการให้ความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ด้วยดีเสมอมา
(7) มีทรัพย์สิน เครื่องมือ และอุปกรณ์เพียงพอกับธุรกิจ
หมายเหตุ: คุณสมบัติข้อ (3) - (7) ธ.ก.ส. จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติ
สถาบันเกษตรกร
หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) สาเนาใบทะเบียนจัดตั้งสถาบันเกษตรกร
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1.3.2 วิสาหกิจชุมชน
คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน
(1) เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสง่ เสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
และมีกิจกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(2) ต้องมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
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(3) สมาชิกต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
(4) มีการดาเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มในพื้นที่ดาเนินงานของสาขาติดต่อกัน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(5) มีการจัดทาบัญชีของกลุ่มเป็นปัจจุบัน
(6) มีการลงทุนหรือการออมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
(7) มีการประชุมร่วมกันเป็นประจาและมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(8) ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชาระกับ ธ.ก.ส.
(9) มีทรัพย์สิน เครื่องมือ และอุปกรณ์เพียงพอกับธุรกิจ
หมายเหตุ: คุณสมบัติข้อ (3) - (9) ธ.ก.ส. จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติ
วิสาหกิจชุมชน
หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) สาเนาใบทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
2. วิธีการดาเนินโครงการฯ
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
หน่วยปฏิบัติ:
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
2) สานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่
การดาเนินงาน:
การดาเนินโครงการฯ มีคณะกรรมการจานวน 2 คณะ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561
องค์ประกอบ
อธิบ ดีก รมประมงท าหน้าที่ ป ระธาน รองอธิบ ดีก รมประมงที่ ได้รับ มอบหมายท าหน้าที่
รองประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการกองแผนงาน ผู้อานวยการ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า ผู้อานวยการ
กองพัฒ นาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า ประมงและหลัก ฐานเพื่อการสืบ ค้น ผู้แทนกรมการค้าภายใน
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกสมาคมผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ไทย นายกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ทาหน้าที่เป็น
กรรมการ ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล ทาหน้าที่เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1) กาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกากับดูแลในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของ
โครงการฯ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งกากับดูแลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กาหนด
2) พิจารณาอนุมัติรายชื่อเกษตรกร/ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้ าน
การผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ
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3) พิ จ ารณาอนุมั ติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ ตามกรอบวงเงินที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีมติอนุมัติให้กรมประมงไว้แล้ว เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายสมทบการจัดซื้อลูก พันธุ์กุ้ ง ขาวแวนนาไมคุ ณ ภาพและปลอดโรคของ
เกษตรกร โดยจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
(2) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจโรคกุ้ ง ทะเล โดยจ่ า ยให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของกรมประมงที่
รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคในน้าและในดิน รวมทั้งการตรวจคุณภาพน้า โดยจ่ายให้แก่
หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
(4) ค่าใช้จ่ายในการผลิต จุลินทรีย์ ปม. 1 ให้เ กษตรกรในโครงการฯ โดยจ่ายให้แก่
หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
(5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสารตกค้างในตัวอย่างกุ้งของเกษตรกรในโครงการฯ ก่อนจับขาย
โดยจ่ายให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ของกรมประมงโดยจ่ายให้แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
(7) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้และคาแนะนาให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการติดตาม
ประเมิ นผลการเลี้ยงกุ้ ง ของเกษตรกรในโครงการฯ โดยจ่ายให้แก่ ห น่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบ
การดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
(8) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ เ กษตรกรผู้เ ข้าร่ วมโครงการฯ ที่ ขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อจัดหาปัจจัยที่ใช้ในการผลิตกุ้ง ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ
(9) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ สถาบั นเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร นิติบุคคล) และวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในโครงการฯ ที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นทุนในการจัดการตลาดและการกระจายผลผลิต กุ้งขาวแวนนาไมไปสู่
ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคภายในจังหวัดแหล่งผลิตและจังหวัดอื่น ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยไม่เกิ น
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ
(10) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานและบริ ห ารโครงการฯ เช่ น การประชาสัม พันธ์
โครงการฯ การประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่ กรมประมงงของหน่วยงานที่รับ ผิดชอบดาเนิน
กิจกรรมภายใต้โครงการฯ และตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
4) รายงานผลการดาเนินการในแต่ละปี และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทราบ
5) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
2. คณะกรรมการกากับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด ในแต่ละจังหวัด
องค์ประกอบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ ประธาน ปลัดจังหวัดหน้าที่ รองประธาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการ
ประมงประจาจังหวัด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า) ผู้อานวย การหน่วยงานในสังกัด
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า และ
ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ทะเล ท าหน้าที่ เ ป็นกรรมการ ประมงจัง หวัดท าหน้าที่ก รรมการและเลขานุการ
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ผู้อานวยการหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ สานักงานประมงจังหวัดทาหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1) บริหารงาน ควบคุม และกากับดูแลให้การดาเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต
และการตลาดกุ้ง ทะเลเพื่ อการบริโ ภคภายในประเทศ ปี 2561 ในจัง หวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินโครงการฯ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ
การตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 กาหนด
2) พิจารณาและรับรองรายชื่อเกษตรกร/ผูป้ ระกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า ที่สมัครและผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการฯ เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่ม ขีด
ความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 เพื่อขออนุมัติเข้าร่วม
โครงการฯ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
3) รายงานผลการดาเนินการของจังหวัดทุก 6 เดือนและสรุปผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการฯ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 ทราบ
4) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
2.2 การจัดทาข้อมูล หลักเกณฑ์ และคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ
หน่วยปฏิบัติ: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
การดาเนินงาน:
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งและกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น จัดทาฐานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในแต่ละจังหวัดที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มตามที่กรมประมงกาหนดและยังคงดาเนินกิจการในปัจจุบันตามเกณฑ์การทบทวน
คุณสมบัติเกษตรกร สาหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการฯ (ภาคผนวก 1)
2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินโครงการ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
3) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการฯ และ
แผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ระยะที่ 2 (ภาคผนวก 2)
4) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จัดทาคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ ระยะที่ 2 เพื่อ
แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาหรับใช้ในการดาเนินงานโครงการฯ
2.3 การประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจง
หน่วยปฏิบัติ:
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
2) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย
3) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย
4) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
5 หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
6) สานักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้เข้าร่วมโครงการฯ :
1) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ
2) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
3) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
การดาเนินงาน:
