
 สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมประมงไดรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 4,283,140,600 บาท 
ผลการดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 กรมประมงมีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 
105.79 ใชจายงบประมาณไปแลวท้ังสิ้น 4,202,050,849 บาท คิดเปนรอยละ 98.11 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
ผลการ

ดําเนินงาน 
รอยละ 

การเบิกจาย 
หมายเหตุ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ    

ผลผลติที ่1 : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนและเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรอยางเปนระบบ 

100.10 100.10  

แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนงานยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   

ผลผลติที ่1 : พัฒนาศักยภาพดานการประมง 104.44 99.28  

แผนงานยุทธศาสตรจัดการปญหาแรงงานตางดาวและ
การคามนุษย 

   

โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและ 
การคามนุษยดานการประมง 

125.65 99.94  

แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอ
ความม่ันคง 

   

โครงการท่ี 1 : โครงการปองกันและแกไขปญหาการทําประมง
ผิดกฎหมาย 

105.34 83.30  

แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา    

โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
สินคาเกษตร 

104.17 99.85  

โครงการท่ี 2 : โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 87.69 99.68 เน่ืองจากการแพรระบาด
ของโรค COVID-19 รัฐบาล
มีมาตรการปองกันการแพร
ระบาด ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ดําเนินการ จึงสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานสํารวจ
ฟารม และปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรประมง 

โครงการท่ี 3 : โครงการธนาคารสินคาเกษตร 100 99.68  
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ผลการ

ดําเนินงาน 
รอยละ 

การเบิกจาย 
หมายเหตุ 

โครงการท่ี 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและ 
การแปรรูปสัตวน้ํา 

86.54 97.79 เน่ืองจากการแพรระบาด
ของโรค COVID-19 ทําให 
ไมสามารถดําเนินการ 
ไดตามแผน 

โครงการท่ี 5 : โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 100 96.97  

โครงการท่ี 6 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร
ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

100 94.48  

โครงการท่ี 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 100 98.48  

โครงการท่ี 8 : โครงการจัดระเบียบการทําประมง 213.33 99.18  

แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม    

โครงการท่ี 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง 95.00 99.73 กพส. การระบาดของโรค 
COVID-19 ทําใหการจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณจาก
ตางประเทศลาชา  
จึงสงผลตอการวิจัย 

โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสรางความเขมแข็ง 
ดานการประมง 

100 99.97  

โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 97.50 99.86 กอส. การระบาดของโรค 
COVID-19 ทําใหการจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณจาก
ตางประเทศลาชา  
จึงสงผลตอการวิจัย 

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานสนบัสนุนการวจิัย
และนวัตกรรมดานการประมง 

100 99.74  

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม    

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 98.97 99.32 เน่ืองจากการแพรระบาด
ของโรค COVID-19  
ทําใหเกษตร ไมสามารถ 
เขารวมกิจกรรมไดตามแผน 

โครงการที่ 2 : โครงการสงเสริมการดําเนนิงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ 

100.33 99.83  

โครงการท่ี 3 : โครงการสืบสานรักษาและตอยอดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

128.91 89.87  

แผนงานยุทธศาสตรสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล 

   

โครงการท่ี 1 : โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอยางยั่งยนื 164.39 99.47  
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ผลการ

ดําเนินงาน 
รอยละ 

การเบิกจาย 
หมายเหตุ 

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต  

   

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพ
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

100 99.74  

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ    

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 31.29 99.94 ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ
ในงานงวดท่ี 2 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค    

โครงการท่ี 1 : โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย - 99.60 เน่ืองจากถูกตัดโอน
งบประมาณคืนเพ่ือนําเขา
พระราชบัญญัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 
2563 จึงดําเนินการได
เฉพาะการคัดเลือกเกษตรกร
เพ่ือเตรียมเขาโครงการ
เทาน้ัน 

โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร 100 99.03  

แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส    

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส 

30 99.75 อยูระหวางดําเนินการตรวจ
รับงานงวดท่ี 2  
ซ่ึงจะตรวจรับในวันท่ี  
20 ตุลาคม 2563 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก    

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  
(Smart Farmer) 

