
ยทุธศาสตร์ที่ 1 (บุคคลภายนอก)สร้างความเข้มแข็งใหกั้บเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

1 การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการด้านมาตรฐานแรงงาน
ท่ีดี

1. ผู้ประกอบการเรือประมง 
แพปลา และนายจ้างในสถาน
ประกอบการเกีย่วกับสัตว์น ้า
          
2. เจ้าหน้าท่ีจากกรมประมง 
และส่วนราชการอืน่ ๆ ท่ี
เกีย่วข้อง

          1           60        1 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
กันยายน 2565

          100,000               -   1. ผู้ประกอบการเป็นต้นแบบในการปฏิบัติท่ีดีต่อ
แรงงาน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ของนายจ้างและลูกจ้างเกีย่วกับการใช้แรงงานท่ีดี 
(Good Labour Practices : GLP) ในภาคการ
ประมง การปฏิบัติของนายจ้างและลูกจ้างตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในภาคการ
ประมง  การจัดท้าหนังสือคนประจา้เรือส้าหรับ
แรงงานต่างด้าว การขออนุญาตท้าการประมง และ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งเข้าออก
เรือประมง
3. แรงงานต่างด้าวในภาคประมงได้รับการคุ้มครอง
สิทธิ และปฏิบัติถูกต้องตามท่ีกฎหมายกา้หนด
4. ผู้ประกอบการ ได้รับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ 
และข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันจากการเข้าร่วม
การฝึกอบรม

กองบริหารจัดการ
ทรัพยากรและกา้หนด
มาตรการ

2 การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง

กา้ลังพลของค่ายพระรามหก 
กองกา้กับการหน่ึง กองบังคับ
การฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต้ารวจตระเวนชายแดน

          1           30        1 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
สิงหาคม 2565

              2,300               -   1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และเข้าใจในการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าอย่างถูกต้องตามหลักการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าและสามารถน้าไปประกอบอาชีพได้
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีปลาบริโภคในครัวเรือนและ
สามารถจา้หน่ายเพิ่มรายได้ 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน้าเทคโนโลยีใช้ในการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ
และกิจกรรมพิเศษ

แผนพัฒนาบุคคลภายนอกของกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

3 การเลี ยงปลาในบ่อโรงเรียน ครู และนักเรียน         74         740      74 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
สิงหาคม 2565

            81,400               -   1. คณะกรรมการฯ สามารถอธิบายประโยชน์ของ
การเลี ยงปลาได้
2. คณะกรรมการฯ บอกชนิดของปลาท่ีเหมาะสม
ในการเลี ยงในแต่รูปแบบ
3. คณะกรรมการฯ บอกรูปแบบการเลี ยงปลาแบบ
ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นท่ีได้
4. คณะกรรมการฯ อธิบายการเตรียมบ่อเลี ยงปลา
ได้
5. คณะกรรมการฯ ดูแลรักษาปลาท่ีเลี ยงให้
เจริญเติบโตและมีอัตราการรอดสูง คณะกรรมการฯ
 สามารถจัดการผลผลิตปลาในบ่อเลี ยงและ
นักเรียนน้ามาแปรรูปเป็นอาหารได้

กองโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ
และกิจกรรมพิเศษ

4 การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าสวยงามและการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเบื องต้น

นักเรียน และครู           6         180        6 มิ.ย. 65 มิถุนายน 2565 - 
กรกฎาคม 2565

            13,800               -   1. นักเรียน และครูได้รับการถ่ายทอดความรู้เร่ือง
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าสวยงาม การเพิ่มมูลค่าสินค้า
สัตว์น ้าสวยงามเบื องต้น และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2. นักเรียน และครูสามารถน้าความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานในแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าสวยงามในโรงเรียน

กองโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ
และกิจกรรมพิเศษ

5 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้า และการเกษตรแบบ
ผสมผสานในโครงการโรงเรียนเพียง
หลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