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไม โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม รวมถึงสถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทราบโดยทั่วถึง ผ่านทาง
หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ ได้แก่ สานักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
และสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
พร้อมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
2) กองวิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ยงสัต ว์ น้าชายฝั่ง จัด ประชุ ม ชี้ แ จง ซั ก ซ้ อ มความเข้ าใจใน
รายละเอียดของขั้นตอน วิธีปฏิบัติในโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงาน
โครงการฯ
3) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมาย จัดประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดของขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในโครงการฯ ให้แก่
โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่สมาชิกในสังกัด
2.4. การสมัครและอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
หน่วยปฏิบัติ:
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ ปี 2561
2) คณะกรรมการกากับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศ ปี2561 ระดับจังหวัด
3) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย
4) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย
5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
7) สานักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
8) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
9) สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ :
1) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ
2) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
3) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
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การดาเนินงาน:
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1) สถานที่รับสมัคร
- สานักงานประมงจังหวัด
2) ระยะเวลารับสมัคร
(1) สาหรับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ ยื่นใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ ของสมาชิก ที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ เข้าร่วมกิจ กรรมจัดหาลูก พันธุ์กุ้ งคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ศัก ยภาพการผลิตกุ้ ง ทะเลและกิ จ กรรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตกุ้ ง ทะเลไว้แล้ว สามารถสมั ครเข้าร่วม
โครงการฯ ในกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2563
(2) สาหรับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ ยื่นใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ ของสมาชิก ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ในกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563
(3) สาหรับโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ประสงค์
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง
และมีรายชื่ออยู่บนบัญชีรายชื่อ (White list) ของกรมประมง โดยสามารถสมั ครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 15 กรกฏาคม 2563 ทั้ งนี้ โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้ งขาวแวนนาไม หรือ
โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ยังไม่ผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของ
กรมประมง ให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล กองวิจัยและพั ฒ นาอาหารสัตว์น้ า และกองวิจัยและพัฒ นาสุขภาพสั ต ว์น้าในพื้นที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย พร้อมขอให้เข้าตรวจโรค ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ 1)
(4) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน (ที่เป็นนิติบุคคล) สมัครเข้าร่วมในกิจกรรมเพิม่ ศักยภาพ
การบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 – 15 กรกฏาคม 2563
3) ขั้นตอนการสมัครและอนุมัติรายชื่อ
(1) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านเกณฑ์
การตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง และมีรายชื่ออยู่บนบั ญชี
รายชื่อ (White list) ของกรมประมง ให้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ 3) ในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์
กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล ที่สานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง
(2) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ ยื่นใบสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ของสมาชิก ในสัง กั ด ในกิ จ กรรมจัดหาลูก พันธุ์กุ้ ง คุณภาพเพื่อเพิ่ม ศัก ยภาพการผลิตกุ้ ง ทะเล
(แบบฟอร์มที่ 4) และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล (แบบฟอร์มที่ 5) พร้อมหนังสือรับรองสมาชิกภาพ
จากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกษตรกรเป็นสมาชิก (แบบฟอร์มที่ 6)
หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นทาแทน) และหนังสือ
แจ้งรายชื่อผู้มีอานาจลงนามในหนังสือรับรองสมาชิกภาพของเกษตรกร (แบบฟอร์มที่ 7) พร้อมจัดทาใบรับรอง
รายชื่อเกษตรกรผู้ผ่านเกณฑ์ (แบบฟอร์มที่ 8) โดยรวบรวมส่งที่สานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่
(3) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิ จชุม ชน (ที่ เ ป็นนิติบุคคล) ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ใน
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ (แบบฟอร์มที่ 9) ที่สานักงานประมง
จังหวัดในพื้นที่
(4) สานักงานประมงจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดทารายชื่อสถาบันเกษตรกร/
วิส าหกิ จ ชุมชน/เกษตรกร และโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้ง ขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้ง ขาวแวนนาไม
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดและมีหลักฐานครบถ้วน เสนอคณะกรรมการกากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด
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พิจารณาและรับรองรายชื่อที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมจัดทารายชื่อ ที่ผ่านเกณฑ์การ
สมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ทั้ ง 3 กิ จ กรรม (แบบฟอร์ ม ที่ 10) เสนอคณะกรรมการบริ ห ารโครงการฯ
เพื่อขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน
(5) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติรายชื่อสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
เกษตรกร และโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้ง ขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านคุณสมบัติ
เบื้องต้นเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ คณะกรรมการก ากั บ ดูแลโครงการฯ ระดับ จัง หวัด ให้ก ารรับ รอง และ
แจ้งผลให้คณะกรรมการกากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด หน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทยทราบ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อ
โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ทาง
เว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ภายใน 5 วันทาการ หลังจากได้รับรายชื่อ ครบถ้วน
จากคณะกรรมการกากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด
(6) สานักงานประมงจังหวัดทาหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ
ให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ และโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมทราบ ภายใน 1 วัน หลังจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการอนุมัติทางเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
(7) กองวิจัยและพั ฒ นาการเพาะเลี้ยงสัต ว์ น้าชายฝั่ง แจ้ง รายชื่ อผู้ผ่า นการอนุมั ติเ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด
บริโภคกุ้งทะเลในประเทศ ให้ ธ.ก.ส. ทราบ ภายใน 3 วัน หลังจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ อนุมัติรายชื่อ
2.5 การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และให้คาแนะนา รวมทั้งการติดตามการเลี้ยง
หน่วยปฏิบัติ:
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
2) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย
3) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย
4) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
6) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
7) สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย
การดาเนินงาน:
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝัง่ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิชาการประมง
เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิต
สัตว์น้าไทย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรเกี่ยวกับ การควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและ
ปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการ
การเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม
2) นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
และเจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการถ่ายทอดความรู้
และให้คาแนะนาแก่โรงเพาะฟักฯ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้
คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application
การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม
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3) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าทีก่ รมประมงในพื้นทีท่ ี่ได้รับมอบหมายติดตามประเมินผลการเลีย้ ง
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งประสบผลสาเร็จ
3. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
3.1 กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล
หน่วยปฏิบัติ:
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561
2) คณะกรรมการกากับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศ ปี2561 ระดับจังหวัด
3) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
4) สานักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย
6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย
7) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
8) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
9) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
10) สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ :
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ
2) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านการอนุมั ติ
เข้าร่วมโครงการฯ
การดาเนินงาน:
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมเปิดบัญชีเงิ นฝาก
ออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรับเงินสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากกรมประมง
2) ส านัก งานประมงจังหวัด หน่วยงานสัง กั ดกองวิจัยและพัฒ นาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าในพื้นที่
ที่ได้รับมอบหมาย เปิดบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ชื่อบัญ ชี
“(ชื่อหน่วยงาน) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาด
กุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (ประเภทเงินจ่ายขาด)” เพื่อรับเงินค่าดาเนินงานและบริหาร
โครงการฯ จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
3) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 ตามจานวนเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่ โดยนาไปไว้ที่หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจกจ่าย
จุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ ที่มีแผนการเลี้ยงกุ้ง พร้อมให้คาแนะนาการใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม
รวมทั้งให้หน่วยงานฯ จัดทาบัญชีรับ-จ่ายจุลินทรีย์ ปม.1 ให้เกษตรกรในโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ 21 หน้า 1)
และบัญชีรับ-จ่ายจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อรายงานผลมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งทุกเดือน
(แบบฟอร์มที่ 21 หน้า 2)
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4) หน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ที่ได้รับมอบหมายในการผลิต
จุลินทรีย์ ปม. 1 จัดทาทะเบียนคุมการผลิตจุลินทรีย์ ปม. 1 แบบผงของโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ 22) ไปยัง
หน่วยงานในสังกัดกรมประมง และรายงานผลมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งทุกเดือน
5) โรงเพาะฟั ก และอนุบาลกุ้ง ขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบ าลกุ้ งขาวแวนนาไม และเกษตรกร
ท าข้อตกลงการซื้อ ขายพร้อ มจัดท าแผนการผลิตลูก พันธุ์กุ้ ง ขาวแวนนาไม และรายชื่อเกษตรกรที่ ท าการ
ตกลงซื้อขาย (แบบฟอร์มที่ 11) ให้หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า ในพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาล
กุ้งขาวแวนนาไมที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าทาการสุ่มเก็บตัวอย่างลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม
ตั้งแต่ระยะโพสต์ลาวา 10 ต่อหนึ่งรุ่นการผลิต ซึ่งจะต้องเก็บตัวอย่างทุกรุ่นการผลิตเพื่อนาไปตรวจวิเคราะห์โรค
และคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมก่อนการซื้อขาย
6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดส่งรายชื่อ
เกษตรกรที่ทาการตกลงซื้อขายลูกกุ้ง (แบบฟอร์มที่ 11) ในแต่ละรอบ มายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือ
โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นา้
ในพื้นที่ที่เกษตรกรมีแผนการเลี้ยงกุ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมประมงที่รบั ผิดชอบในพื้นที่นั้นวางแผนการดาเนินงาน
การให้คาแนะนาเกษตรกรในโครงการฯ ในการเตรียมบ่อและเตรียมน้าก่อนเลี้ยงกุ้ง รวมทั้งการเก็บตัวอย่างน้า
และดินเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
7) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าปัจจัย
การผลิตสัตว์น้าไทย ดาเนินการให้ความรู้และคาแนะนาแก่ เกษตรกรที่เ ข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ ที่ ได้รับ
มอบหมาย ในการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้า การใช้
จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม
8) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์โรคและคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 วัน นับจากวันที่เข้า
เก็ บ ตัวอย่าง พร้อ มจัดทาใบรายงานผลการตรวจวิเ คราะห์ตัวอย่าง (Test report) ตามที่กรมประมงกาหนด
(แบบฟอร์ม 12) และแจ้งให้โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมทราบ ทั้งนี้
เฉพาะกรณีที่ผลการตรวจโรคและคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมผ่านเกณฑ์ที่กรมประมงกาหนด โรงเพาะฟัก
และอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม จึงจะสามารถจาหน่ายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม
ที่ผลิตในครั้งนั้นให้แก่เกษตรกรได้ รวมทั้งต้องจาหน่ายลูกพันธุ์ฯ ภายหลังได้รับใบรายงานผลฯ
9) ในวันที่เกษตรกรปล่อยกุ้ง ให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างลูกพันธุ์กุ้งที่ได้รับมอบจากโรงเพาะฟักและ
อนุบาลกุ้ งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้ งขาวแวนนาไม เพื่อนาส่งไปยั ง หน่ ว ยงานในสัง กั ดกองวิจัยและ
พัฒ นาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพั ฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า และ
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดาเนินการตรวจวิเคราะห์โรคลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 วัน นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง พร้อมจัดทาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง (Test report) ตามที่ กรมประมงก าหนด (แบบฟอร์ม 12) และส่งผลการตรวจโรคให้ ก องวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) และเกษตรกรทราบ
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10) ก่อนที่เกษตรกรปล่อยลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมลงบ่อเลี้ยง ให้เกษตรกรและโรงเพาะฟักและ
อนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ทดสอบความแข็งแรงและความสามารถในการปรับตัว
กั บ สภาพแวดล้อมของลูกพั นธุ์กุ้ ง ขาวแวนนาไม พร้อมจัดท าหลักฐานการรับมอบลูกพันธุ์กุ้ งขาวแวนนาไม
(แบบฟอร์ม 13) เพื่อมอบให้โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากโครงการฯ
กรณีผลตรวจคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมผ่านเกณฑ์ที่กรมประมงกาหนด ให้เกษตรกรปล่อย
ลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมลงเลี้ยงตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมงกาหนด และชาระค่าลู กพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ร้อยละ
10 ของมูลค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในโครงการฯ ให้แก่โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรง
อนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
กรณีผลตรวจคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมไม่ผ่านเกณฑ์ที่กรมประมงกาหนด ให้ส่งคืนลูกพันธุ์
กุ้ ง ขาวแวนนาไม และให้ท าข้อ ตกลงการซื้อขายลูก พันธุ์กุ้ ง ขาวแวนนาไมใหม่ กั บ โรงเพาะฟัก และอนุบาล
กุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม รายเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ ภายในช่วงระยะเวลาการลงกุ้งที่
โครงการฯ กาหนด
11) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม นาหลักฐานการซื้อขาย
ประกอบด้วยหนังสือกากับการจาหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้า (FMD) ผลการตรวจโรคและคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม
(แบบฟอร์ม 12) หลักฐานการรับมอบลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (แบบฟอร์ม 13) ใบเสร็จรับเงินค่าลูกพันธุ์กุ้ง
จากเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (จานวนร้อยละ 10 ของค่าลูกพันธุ์กุ้ง) และสาเนาสมุดคู่ฝาก
บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ภายใน
3 วันทาการ นับจากวันที่ทาการซื้อขาย
12) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าสุ่มเก็บ
ตัวอย่างกุ้งในฟาร์มของเกษตรกรในโครงการฯ ในช่วงเดือนแรกของการเลี้ยงกุ้ง เพื่อดาเนินการตรวจวิเคราะห์โรค
ในลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 วันนับจากวันที่เข้าเก็บตัวอย่าง พร้อมจัดทาใบรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Test report) ตามที่กรมประมงกาหนด (แบบฟอร์ม 12) รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้าเพือ่
วิเคราะห์คุณภาพน้า และส่งผลการตรวจโรคและคุณภาพน้าให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
(ส่วนกลาง) และเกษตรกรทราบ
13) สานักงานประมงจังหวัดรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานประกอบการซือ้ ขายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม
พร้อมจัดทาแบบรายงานการซื้อขายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (แบบฟอร์ม 14) เสนอคณะกรรมการกากับดูแล
โครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อประชุมพิจารณารับรองการซื้อขายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ เป็นรายสัปดาห์
14) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม
ให้แก่โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมเป็นรายสัปดาห์ หลังจากได้รับ
หลักฐานประกอบการซื้อขายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากคณะกรรมการกากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด
15) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าสุ่มเก็บ
ตัวอย่างกุ้งในฟาร์มของเกษตรกรในโครงการฯ ก่อนมีการจับขาย 14 วัน เพื่อ ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง พร้อมออกใบรายงานผลการตรวจ และส่งผลการตรวจให้กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) และเกษตรกรทราบ
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16) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการติดตาม จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ประเมินผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯฯ ในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