100 96.91  

โครงการท่ี 2 : โครงการสงเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไข
ปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 

100 99.76  

โครงการท่ี 3 : โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 

101.44 99.82  

โครงการท่ี 4 : โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบ
อาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 

99.16 98.86 เน่ืองจากการแพรระบาด
ของโรค COVID-19 และ
เกษตรกรบางรายประสบ
ปญหาฝนท้ิงชวง ไมมีนํ้า 
ในการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  

โครงการท่ี 5 : โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดาน
การเกษตร 

100 99.86  

รวม 105.79 98.11  
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
ผลผลิตท่ี 1 : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนและเสริมสรางความเขมแข็งของ
เกษตรกรอยางเปนระบบ 
 กรมประมงไดดําเนินการเบิกจายงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายบุคลากรภาครัฐ รอยละ 100.10 
 

แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนงานยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิตท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพดานการประมง 
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา 
 กรมประมงพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา แหลงประมง สงเสริมใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวม 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิตพันธุสัตวน้ําใหมีคุณภาพ ควบคูกับ
การเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา โดยผลิตลูกพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติ 574.410 ลานตัว (สัตวน้ําจืด 
398.436 ลานตัว เชน ปลาดุกอุย ปลาสรอยขาว ปลานิล ปลานวลจันทรเทศ ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว 
ปลาสวาย ปลากระโห ปลากราย กุงกามกราม กบนา เตา พันธุสัตวน้ําจืด (ปรับปรุงพันธุ) 11.541 ลานตัว เชน  
ปลาตะเพียนขาว สพก.ปลานิลจิตรลดา 3 สพก. ปลานิลแดง ปลายี่สกเทศ สพก. ปลาหมอชุมพร 1 กุงกามกราม 
และพันธุสัตวน้ําชายฝง 164.433 ลานตัว เชน ปลากะพงขาว กุงแชบวย กุงกุลาดํา หมึกทะเล หอย ปู เปนตน)  
 ประเมินสภาพและผลผลิตสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมง CPUE ท้ังในทะเล ในแมน้ํา และแหลงน้ํา
ขนาดใหญ ประเมินปริมาณผลจับสัตวน้ําจากการทําประมงในแหลงน้ําดวยการวางสมุดปูม (Logbook)  
1,234 ชุดขอมูล บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดทําฐานขอมูลตัวอยางสัตวน้ําจืดในพิพิธภัณฑ 
สัตวน้ําจืด 1 ฐานขอมูล ติดตามการแพรกระจายของสัตวน้ําตางถ่ินในธรรมชาติ 25 แหง เก็บรักษาและดูแล
ตัวอยางสัตวน้ําใหอยูในสภาพดี 500 ตัวอยาง รวบรวมพอแมพันธุสัตวน้ําพ้ืนเมือง 54 ชนิด ผลิตและปลอยพันธุ
สัตวน้ําพ้ืนเมือง 28 ชนิด 1,385,707 ตัว และเก็บตัวอยางสัตวน้ําประจําถ่ินและสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุนําเขา
ธนาคาร DNA และหองเก็บตัวอยางสัตวน้ําอางอิง และจัดทํารายงาน 22 ชนิด 
 บริหารจัดการสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 10 แหง ไดแก สถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืดพะเยา สถานแสดงพันธุ 
สัตวน้ําจืดนครสวรรค สถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืดสกลนคร สถานแสดงพันธุสัตวน้ํากรุงเทพมหานคร สถานแสดง
พันธุสัตวน้ําเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี สถานแสดงพันธุสัตวน้ําวังปลา (บางไทร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สถานแสดงพันธุสัตวน้ําพิจิตร สถานแสดงพันธุสัตวน้ําสตูล สถานแสดงพันธุสัตวน้ําระยอง สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา
อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจดานการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ําของไทย
โดยมีผูเขารวมชม 870,953 ราย 
 พัฒนาและเสริมสรางความอุดมสมบูรณของสัตวน้ําในพ้ืนท่ีโครงการบริหารจัดการน้ําพ้ืนท่ีทุงสุโขทัยและ 
ทุงบางระกํา โดยผลิตและปลอยปลากินพืช ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร จํานวน 3,000,000 ตัว และไดติดตาม 
และประเมินผลการปลอยพันธุสัตวน้ํากอนและหลังการปลอยพันธุสัตวน้ํา 1 ครั้ง 
 ปรับปรุงแหลงน้ําใหมีสภาพเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ําในแหลงน้ําขนาดใหญ 3 แหง คือ  
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค กวานพะเยา จังหวัดพะเยา และหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยการขุดลอกหนองบึง
และปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติดวยเรือขุด 720,938 ลูกบาศกเมตร และเครื่องจักรกล 419,700 ลูกบาศกเมตร  
กําจัดวัชพืช 200,050 ตัน 
 ฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยการพัฒนาฟารมสัตวน้ําชุมชน 20 เขต ปลอยพันธุสัตวน้ํา 
53,330,000 ตัว เพาะขยายพันธุสัตวน้ําท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ 2,375,000 ตัว ควบคุมการทําประมงในพ้ืนท่ีทะเลสาบ 
24 ครั้ง เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา 12 ชุมชน สรางจิตสํานึกและประชาสัมพันธ 
เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรประมง โดยการจัดคายเยาวชน 2 รุน 100 คน รวมท้ังจัดทําจดหมายขาว 4 ฉบับ 
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แผนงานยุทธศาสตรจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
โครงการท่ี 1 : โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานการประมง 
กิจกรรมจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานการประมง 
 กรมประมงบริหารจัดการแรงงานตางดาวในอุตสาหกรรมประมงใหทํางานถูกตองตามกฎหมายและ
ไดรับความคุมครอง มีความปลอดภัยจากกระบวนการคามนุษย เพ่ือเสริมสรางความเขาใจ ความเชื่อม่ันใหกับ 
ผูนําเขาสินคาประมง โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจรวมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง 
151 ครั้ง 11,925 ราย และปรับปรุงขอมูล และจัดทําหนังสือคนประจําเรือสําหรับแรงงานตางดาว 65,146 ราย 
 

แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
โครงการท่ี 1 : โครงการปองกันและแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 
กิจกรรมปองกันและแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 
 กรมประมงดําเนินการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 
ไรการควบคุม (IUU) ท้ังในนานน้ําไทย และทะเลสากล โดยตรวจติดตาม และเฝาระวังการทําประมงใหเปนไปตาม
กฎหมาย (PIPO) 263,362 ครั้ง ติดตาม ควบคุม เฝาระวังการทําการประมงของเรือประมงไทยในนานน้ําไทย 
ผานระบบติดตามเรือประมง (VMS) 38,637 ครั้ง ตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังการทําประมงของเรือประมง
และเรือขนถายสัตวน้ําไทยนอกนานน้ํา และเรือสนับสนุนเพ่ือการประมง 1,533 ครั้ง ตรวจตรา ตรวจสอบ  
และเฝาระวังการทําการประมงของเรือประมงในทะเลใหเปนไปตามกฎหมาย 805 ครั้ง ตรวจสอบการนําเขาสินคา
สัตวน้ําจากเรือประมงตางประเทศ 60,151 ครั้ง ตรวจสุขลักษณะแพปลา สะพานปลา และทาเทียบเรือ 681 แหง 
ตรวจสอบระบบตรวจสอบยอนกลับของโรงงาน (Traceability) 186 แหง และพัฒนารูปแบบในการจัดทํา
เครื่องหมาย เครื่องมือเพ่ือปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย 3 รูปแบบ 
 

แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 
โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตรฐาน  
 กรมประมงสนับสนุนผูผลิตเขาสูระบบมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาประมงตลอดสายการผลิต โดยการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคา
ประมงแลว 29,276 แหง เตรียมความพรอมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน 5,241 ราย ตรวจวิเคราะหปจจัยการ
ผลิตจากแหลงเลี้ยง/สถานประกอบการ 81,092 ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 50,979 ตัวอยาง  
เฝาระวังการปองกันการลักลอบการนําเขาสงออก 90,252 ครั้ง ตรวจรับรองกุงมีชีวิตสงออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 
14,310 ตัวอยาง เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมจากแหลงน้ําธรรมชาติ 16,421 ตัวอยาง เฝาระวังโรคสัตวน้ํา 
218,857 ตัวอยาง รวมท้ังผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1) เพ่ือใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 161,775 ซอง 
 