1. คณะกรรมการประมง
โรงเรียนและผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความ
สนใจด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า

        17         170      17 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
กรกฎาคม 2565

            18,700               -   1. นักเรียน ครูในโรงเรียนและพื นท่ีใกล้เคียงได้รับ
ความรู้ด้านการประมงและสามารถเลี ยงปลาได้
แบบย่ังยืน
2. นักเรียน ครูได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ประมงและเกษตรผสมผสาน และขยายผลสู่ชุมชน
สามารถพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียน – ราษฎร 
ให้รู้จักการประมงและเกษตรผสมผสานอย่างถูก
หลักวิชาการ
3. นักเรียน ครูสามารถน้าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจา้วันและมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น

กองโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ
และกิจกรรมพิเศษ



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

6 การจัดการสุขภาพสัตว์น ้าท่ีดีและการ
ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล เพื่อ
ลดปัญหาเชื อดื อยาในการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้า

เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า
และผู้ประกอบการท่ีเกีย่วข้อง

        20         500      20 พ.ย. 64 พฤศจิกายน 2564
 - สิงหาคม 2565

                  -          91,900 เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าได้รับความรู้ และ
ตระหนักรู้เกีย่วกับเร่ืองปัญหาเชื อดื อยาต้านจุลชีพ
ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า การใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง
สมเหตุผล และการจัดการสุขภาพสัตว์น ้าท่ีดี ส่งผล
ให้ช่วยลดปัญหายาตกค้างและปัญหาเชื อดื อยาต้าน
จุลชีพในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น ้า
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายจาก 
FAO

7 โภชนาการและการแปรรูปสัตว์น ้า ราษฎร ครู นักเรียน บุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจในพื นท่ีเป้าหมาย
ของโครงการ

        50       1,500      50 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
กันยายน 2565

          264,080               -   1. นักเรียน ครูในโรงเรียนและพื นท่ีใกล้เคียงได้รับ
ความรู้ด้านการประกอบอาหารเพื่อการบริโภคและ
สามารถผลิตอาหารได้แบบย่ังยืน
2. นักเรียน ครู ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
แปรรูป และขยายผลสู่ชุมชน สามารถพัฒนา
ศักยภาพให้แก่นักเรียน - ราษฎร ให้รู้จักการ
ประกอบอาหารและการถนอนอาหารอย่างถูก
สุขลักษณะ
3. นักเรียน ครู สามารถน้าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจา้วันและมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น

กองโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ
และกิจกรรมพิเศษ

8 การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า

นักวิชาการประมง           1         100        1 ก.ค. 65 กรกฎาคม 2565 -
 กรกฎาคม 2565

                  -          30,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกีย่วกับการใช้ยาต้านจุล
ชีพอย่างสมเหตุผล และสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ี
ได้รับ ให้แก่เกษตรกรในพื นท่ี เป็นการช่วยลดการ
ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่สมเหตุผล

กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น ้า
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายจาก 
FAO

9 โครงการอบรมการเฝ้าระวังและ
ติดตามเชื อดื อยาในการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้า

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการเกีย่วกับเชื อดื อ
ยา

          1           30        5 มี.ค. 65 มีนาคม 2565 - 
มีนาคม 2565

                  -         105,000 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านการ
เฝ้าระวังเชื อดื อยาต้านจุลชีพในการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์
เชื อดื อยาต้านจุลชีพ

กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น ้า
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายจาก 
FAO



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

10 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง/
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตและการแปรรูป
สัตว์น ้า

เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใน
พื นท่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดสุราษฏ์ธานี สงขลา
 สตูล ปัตตานี และนราธิวาส
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่ีมีการ
แปรรูปปลาดุก  

          9         180        9 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
มีนาคม 2565

          156,600               -   เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื นท่ี จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฏ์ธานี สงขลา 
สตูล ปัตตานี และนราธิวาส สามารถพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 180 ราย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่ีมีการแปรรูปปลาดุกได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ท่ี
เหมาะสมไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม      

