สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมประมงไดรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 4,283,140,600 บาท
ผลการดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 กรมประมงมีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ
105.79 ใชจายงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น 4,202,050,849 บาท คิดเปนรอยละ 98.11 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ
การเบิกจาย

100.10

100.10

104.44

99.28

125.65

99.94

105.34

83.30

104.17

99.85

หมายเหตุ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการคาใชจา ยบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนและเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรอยางเปนระบบ

แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพดานการประมง

แผนงานยุทธศาสตรจัดการปญหาแรงงานตางดาวและ
การคามนุษย
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและ

การคามนุษยดานการประมง
แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคง
โครงการที่ 1 : โครงการปองกันและแกไขปญหาการทําประมง
ผิดกฎหมาย
แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินคาเกษตร
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร

โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินคาเกษตร

87.69

100

99.68 เนื่องจากการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 รัฐบาล
มีมาตรการปองกันการแพร
ระบาด ครอบคลุมพื้นที่
ดําเนินการ จึงสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานสํารวจ
ฟารม และปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรประมง

99.68

2
ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ
การเบิกจาย

97.79 เนื่องจากการแพรระบาด

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและ
การแปรรูปสัตวน้ํา

86.54

โครงการที่ 5 : โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

100

96.97

100

94.48

100

98.48

213.33

99.18

โครงการที่ 8 : โครงการจัดระเบียบการทําประมง
แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง

โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสรางความเขมแข็ง
ดานการประมง
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมดานการประมง

95.00

100
97.50

100

หมายเหตุ
ของโรค COVID-19 ทําให
ไมสามารถดําเนินการ
ไดตามแผน

99.73 กพส. การระบาดของโรค

COVID-19 ทําใหการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณจาก
ตางประเทศลาชา
จึงสงผลตอการวิจัย

99.97
99.86 กอส. การระบาดของโรค

COVID-19 ทําใหการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณจาก
ตางประเทศลาชา
จึงสงผลตอการวิจัย

99.74

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

98.97

99.32 เนื่องจากการแพรระบาด

ของโรค COVID-19
ทําใหเกษตร ไมสามารถ
เขารวมกิจกรรมไดตามแผน

โครงการที่ 2 : โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

100.33

99.83

โครงการที่ 3 : โครงการสืบสานรักษาและตอยอดเศรษฐกิจ
พอเพียง
แผนงานยุทธศาสตรสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอยางยั่งยืน

128.91

89.87

164.39

99.47

3

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร
แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ
การเบิกจาย

100

99.74

31.29
-

100
30

หมายเหตุ

99.94 ขณะนีอ้ ยูระหวางดําเนินการ
ในงานงวดที่ 2

99.60 เนื่องจากถูกตัดโอน

งบประมาณคืนเพื่อนําเขา
พระราชบัญญัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย พ.ศ.
2563 จึงดําเนินการได
เฉพาะการคัดเลือกเกษตรกร
เพื่อเตรียมเขาโครงการ
เทานั้น

99.03
99.75 อยูระหวางดําเนินการตรวจ
รับงานงวดที่ 2
ซึ่งจะตรวจรับในวันที่
20 ตุลาคม 2563

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)

100

96.91

โครงการที่ 2 : โครงการสงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแกไข
ปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
โครงการที่ 3 : โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
โครงการที่ 4 : โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบ
อาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

100

99.76

101.44

99.82

โครงการที่ 5 : โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดาน
การเกษตร
รวม

99.16

98.86 เนื่องจากการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 และ
เกษตรกรบางรายประสบ
ปญหาฝนทิ้งชวง ไมมีน้ํา
ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