โครงการท่ี 2 : โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 
กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 กรมประมงดําเนินการสํารวจและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายฟารมใหเปน
ปจจุบันและมีรายละเอียดเพียงพอตอการนําไปใชประโยชน จํานวน 455,977 ฟารม 
 

โครงการท่ี 3 : โครงการธนาคารสินคาเกษตร 
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวน้ําแบบมีสวนรวม 
 กรมประมงสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชนท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําจืด
ใหเปนอาหารโปรตีนสําหรับบริโภคและสรางรายไดภายในครัวเรือน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ ประชุมชี้แจง 
การดําเนินงาน คัดเลือกแหลงน้ําเปาหมายใหความรูแกชุมชนและปลอยพันธุสัตวน้ํา 1,926,000 ตัว รับสมัคร
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สมาชิกธนาคาร 1,128 ราย จัดตั้งกองทุนธนาคารระดมหุนสมาชิก 20 ครั้ง รวมถึงติดตามการดําเนินงานแหลงน้ํา
ในปท่ีผานมา 
 

โครงการท่ี 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตวน้ํา 
 กรมประมงดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนความรูและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกร
รายยอย ผูประกอบการ ประชาชน ไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตวน้ําสูการสงออกเชิงพาณิชย โดยการ
พัฒนาศักยภาพดานการผลิตและแปรรูปดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และสัตวน้ํา
สวยงาม 1,639 ราย พัฒนาพันธุสัตวน้ําพันธุดีโดยผลิตสัตวน้ําพันธุหลัก 11,010 ตัว ผลิตพอแมพันธุขยาย 
308,950 ตัว รวมท้ังตรวจวิเคราะหและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1,279 ตัวอยาง 
 

โครงการท่ี 5 : โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 
กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 
 กรมประมงดําเนินการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญป 2563 จํานวน 2 กลุมสัตวน้ํา คือ 1) กลุมสัตวน้ําจืด 
และ 2) กลุมสัตวน้ําชายฝง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตสัตวน้ําในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม จํานวน 
110 แปลง คัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย 110 แปลง ถายทอดความรูใหเกษตรกร 4,281 ราย สนับสนุนจุลินทรีย ปม.1 
110 แปลง สนับสนุนสัตวน้ําพันธุดี 846 ราย จัดทําแผนพัฒนารายแปลง 110 แปลง เชื่อมโยงตลาด (แปลงป 2561) 
จํานวน 109 แปลง สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสินคา 94 แปลง ใหการรับรองมาตรฐานฟารม (GAP กรมประมง) 
4,073 ราย จัดทําจุดสาธิตการเลี้ยงปูทะเล 2 แหง จัดทําเอกสารเผยแพร 3 เรื่อง และติดตามประเมินผล 
การดําเนินงาน 35 ครั้ง 
 

โครงการท่ี 6 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) 
กิจกรรมสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง (Zoning by Agri map) 
 กรมประมงสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกอาชีพใหแพรหลาย 
สูเกษตรกร โดยการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร รวมถึงใหคําแนะนําและถายทอดความรูดานการเลี้ยง
สัตวน้ํา 5,000 ไร/ราย จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมในการปลูกพืชปรับเปลี่ยนไปสูกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
5,000 ไร รวมถึงติดตามการดําเนินงานและประเมินผลเกษตรกร (รายเกา ป 2562) 5,000 ราย และเกษตรกร 
(รายใหม ป 2563) 5,000 ราย 
 

โครงการท่ี 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย 
 กรมประมงดําเนินการสงเสริมและพัฒนาฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย  
โดยการถายทอดเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย 500 ราย สนับสนุนปจจัยการผลิต 498 ราย  
สรางเสริมองคความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียแกเกษตรกร 2,610 ราย เปนเกษตรกร (ป 2561 –  
ป 2562) จํานวน 2,110 ราย และเกษตรกรป 2563 จํานวน 500 ราย ตรวจประเมินรับรองฟารมตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย 229 ราย โดยไดรับการรับรอง 128 ราย และติดตามประเมินผลโครงการ 12 ครั้ง 
 