กุ้งทะเล พร้อมจัดทาแบบติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (แบบฟอร์ม 15) เสนอคณะกรรมการ
กากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด รวมทั้งจัดทาข้อมูลสรุปผลติดตามการเลี้ยงลงในไฟล์ excel ตามที่กาหนดและ
จัดส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) เพื่อรายงานผลการดาเนินการต่อ
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และสรุปผลการดาเนินโครงการต่อไป
3.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล
หน่วยปฏิบัติ:
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศ ปี 2561
2) คณะกรรมการกากับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศ ปี2561 ระดับจังหวัด
3) สานักงานประมงจังหวัด
4) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย
6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย
7) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
8) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ :
- เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ
การดาเนินงาน:
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งส่งรายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วม
โครงการฯ และประสงค์เข้าร่วมในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลให้ ธ.ก.ส.
2) ธ.ก.ส. วิเคราะห์และประเมินแผนการผลิต เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสินเชื่อแก่เกษตรกร ตาม
หลักเกณฑ์ ที่ ธ.ก.ส. ก าหนด พร้อ มแจ้ง ผลการพิจารณาอนุมัติเงินสินเชื่อ ให้ เกษตรกรทราบภายใน 30 วัน
นับจากวันที่เกษตรกรยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.
3) ธ.ก.ส. จ่ายเงินสินเชื่อให้เกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อสาหรับใช้เป็นทุน
ในการดาเนินการเลี้ยงกุง้ ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตระหว่างการเลี้ยง
4) ธ.ก.ส. แจ้งรายชื่อเกษตรกรพร้อมวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ มายังกรมประมงทุกเดือน
5) ธ.ก.ส. แจ้งยอดวงเงินสินเชื่อและดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในโครงการฯ
ให้กรมประมงทราบทุกไตรมาส
6) ธ.ก.ส. แจ้ง จ านวนเงินที่ ก รมประมงต้องชาระเพื่อชดเชยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 3 ให้
กรมประมงเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่ออนุมัติจ่ายเงินชดเชยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
7) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อของเกษตรกรในโครงการฯ ให้แก่ ธ.ก.ส.
8) หน่วยงานสังกั ดกรมประมงในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการติดตามข้อมู ลรายงานการ
ดาเนินการในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล (แบบฟอร์ม 16) ส่งให้สานักงานประมงจังหวัด เพื่อ
เสนอคณะกรรมการกากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อ
สรุปผลการดาเนินโครงการต่อไป
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3.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ
หน่วยปฏิบัติ:
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561
2) คณะกรรมการกากับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศ ปี2561 ระดับจังหวัด
3) สานักงานประมงจังหวัด
4) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย
6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย
7) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
8) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ :
- สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ
การดาเนินงาน:
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งส่งรายชื่อ สถาบันเกษตรกร/วิส าหกิจ ชุม ชน
ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ และประสงค์เข้ารวมในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภค
กุ้งทะเลในประเทศให้ ธ.ก.ส.
2) ธ.ก.ส. วิเคราะห์และประเมินแผนธุรกิจ (การผลิต การตลาด การจัดการ การเงิน) เพื่อพิจารณา
อนุมัตเิ งินสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กาหนด พร้อมแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติเงินสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกษตรกรยื่นขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.
3) ธ.ก.ส. จ่ายเงินสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการอนุมัติ
วงเงินสินเชื่อสาหรับใช้เป็นทุนในการจัดการด้านตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ผู้ค้าปลีก
ภายในประเทศ
4) ธ.ก.ส. แจ้งยอดวงเงิน สินเชื่อและดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในโครงการฯ
ให้กรมประมงทราบทุกไตรมาส
5) ธ.ก.ส. แจ้ง จ านวนเงินที่ ก รมประมงต้องชาระเพื่อชดเชยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 3 ให้
กรมประมงเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่ออนุมัติจ่ายเงินชดเชยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
6) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในโครงการฯ
ให้แก่ ธ.ก.ส.
7) หน่วยงานสังกั ดกรมประมงในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการติดตามข้อมู ลรายงานการ
ดาเนินการในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ (แบบฟอร์ม 17) ส่งให้
ส านัก งานประมงจัง หวัด เพื่ อ เสนอคณะกรรมการกากั บดูแลโครงการฯ ระดับ จัง หวัด พิจ ารณาก่ อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อสรุปผลการดาเนินโครงการต่อไป
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4. การกากับดูแล
4.1 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อให้การดาเนินการ
ตามโครงการฯ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งกากับดูแลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทราบทุกปี
4.2 คณะกรรมการกากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด กากับดูแลให้การดาเนินโครงการฯ ในจังหวัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินโครงการฯ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ
กาหนด และรายงานผลการดาเนินการของจังหวัดให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบทุก 6 เดือน
5. การเบิกจ่ายเงิน
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 2 มกราคม 2562 อนุมัติโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 และจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร วงเงินจ่ายขาด 314.8 ล้านบาท
ให้กรมประมง เพื่อดาเนินโครงการ กาหนดระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 ตามกิจกรรม ดังนี้
5.1 การจ่ายเงินสมทบการจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้ง
กรมประมงจ่ายเงินสมทบในการจัดซื้อลูก พันธุ์กุ้ง ขาวแวนนาไมคุณภาพให้แก่โ รงเพาะฟักและ
อนุ บ าลกุ้ ง ขาวแวนนาไม หรื อ โรงอนุ บ าลกุ้ ง ขาวแวนนาไมในลั ก ษณะจ่ า ยขาดร้ อ ยละ 90 ของมู ล ค่ า
ลูกพันธุ์ แต่ไม่เกินรายละ 40,000 บาท
5.2 การตรวจโรคกุ้งทะเล
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล ให้แก่หน่วยงาน
กรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ
5.3 การผลิตจุลินทรีย์ ปม. 1
คณะกรรมการบริห ารโครงการฯ พิจ ารณาอนุมั ติค่าใช้จ่ายในการผลิต จุลินทรีย์ ปม. 1 ให้แก่
หน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ
5.4 การอบรม การถ่ายทอดความรู้และคาแนะนา รวมทั้งการติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบ
โครงการฯ ในการอบรม การถ่ายทอดความรู้และคาแนะนาให้แก่เกษตรกร การตรวจวิเคราะห์โรคในน้าและในดิน
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง และการติดตามประเมิ นผลการเลี้ยงกุ้ง ของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
5.5 การจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อ
กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรใน
โครงการฯ ให้แก่ ธ.ก.ส. ตามที่ได้รับแจ้งหนี้
5.6 การจ่ายเงินดาเนินงานและบริหารโครงการ
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและบริหารโครงการฯ
ให้แก่หน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ
หน่วยปฏิบัติ:
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561
2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
3) สานักงานประมงจังหวัด
4) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย
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5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย
6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
7) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้าที่ได้รับมอบหมาย
8) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
การดาเนินการ:
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จัดทาขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ และ
แบบฟอร์มการรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน (ภาคผนวก 5)
2) หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรเงิ น จากกองทุ น รวมเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร โครงการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้ง ทะเลเพื่อการบริโ ภคภายในประเทศ ปี 2561 โดยผ่านความ
เห็นชอบและผ่านการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ จากคณะกรรมการบริหารโครงการ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ให้ดาเนินการดังนี้
(1) การเปิดบัญชีเงินฝาก
ให้ห น่วยงานที่ ได้รับ มอบหมายดาเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ
การตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ดาเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) โดยให้เปิดทั้งบัญชีออมทรัพย์ (เพื่อใช้ในการรับโอนเงิน) และบัญชีกระแสรายวัน (เพื่อใช้ในการ
จ่ายเงินตามโครงการ) (ภาคผนวก 4)
- การเปิดบัญ ชีเ งินฝากของส่วนกลาง ชื่อบัญ ชี “กองทุ นรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561
(เงินจ่ายขาด) โดยกรมประมง” ซึ่งผู้มีอานาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ประกอบด้วย
กลุ่ม ก:
1) อธิบดีกรมประมงหรือรองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมาย
2) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
3) ผู้อานวยการกองคลัง
กลุ่ม ข:
1) หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล
2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
การกาหนดเงื่อนไขการสั่งจ่ายคือ ผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินกลุ่ม ก. จานวน 1 ท่าน
ลงนามร่วมกับ กลุ่ม ข. จานวน 1 ท่าน
- การเปิดบัญชีเงินฝากของส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชี “(ชือ่ หน่วยงาน) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการเพิม่ ขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุง้ ทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561”
ซึ่งผูม้ ีอานาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ประกอบด้วย
1) หัวหน้าหน่วยงาน (ประมงจังหวัด/ผู้อานวยการศูนย์)
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
- การกาหนดเงื่อนไขการสั่งจ่ายคือ ผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินลงนามร่วมกัน 2 ท่าน
โดยหนึ่งในนั้นต้องเป็น หัวหน้าหน่วยงานโดยให้หน่วยงานทาหนังสือแจ้งขอเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
พร้อมหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี และระบุขอยกเว้นค่ารักษาบัญชี ค่าอากรแสตมป์สาหรับสมุดเช็ค และ
ค่าธรรมเนียมการโอน เนื่องจากเป็นส่วนราชการ
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(2) การรับเงินที่ได้รับจัดสรร
- เมื่ อ หน่ วยงานด าเนิ นการเปิ ดบั ญชี เ งินฝากธนาคารแล้ ว ให้ ถ่ ายส าเนาบัญชี เ งินฝาก
ออมทรัพย์และกระแสรายวัน พร้อมรับรองสาเนาโดยหัวหน้าหน่วยงานส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่งรวบรวม
- เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งการโอนเงินโครงการจากกรมประมง (ส่วนกลาง) ให้นาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพ ย์ไปปรับยอดบันทึ กรับ เงินที่ธนาคารและตรวจสอบว่าตรงกับ จานวนเงินที่ ได้รับแจ้งจาก
กรมประมง (ส่วนกลาง) หรือไม่
- เจ้าหน้าที่การเงินลงบันทึกรายการรับเงินโอนในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(3) การเบิกจ่ายเงิน
- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่ อการบริโ ภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2550 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ให้กาหนดผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ ายเงินจากบัญชีของโครงการ โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมและระบุเป็นเงื่อนไขประกอบการยื่นเปิดบัญชี
- ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ เพื่อการตรวจสอบรายงานการ
รับ – จ่ายเงินของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน ใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการเพิม่ ขีดความสามารถด้านการผลิต
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 เท่านั้น จะโอนหรือนาไปใช้เพื่อโครงการอื่นมิได้
และห้ามใช้เงินที่เป็นดอกผลอันเกิดขึ้นเนื่องจากการนาเงินของกองทุนมาดาเนินการโครงการฯ
- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน ทาการเบิกจ่ายเงินในการดาเนินโครงการฯ และบริหาร
โครงการฯ ของทางราชการตามที่จ่ายจริงโดยพิจารณาใช้เงินตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามที่
กาหนดไว้ในวงเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของโครงการฯ
- ให้ร ะบุ แหล่ง เงินเบิกจ่ายคือ “กองทุ นรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถด้า นการผลิ ตและการตลาดกุ้ ง ทะเลเพื่อการบริโ ภคภายในประเทศ ปี 2561 ค่าใช้จ่ า ยมี
4 กิจกรรม คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล (ศูนย์ฯ) 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 (ศูนย์)
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ให้ความรู้ คาแนะนาและติดตามประเมินผลการเลี้ยง (ศูนย์) 4. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน และบริหารโครงการฯ (ส่วนกลาง/สนง.ปจ/ศูนย์ฯ) จากบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี ............. สาขา
..........เลขบัญชี............”
6. วงเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของโครงการฯ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 242.14 ล้านบาท ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ
147.36 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล
17.32 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปม. 1
2.70 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และการติดตามผลการเลีย้ งกุ้ง
43.91 ล้านบาท
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อซือ้ ปัจจัยการผลิต
25.20 ล้านบาท
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อด้านการรวบรวมและกระจายสินค้ากุ้งทะเล
0.45 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และบริหารโครงการ
5.20 ล้านบาท
โดยที่
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1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง)
- ผู้ขอเบิก คือ โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมโดย
ให้ผู้ขอเบิกเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการรับเงินสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้ง
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าสมทบลูกพันธุ์กุ้ง ตามจานวนเกษตรกรและจานวนลูกพันธุ์กุ้งที่เกษตรกรซื้อขายจริง
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)
- ผู้ขอเบิก คือ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง กองวิจั ยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรค เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี ฯลฯ
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม. 1
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)
- ผู้ขอเบิก คือ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม. 1 เช่น ค่าดิน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ซอง/ขวด ฯลฯ
4) ค่าใช้จ่ายในการอบรม การถ่ายทอดความรู้ คาแนะนาแก่เกษตรกร และการติดตามประเมินผล
การเลี้ยงกุ้ง
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
- ผู้ขอเบิก ได้แก่ ส่วนกลาง คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ได้แก่ สานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และบริษัทรับจ้างการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการอบรม การถ่ายทอดความรู้ การติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้ง เช่น ค่าจ้าง
เหมางาน ค่า ใช้จ่ายเดินทาง ค่าตรวจวิเคราะห์โรคในน้าและในดิน ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า ค่าตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้าง ฯลฯ
5) ค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อซื้อปัจจัยการผลิต
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง)
- ผู้ขอเบิก คือ ธ.ก.ส.
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าชดเชยดอกเบี้ย ตามใบแจ้งหนี้จาก ธ.ก.ส.
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6) ค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อด้านการรวบรวมและกระจายสินค้ากุ้งทะเล
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง)
- ผู้ขอเบิก คือ ธ.ก.ส.
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าชดเชยดอกเบี้ย ตามใบแจ้งหนี้จาก ธ.ก.ส.
7) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และบริหารโครงการ
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
- ผู้ขอเบิก ได้แก่ ส่วนกลาง คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ได้แก่ สานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งาน และบริ ห ารโครงการ เช่ น ค่ า ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
ค่าดาเนินการประชุม ค่าใช้จ่ายในการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ภายใต้หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตามความจาเป็นและเหมาะสม
7. การรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน นาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปปรับยอดบันทึกรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ทุกต้นเดือนมกราคม และต้นเดือนกรกฎาคมจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
- ให้ห น่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน ส่ง ดอกผลที่เกิ ดขึ้นจากการนาเงินของกองทุนไป
ดาเนินการคืนเข้ากองทุน เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ (กันยายน 2564) โดยผ่านกรมประมง (ส่วนกลาง)
- เมื่อโครงการฯ สิ้นสุดแล้ว ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
และส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดให้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยผ่านกรมประมง (ส่วนกลาง)
8. การจัดทารายงานการเงิน
ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน จัดทารายงาน และส่งรายงาน มายังกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปทุ กเดือน ตั้งแต่เดือนที่ ได้รับโอนเงิน จนกว่าจะสิ้นสุด
โครงการฯ โดยส่งหลักฐานดังนี้
(1) รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจาเดือน (แบบฟอร์ม 18)
(2) แบบรายงานรายละเอียดการใช้เงิน คชก. ประจาเดือน (แบบฟอร์ม 19)
(3) ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายโครงการฯ (แบบฟอร์ม 20)
(4) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โครงการฯ แสดงยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน
(5) เอกสารหลั ก ฐานการเบิก จ่ าย เช่ น บั น ทึ ก ขออนุมั ติ ค่ า ใช้ จ่ าย บั น ทึ ก ขอเบิก ค่ า ใช้จ่าย
ใบสาคัญ ใบแจ้งหนี้
9. หน่วยงานประสานงาน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กรมประมง
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 2421
e-mail: dofshrimp.2016@gmail.com
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ภาคผนวก 1
หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ในการตรวจโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเลและฟาร์มเลีย้ งกุ้งขาวแวนนาไม
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561
จานวนเกษตรกร (ระยะที่ 1)
ลาดับ