100

99.86

105.79

98.11

4
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสรางความเขมแข็งของ
เกษตรกรอยางเปนระบบ
กรมประมงไดดําเนินการเบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายบุคลากรภาครัฐ รอยละ 100.10
แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพดานการประมง
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา
กรมประมงพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา แหลงประมง สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิตพันธุสัตวน้ําใหมีคุณภาพ ควบคูกับ
การเพิ่มผลผลิตสัตว น้ํา โดยผลิตลูกพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติ 574.410 ลานตัว (สัตวน้ําจื ด
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 ทั้งในทะเล ในแมน้ํา และแหลงน้ํา
ขนาดใหญ ประเมิ น ปริ ม าณผลจั บ สั ต ว น้ํ า จากการทํ า ประมงในแหล ง น้ํ า ด ว ยการวางสมุ ด ปู ม (Logbook)
1,234 ชุดขอมูล บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดทําฐานขอมูลตัวอยางสัตวน้ําจืดในพิพิธภัณฑ
สัตวน้ําจืด 1 ฐานขอมูล ติด ตามการแพรกระจายของสั ตวน้ําตางถิ่นในธรรมชาติ 25 แหง เก็บรักษาและดูแล
ตัวอยางสัตวน้ําใหอยูในสภาพดี 500 ตัวอยาง รวบรวมพอแมพันธุสัตวน้ําพื้นเมือง 54 ชนิด ผลิตและปลอยพันธุ
สัตวน้ําพื้นเมือง 28 ชนิด 1,385,707 ตัว และเก็บตัวอยางสัตวน้ําประจําถิ่นและสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุนําเขา
ธนาคาร DNA และหองเก็บตัวอยางสัตวน้ําอางอิง และจัดทํารายงาน 22 ชนิด
บริหารจัดการสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 10 แหง ไดแก สถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืดพะเยา สถานแสดงพันธุ
สัตวน้ําจืดนครสวรรค สถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืดสกลนคร สถานแสดงพันธุสัตวน้ํากรุงเทพมหานคร สถานแสดง
พันธุสัตวน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี สถานแสดงพันธุสัตวน้ําวังปลา (บางไทร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานแสดงพันธุสัตวน้ําพิจิตร สถานแสดงพันธุสัตวน้ําสตูล สถานแสดงพันธุสัตวน้ําระยอง สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา
อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจดานการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ําของไทย
โดยมีผูเขารวมชม 870,953 ราย
พัฒนาและเสริมสรางความอุดมสมบูรณของสัตวน้ําในพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ําพื้นที่ทุงสุโขทัยและ
ทุ งบางระกํ า โดยผลิ ตและปล อยปลากิ นพื ช ขนาด 2 – 3 เซนติ เ มตร จํ านวน 3,000,000 ตั ว และได ติ ดตาม
และประเมินผลการปลอยพันธุสัตวน้ํากอนและหลังการปลอยพันธุสัตวน้ํา 1 ครั้ง
ปรับปรุงแหลงน้ําใหมีสภาพเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ําในแหลงน้ําขนาดใหญ 3 แหง คือ
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค กวานพะเยา จังหวัดพะเยา และหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยการขุดลอกหนองบึง
และปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ดวยเรื อขุด 720,938 ลูกบาศกเมตร และเครื่องจักรกล 419,700 ลูกบาศกเมตร
กําจัดวัชพืช 200,050 ตัน
ฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยการพัฒนาฟารมสัตวน้ําชุมชน 20 เขต ปลอยพันธุสัตวน้ํา
53,330,000 ตัว เพาะขยายพันธุสัตวน้ําที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ 2,375,000 ตัว ควบคุมการทําประมงในพื้นที่ทะเลสาบ
24 ครั้ง เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา 12 ชุมชน สรางจิตสํานึกและประชาสัมพันธ
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรประมง โดยการจัดคายเยาวชน 2 รุน 100 คน รวมทั้งจัดทําจดหมายขาว 4 ฉบับ