โครงการท่ี 8 : โครงการจัดระเบียบการทําประมง 
กิจกรรมจัดระเบียบการทําประมง 
 กรมประมงบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยดําเนินการออกมาตรการ ระเบียบ ประกาศ  
และขอกําหนดท่ีเก่ียวของภายใตกฎหมายท่ีกําหนด 32 ฉบับ ออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา และ annex IV 6,107 ฉบับ 
ออกใบอนุญาต ใบรับรอง และหนังสือรับรองเพ่ือใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 26,461 ฉบับ จัดทําเอกสารและ
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เผยแพรประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจแกผูประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมดานกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของตาม พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2558 บูรณาการขอมูลเรือประมงตามกฎหมายวาดวยการประมง 
รวมกับกรมเจาทา 69,126 ฉบับ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ เพ่ือใหเปนไปตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 68 ครั้ง ควบคุมและกํากับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
37,004 ฟารม ติดตามเฝาระวังการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 388 ครั้ง ติดตาม และเฝาระวังการทําการประมง 
ในแหลงน้ําจืด 902 ครั้ง เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนประมงพ้ืนท่ีแหลงน้ําจืด 25 ชุมชน เก็บรวบรวมขอมูล
การประเมินผลจับสัตวน้ําในแหลงน้ําจืดขนาดใหญ และอางเก็บน้ํา (MSY) 11 ชุดขอมูล 7 แหลงน้ํา เก็บรักษา 
ของกลาง (สัตวน้ํา) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2536 จํานวน 6,219 ตัว  
และตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 5,494 ลํา 
 

แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงการท่ี 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูพ้ืนฐานดานการประมง 
 กรมประมงดําเนินการวิจัยและพัฒนาการประมงเพ่ือใหสามารถประยุกตใช ในการแกปญหา  
เพ่ิมประสิทธิภาพ และขยายผลไปสูการใชประโยชน รวมท้ังนําไปวิจัยตอยอดเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ จํานวน 32 โครงการ ความกาวหนาการดําเนินงาน 
รอยละ 95.00 
 

โครงการท่ี 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสรางความเขมแข็งดานการประมง 
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมดานการประมง 
 กรมประมงดําเนินการวิจัยและนวัตกรรมสรางความเขมแข็งดานการประมงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
ชุมชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและม่ันคง จํานวน 8 โครงการ ความกาวหนารอยละ 100 
 

โครงการท่ี 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
 กรมประมงดําเนินการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมงเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ
ภาคอุตสาหกรรมประมงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตใหมีคุณภาพ สรางความสามารถในการแขงขัน 
จํานวน 24 โครงการ ความกาวหนารอยละ 97.50 
 

โครงการท่ี 4 : โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดานการประมง 
กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยเอ้ือท่ีสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
 กรมประมงดําเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดานการประมง 
ใหมีคุณภาพและเพียงพอในการพัฒนาทางดานการประมงของประเทศ จํานวน 1 โครงการ ความกาวหนา 
รอยละ 100 
 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงดานการประมง 
 กรมประมงสงเสริมและสนับสนุนดานการประมงใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 39 แหง  
โดยการถายทอดความรูใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ และไดสนับสนุนพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยและแจกในโครงการฯ 
ขณะนี้ปลอยพันธุสัตวน้ําไปแลว 1,722,100 ตัว และติดตามผลการดําเนินงานและใหคําแนะนํา 93 ครั้ง 
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โครงการท่ี 2 : โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 กรมประมงดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีและสงเสริมการเพาะพันธุสัตวน้ําใหแกราษฎรในเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยการผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยลงสูแหลงน้ําในพ้ืนท่ี 241,033,000 ตัว ถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีดานการประมง 8,714 ราย ประมงโรงเรียน 765 แหง และจัดต้ังจุดเรียนรูและสาธิตการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 43 แหง 
 