จังหวัด

ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
สมุทรปราการ
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

43
65
2
51
0
0
19
0
1
0
77
16
77

37
15
15
137
98
0
80
0
160
25
82
22
160

60
39
17
192
98
0
82
0
160
25
91
32
203

14
3

สุราษฎร์ธานี

10

5

5

54

59

-

286
6
18
113
7
30
0
306
37
41
0
9
33
0
34
83
0
72
0
26
43
1,684

110
6
2
41
5
17
0
93
10
18
0
2
8
0
9
18
0
28
0
11
9
560

176
0
15
70
0
13
0
213
27
23
0
7
25
0
25
62
0
44
0
15
34
1,062

63
6
17
247
1
13
0
71
40
71
7
10
96
7
15
184
0
215
0
28
23
2,000

173
12
19
288
6
30
0
164
50
89
7
12
104
7
24
202
0
243
0
39
32
2,560

5
1
6
7
33
3
6
9
3
6
1
2
99

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

โรงเพาะฟัก
และอนุบาลฯ
ระยะที่ 1
(ราย)

23
24
2
55
0
0
2
0
0
0
9
10
43

จันทบุรี

20

รวมจานวน
เกษตรกร
(ระยะที่ 1+2)
(ราย)

69
94
4
106
0
0
23
0
1
0
87
26
120

1

13
14
15
16
17
18
19

ทั้งหมด ยังไม่ลงกุ้ง ลงกุ้งแล้ว
(ราย) (ราย)
(ราย)

จานวน
เกษตรกร
(ระยะที่ 2)
(ราย)