5
แผนงานยุทธศาสตรจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานการประมง
กิจกรรมจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานการประมง
กรมประมงบริหารจัดการแรงงานตางดาวในอุตสาหกรรมประมงใหทํางานถูกตองตามกฎหมายและ
ไดรับความคุมครอง มีความปลอดภัยจากกระบวนการคามนุษย เพื่อเสริมสรางความเขาใจ ความเชื่อมั่นใหกับ
ผูนําเขาสินคาประมง โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจรวมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง
151 ครั้ง 11,925 ราย และปรับปรุงขอมูล และจัดทําหนังสือคนประจําเรือสําหรับแรงงานตางดาว 65,146 ราย
แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
โครงการที่ 1 : โครงการปองกันและแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
กิจกรรมปองกันและแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
กรมประมงดํ า เนิ น การป อ งกั น ยั บ ยั้ ง และขจั ด การทํ าประมงผิ ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไรการควบคุม (IUU) ทั้งในนานน้ําไทย และทะเลสากล โดยตรวจติดตาม และเฝาระวังการทําประมงใหเปนไปตาม
กฎหมาย (PIPO) 263,362 ครั้ง ติดตาม ควบคุม เฝาระวังการทําการประมงของเรือประมงไทยในนานน้ําไทย
ผานระบบติดตามเรือประมง (VMS) 38,637 ครั้ง ตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังการทําประมงของเรือประมง
และเรื อขนถ า ยสั ตว น้ํ า ไทยนอกน า นน้ํา และเรือสนับ สนุน เพื่อการประมง 1,533 ครั้ ง ตรวจตรา ตรวจสอบ
และเฝาระวังการทําการประมงของเรือประมงในทะเลใหเปนไปตามกฎหมาย 805 ครั้ง ตรวจสอบการนําเขาสินคา
สัตวน้ําจากเรือประมงตางประเทศ 60,151 ครั้ง ตรวจสุขลักษณะแพปลา สะพานปลา และทาเทียบเรือ 681 แหง
ตรวจสอบระบบตรวจสอบย อ นกลั บ ของโรงงาน (Traceability) 186 แห ง และพั ฒ นารู ป แบบในการจั ด ทํ า
เครื่องหมาย เครื่องมือเพื่อปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย 3 รูปแบบ
แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตรฐาน
กรมประมงสนั บสนุ นผู ผ ลิ ตเข าสู ร ะบบมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร และ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการสินคาประมงตลอดสายการผลิต โดยการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค า
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 ตัวอย าง เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมจากแหลงน้ํ าธรรมชาติ 16,421 ตัวอย าง เฝาระวังโรคสั ตวน้ํา
218,857 ตัวอยาง รวมทั้งผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ปม.1) เพื่อใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 161,775 ซอง
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
กรมประมงดําเนินการสํารวจและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายฟารมใหเปน
ปจจุบันและมีรายละเอียดเพียงพอตอการนําไปใชประโยชน จํานวน 455,977 ฟารม
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินคาเกษตร
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวน้ําแบบมีสวนรวม
กรมประมงสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําจืด
ใหเป นอาหารโปรตีน สําหรั บบริ โภคและสรางรายไดภายในครั วเรือน โดยจัด ทําแผนปฏิ บัติการ ประชุมชี้แจง
การดําเนินงาน คัดเลือกแหลงน้ําเปาหมายใหความรูแกชุมชนและปลอยพันธุสัตวน้ํา 1,926,000 ตัว รับสมัคร
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สมาชิกธนาคาร 1,128 ราย จัดตั้งกองทุนธนาคารระดมหุนสมาชิก 20 ครั้ง รวมถึงติดตามการดําเนินงานแหลงน้ํา
ในปที่ผานมา
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตวน้ํา
กรมประมงดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนความรูและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกร
รายยอย ผูประกอบการ ประชาชน ไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตวน้ําสูการสงออกเชิงพาณิชย โดยการ
พัฒนาศักยภาพดานการผลิตและแปรรูปดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และสัตวน้ํา
สวยงาม 1,639 ราย พั ฒ นาพั น ธุ สั ตว น้ํ า พั น ธุดีโ ดยผลิตสัตวน้ํา พัน ธุห ลัก 11,010 ตัว ผลิตพอแม พัน ธุขยาย
308,950 ตัว รวมทั้งตรวจวิเคราะหและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1,279 ตัวอยาง
โครงการที่ 5 : โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
กรมประมงดําเนินการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญป 2563 จํานวน 2 กลุมสัตวน้ํา คือ 1) กลุมสัตวน้ําจืด
และ 2) กลุมสัตวน้ําชายฝง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตสัตวน้ําในพื้นที่ที่เหมาะสม จํานวน