โครงการท่ี 3 : โครงการสืบสานรักษาและตอยอดเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมสืบสานรักษาและตอยอดเศรษฐกิจพอเพียง 
 กรมประมงดําเนินการจัดทําคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีดานการประมง เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเขาถึงการ
บริการทางวิชาการและไดรับการแกไขปญหาดานการเกษตรแบบครบวงจรแลว 232 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียน
และใชบริการคลินิก (บริการเบ็ดเสร็จ) 12,408 ราย 
 

แผนงานยุทธศาสตรสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
โครงการท่ี 1 : โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอยางย่ังยืน 
 กรมประมงดําเนินการประเมินผลผลิตสูงสุดของทรัพยากรสัตวน้ํา (MSY) โดยสํารวจ รวบรวม ขอมูล
สภาวะทรัพยากรประมงทะเล ของเรือประมงในนานน้ําไทย 2,959 ลํา เพ่ือใหการออกใบอนุญาตทําการประมงมี
ความเหมาะสมกับสภาวะทรัพยากรประมง และกําหนดมาตรการในการควบคุมการทําประมงสัตวทะเลท่ีอาศัยอยู
เฉพาะแหลงใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน ฟนฟูสภาพทองทะเลโดยจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลขนาดเล็ก 
(ปะการังเทียม) ท่ีจังหวัดปตตานี 2 แหง 
 

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไรรอยตอ 
 กรมประมงดําเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการแกไขปญหา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานการประมงใหแก
ชาวประมงพ้ืนบานและเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 2,910 ราย ไดแก อบรมดานการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด 1,975 ราย ดานสัตวน้ําชายฝง 200 ราย ดานเพาะเลี้ยงปูทะเล 30 ราย ดานการทําประมงพ้ืนบาน 
425 ราย สรางอาชีพทางเลือกเพ่ือเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 280 ราย อาทิ การเลี้ยงปลาพวงชมพูแบบขยายผล  
15 ราย พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแมบานประมง อําเภอบาเจาะ 30 ราย ผลิตสินคาแบรนดเนม (ปลาสลิด
ดอนนา) 60 ราย ผลิตสินคาแบรนดเนมทองถ่ิน (ปลาสมมายอ) 70 ราย สงเสริมการเลี้ยงกุงกามกรามในบอดิน  
5 ราย สงเสริมการสรางแหลงวัตถุดิบเพ่ือแปรรูปสัตวน้ํา (ปลานิล) 20 ราย อบรมหลักสูตรประมงโรงเรียน 6 แหง 
80 ราย สรางแหลงเรียนรูกระบวนการผลิต (การเพาะเลี้ยง และอนุบาลพันธุปลาสลิดดอนนา และปลาตะเพียน)  
1 แหง และปลอยกุงกุลาดํา 3,600,000 ตัว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตกุงกุลาดําในอาวปตตานีและจังหวัดใกลเคียง 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานตรวจสัตวน้ําในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 กรมประมงดําเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานตรวจสัตวน้ําในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหมี
ศักยภาพในการควบคุม ตรวจสอบ และเฝาระวังการนําเขา สงออก นําผานสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
ปจจัยการผลิต โดยการกอสรางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้อยูระหวางดําเนินงานในงวดงานท่ี 2 
และบูรณาการปองกันการลักลอบนําเขาสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา 1,088 ครั้ง ประชาสัมพันธใหความรู
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เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการนําเขาสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑปจจัยการผลิตและ 
สินคาเกษตร 485 ครั้ง 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาดานสินคาประมง – ภาคกลาง 
 กรมประมงดําเนินการพัฒนาดานเศรษฐกิจสินคาประมง เพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 
จํานวน 1 แหง คือ ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติการ
ตรวจสอบ สัตวน้ํา เฝาระวังการปองกันลักลอบการนําเขาและสงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
139 ครั้ง ตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑนําเขา – สงออก 659 ครั้ง และสุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขา 
608 ครั้ง 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 
กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมสินคาอาหารสัตวน้ําเพ่ือการรับรองการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรมประมงพัฒนาระบบควบคุมสินคาอาหารสัตวน้ําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการรับรองการ
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ภายในกรมประมงท่ีเก่ียวของกับการนําเขาและสงออกสินคาประมง ขณะนี้ดําเนินการ
ตรวจรับงานงวดงานท่ี 1 เรียบรอยแลว และอยูระหวางดําเนินงานในงวดงานท่ี 2 และจะดําเนินการครบตาม
กําหนดสัญญาในวันท่ี 23 เมษายน 2564 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
 กรมประมงดําเนินการพัฒนาใหเกษตรกรมีศักยภาพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการประมง สามารถ
นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด รวมท้ังมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
สามารถเปนผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได โดยอบรมและถายทอดความรูแกเกษตรกรสู  
Smart Farmer 10,200 ราย ไดแก Smart Farmer 10,000 ราย Young Smart Farmer 200 ราย และถอดองค
ความรูเกษตรกรท่ีเปน Smart Farmer ตนแบบ 231 ราย 
  