นครศรีธรรมราช
ระนอง
กระบี่
ตรัง
ภูเก็ต
พังงา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
พัทลุง
นราธิวาส
ปัตตานี
ตราด
ชลบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
สมุทรสงคราม
ชุมพร
สตูล
รวม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งจันทบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต 1
(ฉะเชิงเทรา)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต2
(สมุทรสาคร)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเพชรบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต 3
(สุราษฎร์ธานี )
ศูนย์พฒ
ั นาประมงพืน้ ที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระนอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งพังงา
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้าสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งปัตตานี
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้าชลบุรี

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
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ภาคผนวก 2
รายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561
วันที่
30 เม.ย. 63

8 พ.ค. 63
12 พ.ค. – 15 ก.ค.
63
15 มิ.ย. - 15 ก.ค.
63
ส.ค. 63
27 พ.ค. –
30 ส.ค. 63
28 พ.ค. – 1 ก.ย.
63
1 มิ.ย. – 3 ก.ย. 63
1 มิ.ย. 63 – 31
พ.ค. 64
ปลายเดือน พ.ค. 63

ตลอดระยะเวลา
การลงกุ้ง
ตลอดระยะเวลา
การเลี้ยงกุ้ง

ต้นเดือน มิ.ย. 63
1 มิ.ย. 63 – ก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาการ
ลงเลี้ยงกุ้ง
ตลอดระยะเวลา
การลงกุ้ง

ขั้นตอนการดาเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 2/2563 เพื่ออนุมัติแผนการ
ดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลทราบโดยทั่วถึง
- ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการให้องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก
และอนุบาลและโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล
จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ
รับสมัครโรงเพาะฟักและอนุบาล และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/เกษตรกรที่แจ้ง
ความประสงค์ไว้แล้ว/สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ทั้ง 3 กิจกรรม)
รับสมัครโรงเพาะฟักและอนุบาล และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/เกษตรกรที่ยังไม่ได้
แจ้งความประสงค์/สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ทั้ง 3 กิจกรรม)
คานวณงบประมาณที่จะใช้ในโครงการฯ ทั้งหมด เพื่อคืนส่วนที่เหลือให้กองทุนฯ
ประชุมคณะทางานด้านอานวยการ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
และแจ้งผลแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และโรงเพาะฟักและอนุบาล และโรงอนุบาล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติ
- ประกาศรายชื่อโรงเพาะฟักฯ และเกษตรกร ผ่าน website กพช. และแจ้งโรงเพาะ
ฟักฯ ทางจดหมายลงทะเบียน
แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติทางจดหมายลงทะเบียนผ่านทางสังกัดของ
เกษตรกร
ระยะเวลาการลงเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในโครงการฯ ระยะที่ 2

หน่วยงาน
กพช. (กวท.)
กพช./สปจ./ศูนย์ฯ
ในพื้นที่
กพช. (กวท.)

- Website กรม
ประมง และ กพช.

กพช. (กวท.)
สปจ.

VDO Conference
ระยะเวลา 64 วัน

สปจ.

ระยะเวลา 30 วัน

กพช.
คณะทางานฯ ด้าน
อานวยการ
คณะทางานฯ ด้าน
อานวยการ
สปจ.
กพช./ศพช./ศพท./
ศพอ./ศสส.

อบรมเจ้าหน้ากรมประมงในพื้นที่ในด้านการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้
คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้
โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกัน
โรคในฟาร์ม
กพช. ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อนาไปไว้ที่ศูนย์ฯ ในพื้นที่ เพื่อแจกให้เกษตกรกรที่มีแผน
เลี้ยงกุ้ง โดยมีการทาบัญชีรับ-จ่ายจุลินทรีย์ และรายงาน กพช.

กพช./ศพช./ศพท./
ศพอ./ศสส./หน.ฝ่าย
ส่งเสริม/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรมประมง
กพช./ศพช.สมุทรสาคร/
ศพช./ศพท./ศพอ.

เจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและสมาคมการค้า
ปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ถ่ายทอดความรู้และให้คาแนะนาด้านการจัดการควบคุม
การผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้า การใช้
จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และ
การควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
จัดทาคู่มือการเตรียมหลักฐานประกอบการซื้อขายให้ถูกต้อง เพื่อประขาสัมพันธ์ให้
โรงเพาะฟักฯ และเกษตรกร
โรงเพาะฟักและอนุบาลฯ แจ้งแผนการผลิตลูกพันธุ์กุ้งแก่ ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส.
ในพื้นที่ เพื่อนัดเข้าสุ่มตัวอย่างตรวจโรคและคุณภาพลูกกุ้ง

ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส.
ในพื้นที่
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์
ไทย/สมาคมการค้าปัจจัย
การผลิตสัตว์น้าไทย
กพช.

- ศูนย์ฯ ในพื้นที่เข้าสุ่มตรวจลูกกุ้งที่โรงเพาะฟักฯ เพื่อตรวจโรคและคุณภาพลูกกุ้ง
ทุกรุ่นการผลิตก่อนจาหน่ายให้เกษตรกร
- เกษตรกรนาลูกกุ้งปากบ่อก่อนปล่อยเลี้ยงมาส่งตรวจโรคทีศ่ ูนย์ฯ ที่รับผิดชอบ
- ศูนย์ฯ ในพื้นทีเ่ ข้าสุม่ ตรวจลูกกุ้งในบ่อเลี้ยงในช่วงการเลี้ยง 1 เดือนแรก เพื่อตรวจโรค

หมายเหตุ
- VDO Conference

ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส. ใน
พื้นที่
ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส.
ในพื้นที่

ประชุมทุก 15 วัน
ประกาศรายชื่อทาง
website ภายใน 1
วันทาการ หลังจาก
อนุมัติรายชื่อ
ภายใน 3 วันทาการ
หลังจากอนุมัติรายชื่อ
12 เดือน
จัดทาเป็น YouTube
อบรมให้ จนท.
จัดทาเอกสารคู่มือ
การใช้
จุลินทรีย์ ปม.1

- ส่งให้โรงเพาะฟักฯ
- website กพช.