110 แปลง คัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 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 จั ดทํ า จุ ด สาธิ ตการเลี้ย งปู ทะเล 2 แหง จัด ทํา เอกสารเผยแพร 3 เรื่อ ง และติด ตามประเมิ น ผล
การดําเนินงาน 35 ครั้ง
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map)
กิจกรรมสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง (Zoning by Agri map)
กรมประมงส งเสริ มการเพาะเลี้ ยงสัตวน้ําที่เหมาะสมเพื่อเปน การเพิ่มทางเลือกอาชีพใหแพรห ลาย
สูเกษตรกร โดยการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร รวมถึงใหคําแนะนําและถายทอดความรูดานการเลี้ยง
สัตวนํ้า 5,000 ไร/ราย จํานวนพื้นที่ที่ไมเหมาะสมในการปลูกพืชปรับเปลี่ยนไปสูกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
5,000 ไร รวมถึงติดตามการดําเนินงานและประเมินผลเกษตรกร (รายเกา ป 2562) 5,000 ราย และเกษตรกร
(รายใหม ป 2563) 5,000 ราย
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย
กรมประมงดํ า เนิ น การส งเสริ มและพัฒ นาฟารมเพาะเลี้ย งสัตวน้ําใหเขาสูมาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย
โดยการถ า ยทอดเทคโนโลยี ดา นการเพาะเลี้ย งสัตวน้ําอิน ทรีย 500 ราย สนับ สนุน ปจ จัย การผลิต 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
โครงการที่ 8 : โครงการจัดระเบียบการทําประมง
กิจกรรมจัดระเบียบการทําประมง
กรมประมงบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมงโดยดํ า เนิ น การออกมาตรการ ระเบี ย บ ประกาศ
และขอกําหนดที่เกี่ยวของภายใตกฎหมายที่กําหนด 32 ฉบับ ออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา และ annex IV 6,107 ฉบับ
ออกใบอนุญาต ใบรับรอง และหนังสือรับรองเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 26,461 ฉบับ จัดทําเอกสารและ
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เผยแพร ประชาสั มพั น ธส รา งความรู ความเขาใจแกผูป ระกอบการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมดานกฎหมาย
ที่เ กี่ ย วของตาม พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2558 บูรณาการขอมูล เรือประมงตามกฎหมายวาดว ยการประมง
รวมกับกรมเจาทา 69,126 ฉบับ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558
และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ย วข อง 68 ครั้ ง ควบคุมและกํากับ การเพาะเลี้ย งสัต วน้ํ าควบคุมใหเปน ไปตามกฎหมาย
37,004 ฟารม ติดตามเฝาระวังการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 388 ครั้ง ติดตาม และเฝาระวังการทําการประมง
ในแหลงน้ําจืด 902 ครั้ง เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนประมงพื้นที่แหลงน้ําจืด 25 ชุมชน เก็บรวบรวมขอมูล
การประเมินผลจับสัตวน้ําในแหลงน้ําจืดขนาดใหญ และอางเก็บน้ํา (MSY) 11 ชุดขอมูล 7 แหลงน้ํา เก็บรักษา
ของกลาง (สัตว น้ํา ) ให เป น ไปตามพระราชบัญ ญัติส งวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2536 จํานวน 6,219 ตั ว
และตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 5,494 ลํา
แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูพื้นฐานดานการประมง
กรมประมงดํ า เนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาการประมงเพื่ อ ให ส ามารถประยุ ก ต ใ ช ใ นการแก ป ญ หา
เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายผลไปสูการใชประโยชน รวมทั้งนําไปวิจัยตอยอดเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ และเพิ่ม
ขี ดความสามารถในการแข งขั นทางเศรษฐกิ จของประเทศ จํ านวน 32 โครงการ ความก าวหน าการดําเนิ นงาน
รอยละ 95.00
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสรางความเขมแข็งดานการประมง
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมดานการประมง
กรมประมงดําเนินการวิจัยและนวัตกรรมสรางความเขมแข็งดานการประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ชุมชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและมั่นคง จํานวน 8 โครงการ ความกาวหนารอยละ 100
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
กรมประมงดํ า เนิ น การวิ จั ย และนวั ต กรรมในอุ ต สาหกรรมประมงเพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ
ภาคอุตสาหกรรมประมงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตใหมีคุณภาพ สรางความสามารถในการแขงขัน
จํานวน 24 โครงการ ความกาวหนารอยละ 97.50
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดานการประมง
กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและปจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
กรมประมงดําเนิ นการพั ฒนาโครงสร างพื้นฐานและสนั บสนุนการวิ จั ยและนวั ตกรรมด านการประมง
ใหมีคุณ ภาพและเพี ย งพอในการพั ฒ นาทางดานการประมงของประเทศ จํา นวน 1 โครงการ ความก าวหน า