โครงการท่ี 2 : โครงการสงเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพประมง 
 กรมประมงสงเสริมและพัฒนาอาชีพประมงแกประชาชนและเกษตรกรผูยากไรท่ีไดรับจัดสรรท่ีดินทํากิน
จากภาครัฐอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยการสงเสริมองคความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและแจกปจจัยการผลิต
เบื้องตนแกเกษตรกร 2,295 ราย จัดตั้งจุดสาธิตและสนับสนุนปจจัยการผลิตแลว 13 แหง บริหารจัดการแหลงน้ํา
สาธารณะในพ้ืนท่ี 5 แหง รวมท้ังติดตามและใหคําแนะนํา 2,295 ครั้ง 
 

โครงการท่ี 3 : โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาประมง 
 กรมประมงดําเนินการพัฒนาแปลงเรียนรูดานการประมงในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร 882 ศูนย โดยการพัฒนาแปลงเรียนรูศูนยหลัก 882 ศูนย ศูนยเครือขาย 5,292 ศูนย (รายเดิม 
4,410 ศูนย รายใหม 882 ศูนย) พัฒนาฐานเรียนรูและหลักสูตรดานการประมง 882 ศูนย ถายทอดเทคโนโลยีการ
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ผลิตดานการประมง 89,467 ราย และรวมจัดกิจกรรมวันถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) 373 ครั้ง 
สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาลและตาม SC/COO และงานบูรณาการระหวางหนวยงาน 930 ศูนย 
 

โครงการท่ี 4 : โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด 
 กรมประมงดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด โดยการถายทอดความรู 
และเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 2,520 ราย ผลิตและสนับสนุนพันธุสัตวน้ําจืดเพ่ือสนับสนุนผูเขารวม
โครงการ 7,560,000 ตัว รวมถึงติดตามการใชองคความรูและประสบการณท่ีไดจากการถายทอดเทคโนโลย ี
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดไปใชประโยชน 168 ครั้ง 
 

กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง 
 กรมประมงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม โดยการสงเสริมความรู
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 69,419 ราย และสนับสนุนปจจัยการผลิตเบื้องตนแกเกษตรกร 69,393 ราย 
69,393,000 ตัว ประชาสัมพันธ สรางการรับรู 554 ครั้ง รวมถึงมีการติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรระดับจังหวัด  
(ป 2563) 69,700 ราย ระดับจังหวัด (ป 2562) 66,021 ราย 
 ท้ังนี้ เนื่องจากเปนโครงการท่ีตองรวมบูรณาการกันในหลายหนวยงาน ทําใหการดําเนินการคัดเลือก
เปาหมายเกษตรกรใชระยะเวลานาน อีกท้ัง การดําเนินงานในชวงไตรมาสท่ี 2 – 3 ประสบปญหาสถานการณ 
การระบาดของโรคโควิด – 19 ผนวกกับในปจจุบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา 
ฝนท้ิงชวง ปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา ทําใหการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมองคความรูและ 
การสนับสนุนปจจัยการผลิตไมเปนไปตามแผน 
 

โครงการท่ี 5 : โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
 กรมประมงดําเนินการสรางจิตสํานึกในการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนประมงพ้ืนบาน และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน  
โดยพัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนประมง 144 กลุม และติดตามประเมินผลโครงการ 
ตามแผน 22 จังหวัด 293 ครั้ง 
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