31
วันที่
ตลอดระยะการ
จาหน่ายลูกกุ้ง
มิ.ย. 63 – มิ.ย. 64
มิ.ย. 63 – มิ.ย. 64
ตลอดระยะเวลา
การเลี้ยงกุ้ง
ทุกเดือนจนกว่าจะ
สิ้นสุดโครงการฯ
ทุก 6 เดือน จนกว่า
จะสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนการดาเนินการ
โรงเพาะฟักและอนุบาลฯ รวบรวมหลักฐานประกอบการซื้อขายลูกพันธุ์กงุ้ ฯ
ส่งสานักงานประมงจังหวัด ภายใน 3 วันทาการหลังส่งมอบลูกกุ้งให้
เกษตรกร
ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานประกอบการซื้อขายลูกพันธุ์กุ้งฯ เสนอ
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อเสนอคณะทางานฯ ด้านอานวยการ ทุก
สัปดาห์
ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้งฯ ให้แก่
เกษตรกร (กิจกรรม 1)
ศูนย์ฯ ในพื้นที่เข้าสุ่มตัวอย่างกุ้งก่อนจับขาย เพื่อส่งห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้าง

ธ.ก.ส. แจ้งจานวนและรายชื่อเกษตรกรและยอดวงเงินที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
มายังกรมประมง
ประชุมติดตาม สรุปและรายงานผลโครงการฯ ทุก 6 เดือน
• คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด/
• คณะกรรมการบริหารโครงการฯ
ทุกปีจนกว่าจะสิ้นสุด - ธ.ก.ส. แจ้งยอดวงเงินสินเชื่อและดอกเบี้ย พร้อมส่งใบแจ้งหนี้ของ
โครงการฯ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
สินเชื่อในโครงการฯ ให้กรมประมงทราบ
- กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อในโครงการฯ

หน่วยงาน
โรงเพาะฟักและอนุบาลฯ/
สปจ.

หมายเหตุ

สปจ.
คณะทางานฯ ด้านอานวยการ ทุกสัปดาห์
ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส.
ในพื้นที่/ห้องปฏิบัติการ
ธ.ก.ส./คณะทางานฯ ด้าน
อานวยการ
สปจ./กพช.

คณะทางานฯ ด้านการเงิน/
ธ.ก.ส.

ทุกเดือน

๓๒
ภาคผนวก 3
ตารางโครงสร้างอัตราดอกเบีย้
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561
1) สาหรับเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตกุง้ ทะเล
เกษตรกร

สถานะหนี้

โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย

1. ตั้งแต่วันรับเงินกู้ถึงวันครบกาหนด
ระยะเวลาชาระหนี้
2. ตั้งแต่วันผิดนัดชาระหนี้เป็นต้นไป

ปกติ

MRR+0.00

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(ปัจจุบัน MRR = 7.00)
(ร้อยละ)
7

ค้างชาระ

MRR+3.00+3.00

13

อัตราดอกเบี้ยตามโครงการฯ
ที่เกษตรกรรับภาระ

MRR+3.00+3.00 = 13

MRR-3.00 = 4

2) สาหรับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุง้ ทะเลในประเทศ
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน

สถานะหนี้

โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย

1. ตั้งแต่วันรับเงินกู้ถึงวันครบกาหนด
ระยะเวลาชาระหนี้
2. ตั้งแต่วันผิดนัดชาระหนี้เป็นต้นไป

ปกติ

MLR+0.00

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(ปัจจุบัน MLR = 5.00)
(ร้อยละ)
5

ค้างชาระ

MLR+2.00+3.00

10

อัตราดอกเบี้ยตามโครงการฯ
ที่เกษตรกรรับภาระ

MLR+2.00+3.00 = 10

MLR-3.00 = 2

๓๓

ภาคผนวก 4
(เลขที่หนังสือ...........)

(ที่ตั้งหน่วยงาน...........)

(วันที่...........)
เรื่อง ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เรียน ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขา...........
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ จานวน...........
2. สาเนาบัตรข้าราชการและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มีอานาจลงนาม จานวน...........
3. คาขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเอกสารประกอบ จานวน...........
4. คาขอโอนเงินระหว่างบัญชี จานวน...........
ด้วย (หน่วยงาน...........) มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประเภท
กระแสรายวัน เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ ปี 2561 โดยมีรายละเอียดการเปิดบัญชี ดังนี้
1. ชื่อบัญชี “(ชื่อหน่วยงาน...........) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิม่ ขีด
ความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561”
2. ผู้มีอานาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีประกอบด้วย
- (หัวหน้าหน่วยงาน)...........
- (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)...........
- (เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบโครงการ)...........
3. เงื่อนไขในการสั่งจ่ายคือ ผู้มรี ายชื่อในข้อ 2 ลงนามร่วมกัน 2 ใน 3 ท่าน โดยหนึ่งในนั้น
ต้องเป็น .....(หัวหน้าหน่วยงาน).....
ทั้งนี้ ขอยกเว้นค่ารักษาบัญชี ค่าอากรแสตมป์สาหรับสมุดเช็ค และค่าธรรมเนียมการโอน
เนื่องจากเป็นส่วนราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ...........
(ตาแหน่ง) ...........

๓๔
ภาคผนวก 5
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561

กรมประมง
ขอจัดสรรงบประมาณ (แผนการใช้เงินโครงการ)

กรมการค้าภายใน
โอนเงิน

กรมประมง

ค่าสมทบลูกพันธุ์
กุ้งขาวแวนนาไม
โรงเพาะฟักฯ

ค่าตรวจโรคฯ
ค่าจุลินทรีย์ ปม. 1
ค่าอบรม/ให้ความรู้

ค่าชดเชยดอกเบี้ย
เงินสินเชื่อ

ศพช./ศพท./ศสส./กพอ.

ธ.ก.ส.

ค่าบริหารโครงการฯ
กพช./สปจ./ศพช./
ศพท./ศพอ.

หมายเหตุ
1. ให้ใช้เงินที่ได้รบั จัดสรรในการดาเนินงานโครงการนีเ้ ท่านั้น
2. ให้ปฎิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการ และระเบียบของทางราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย เพือ่ การตรวจสอบรายงานการรับ – จ่ายเงินของสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.)

๓๕
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากบัญชี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561

ผู้ขอเบิกรวบรวมเอกสาร + จัดทาใบสาคัญ/ใบแจ้งหนี้
(ยืม – เบิก)

ผู้มีอานาจอนุมัตเิ บิกจ่าย

เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง

ผู้มีอานาจสัง่ จ่ายเช็ค/โอนเงิน

ผู้ขอเบิกรับเช็ค/เงินโอน

เจ้าหน้าที่การเงิน จัดทาทะเบียนคุมเบิกจ่าย

หมายเหตุ
1. ให้ใช้เงินที่ได้รับจัดสรรในการดาเนินงานโครงการนีเ้ ท่านั้น
2. ให้ปฎิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
3. ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย เพื่อการตรวจสอบรายงานการรับ – จ่ายเงินของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