รอยละ 100
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงดานการประมง
กรมประมงส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด า นการประมงให เ กษตรกรในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง 39 แห ง
โดยการถายทอดความรูใหเกษตรกรในพื้นที่โครงการ และไดสนับสนุนพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยและแจกในโครงการฯ
ขณะนี้ปลอยพันธุสัตวน้ําไปแลว 1,722,100 ตัว และติดตามผลการดําเนินงานและใหคําแนะนํา 93 ครั้ง
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โครงการที่ 2 : โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กรมประมงดําเนินการพัฒนาพื้นที่และสงเสริมการเพาะพันธุสัตวน้ําใหแกราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยการผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยลงสูแหลงน้ําในพื้นที่ 241,033,000 ตัว ถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีดานการประมง 8,714 ราย ประมงโรงเรียน 765 แหง และจัดตั้งจุดเรียนรูและสาธิตการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 43 แหง
โครงการที่ 3 : โครงการสืบสานรักษาและตอยอดเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสืบสานรักษาและตอยอดเศรษฐกิจพอเพียง
กรมประมงดําเนินการจัดทําคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ดานการประมง เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงการ
บริการทางวิชาการและไดรับการแกไขปญหาดานการเกษตรแบบครบวงจรแลว 232 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียน
และใชบริการคลินิก (บริการเบ็ดเสร็จ) 12,408 ราย
แผนงานยุทธศาสตรสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอยางยั่งยืน
กรมประมงดําเนินการประเมินผลผลิตสูงสุดของทรัพยากรสัตวน้ํา (MSY) โดยสํารวจ รวบรวม ขอมูล
สภาวะทรัพยากรประมงทะเล ของเรือประมงในนานน้ําไทย 2,959 ลํา เพื่อใหการออกใบอนุญาตทําการประมงมี
ความเหมาะสมกับสภาวะทรัพยากรประมง และกําหนดมาตรการในการควบคุมการทําประมงสัตวทะเลที่อาศัยอยู
เฉพาะแหลงใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน ฟนฟูสภาพทองทะเลโดยจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลขนาดเล็ก
(ปะการังเทียม) ที่จังหวัดปตตานี 2 แหง
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไรรอยตอ
กรมประมงดําเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแกไขปญหา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานการประมงใหแก
ชาวประมงพื้นบานและเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 2,910 ราย ไดแก อบรมดานการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าจืด 1,975 ราย ดานสัตวน้ําชายฝง 200 ราย ดานเพาะเลี้ยงปูทะเล 30 ราย ดานการทําประมงพื้นบาน
425 ราย สรางอาชีพทางเลือกเพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือน 280 ราย อาทิ การเลี้ยงปลาพวงชมพูแบบขยายผล
15 ราย พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแมบานประมง อําเภอบาเจาะ 30 ราย ผลิตสินคาแบรนดเนม (ปลาสลิด
ดอนนา) 60 ราย ผลิตสินคาแบรนดเนมทองถิ่น (ปลาสมมายอ) 70 ราย สงเสริมการเลี้ยงกุงกามกรามในบอดิน
5 ราย สงเสริมการสรางแหลงวัตถุดิบเพื่อแปรรูปสัตวน้ํา (ปลานิล) 20 ราย อบรมหลักสูตรประมงโรงเรียน 6 แหง
80 ราย สรางแหลงเรียนรูกระบวนการผลิต (การเพาะเลี้ยง และอนุบาลพันธุปลาสลิดดอนนา และปลาตะเพียน)
1 แหง และปลอยกุงกุลาดํา 3,600,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตกุงกุลาดําในอาวปตตานีและจังหวัดใกลเคียง
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานตรวจสัตวน้ําในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรมประมงดํ า เนิ น การพั ฒ นาโครงสรา งพื้น ฐานดานตรวจสั ตวน้ํา ในพื้น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิเศษ ให มี
ศักยภาพในการควบคุม ตรวจสอบ และเฝาระวังการนําเขา สงออก นําผานสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ปจจัยการผลิต โดยการกอสรางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้อยูระหวางดําเนินงานในงวดงานที่ 2
และบูรณาการปองกันการลักลอบนําเขาสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา 1,088 ครั้ง ประชาสัมพันธใหความรู
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เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติเ กี่ ย วกับ การนําเขาสงออกสัต วน้ําหรือผลิตภัณฑ ปจ จัย การผลิตและ
สินคาเกษตร 485 ครั้ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาดานสินคาประมง – ภาคกลาง
กรมประมงดําเนินการพัฒนาดานเศรษฐกิจสินคาประมง เพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
จํานวน 1 แหง คือ ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดประจวบคี รีขันธ โดยการจั ดซื้อครุภัณฑเพื่อพั ฒนาหองปฏิบั ติการ
ตรวจสอบ สัตวน้ํา เฝาระวังการปองกันลักลอบการนําเขาและสงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา
139 ครั้ง ตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑนําเขา – สงออก 659 ครั้ง และสุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขา
608 ครั้ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส
กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมสินคาอาหารสัตวน้ําเพื่อการรับรองการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส
กรมประมงพั ฒ นาระบบควบคุ มสิน คาอาหารสัตวน้ําในรูป แบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อการรับ รองการ
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ภายในกรมประมงที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออกสินคาประมง ขณะนี้ดําเนินการ
ตรวจรับงานงวดงานที่ 1 เรียบรอยแลว และอยูระหวางดําเนินงานในงวดงานที่ 2 และจะดําเนินการครบตาม
กําหนดสัญญาในวันที่ 23 เมษายน 2564
แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
กรมประมงดําเนินการพัฒนาใหเกษตรกรมีศักยภาพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการประมง สามารถ
นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด รวมทั้งมีรายไดเพิ่มขึ้น
สามารถเป น ผู ป ระกอบการที่ เ ข ม แข็ ง และพึ่ ง พาตนเองได โดยอบรมและถ า ยทอดความรู แ ก เ กษตรกรสู
Smart Farmer 10,200 ราย ไดแก Smart Farmer 10,000 ราย Young Smart Farmer 200 ราย และถอดองค
ความรูเกษตรกรที่เปน Smart Farmer ตนแบบ 231 ราย
โครงการที่ 2 : โครงการสงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
กรมประมงสงเสริมและพัฒนาอาชีพประมงแกประชาชนและเกษตรกรผูยากไรที่ไดรับจัดสรรที่ดินทํากิน
จากภาครัฐอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยการสงเสริมองคความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและแจกปจจัยการผลิต
เบื้องตนแกเกษตรกร 2,295 ราย จัดตั้งจุดสาธิตและสนับสนุนปจจัยการผลิตแลว 13 แหง บริหารจัดการแหลงน้ํา
สาธารณะในพื้นที่ 5 แหง รวมทั้งติดตามและใหคําแนะนํา 2,295 ครั้ง
โครงการที่ 3 : โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาประมง
กรมประมงดําเนินการพัฒนาแปลงเรียนรูดานการประมงในศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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
โครงการที่ 4 : โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
กรมประมงดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด โดยการถายทอดความรู
และเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 2,520 ราย ผลิตและสนับสนุนพันธุสัตวน้ําจืดเพื่อสนับสนุนผูเขารวม
โครงการ 7,560,000 ตัว รวมถึงติดตามการใชองค ความรูและประสบการณที่ไดจากการถายทอดเทคโนโลยี
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดไปใชประโยชน 168 ครั้ง
กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง
กรมประมงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม โดยการสงเสริมความรู
ด า นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า 69,419 ราย และสนั บ สนุ น ป จ จั ย การผลิ ต เบื้ อ งต น แก เ กษตรกร 69,393 ราย
69,393,000 ตัว ประชาสัมพันธ สรางการรับรู 554 ครั้ง รวมถึงมีการติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรระดับจังหวัด
(ป 2563) 69,700 ราย ระดับจังหวัด (ป 2562) 66,021 ราย
ทั้งนี้ เนื่องจากเปนโครงการที่ตองรวมบูรณาการกันในหลายหนวยงาน ทําใหการดําเนินการคัดเลือก
เปาหมายเกษตรกรใชระยะเวลานาน อีกทั้ง การดําเนินงานในชวงไตรมาสที่ 2 – 3 ประสบปญหาสถานการณ
การระบาดของโรคโควิด – 19 ผนวกกับในปจจุบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการอาศัยอยูในพื้นที่ที่ประสบปญหา
ฝนทิ้งชวง ปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา ทําใหการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมองคความรูและ
การสนับสนุนปจจัยการผลิตไมเปนไปตามแผน
โครงการที่ 5 : โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร
กรมประมงดําเนินการสรางจิตสํานึกในการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําและสรางความเขมแข็ง
ให กั บ ชุ ม ชนประมงพื้ น บ า น และส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรชายฝ ง อย า งยั่ ง ยื น
โดยพั ฒ นาอาชี พ และเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ชุ ม ชนประมง 144 กลุ ม และติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ
ตามแผน 22 จังหวัด 293 ครั้ง
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