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด

      180      3,490    184          636,880      226,900

ยทุธศาสตร์ที่ 2 (บุคคลภายนอก)เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการสนิค้าเกษตรตลอดหว่งโซ่อุปทาน

 รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน
1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

สินค้าเกษตร
เกษตรหรือผู้ท่ีมีความสนใจ ใน
เขตพื นท่ีกรุงเทพมหานคร

          3           60        3 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
มีนาคม 2565

            33,300               -   ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และสามารถน้าไป
ประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัว

ส้านักงานประมงพื นท่ี
กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

รวม

 ค่าใช้จ่าย (บาท)ล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม หน่วยงานผู้รับผิดชอบระยะเวลา



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

2 โครงการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี
และสร้างเครือข่ายด้านสัตว์น ้า
สวยงามและพรรณไม้น ้า

เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า
สวยงาม เยาวชน และ
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป

          8         160        8 ต.ค. 64 ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

          240,000               -   เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับ ความรู้ด้านการ
น้าเข้า ส่งออก การผลิตและการจัดการสินค้าสัตว์
น ้าสวยงาม ตลอดจนขั นตอน และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับกระบวนการน้าเข้าและ
ส่งออกสัตว์น ้าสวยงาม
เกษตรกรผู้เพาะเลี ยง มีความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
สวยงาม รวมทั งขั นตอน กฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องใน
การส่งออกสัตว์น ้าสวยงาม เกษตรกรและผู้ส่งออก
สัตว์น ้าสวยงามได้มีการพัฒนาตลอดทั ง
กระบวนการท้างานด้านสัตว์น ้าสวยงามไปสู่ความ
เป็นมืออาชีพ
เกษตรกรและผู้ส่งออกมีความรู้ เทคนิคในการจัดตู้
พรรณไม้น ้า เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความรู้ เทคนิคในการ
เพาะเลี ยงพรรณไม้น ้าสวยงามเพื่อสามารถสร้าง
อาชีพได้ต่อไป

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

3 หลักสูตรการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด
และมาตรฐานการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าท่ีดี

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
แปลงใหญ่

        10         300      10 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
มีนาคม 2565

          150,000               -   เกษตรกรในพื นท่ีแปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิต
สินค้าเกษตรด้านการประมง สามารถบริหาร
จัดการแปลงของตนเองเพื่อให้สอดรับกับบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง สามารถสืบหาข้อมูล น้ามาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
ตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการด้าเนินงานท่ีเน้นการ
ลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตการพัฒนา
คุณภาพ มีตลาดรองรับ สามารถเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกร และพัฒนาจนสู่การเป็น Smart Farmer
 ต่อไป
เกษตรกรมีช่องทางในการจา้หน่ายสัตว์น ้าสวยงาม 
โดยเฉพาะช่องทางจา้หน่ายทางออนไลน์ซ่ึงเป็นการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าสวยงามเกษตรกรมีการ
รวมกลุ่ม/สร้างเครือข่าย ท้าให้ได้เปรียบในการผลิต
 การแข่งขันทางด้านการตลาด

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด

        21         520      21          423,300              -   

ยทุธศาสตร์ที่ 3 (บุคคลภายนอก)เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

 รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน
1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น ้า
และการแปรรูปสัตว์น ้า

เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพ
ด้านการประมงและผู้ท่ีสนใจ

          2           60        6 ต.ค. 64 ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

          645,000               -   ผู้เข้าอบรมสามารถน้าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจา้วันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จา้นวนผู้เข้าอบรมทั งหมด

กองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สัตว์น ้า

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รวม

ล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

2 โครงการ “การประชุมวิชาการประมง
 ประจา้ปี 2565”

บุคลากรกรมประมง 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ี
เกีย่วข้องกับการประมง

          1       1,000        2 ก.ย. 65 กันยายน 2565 - 
กันยายน 2565

        1,496,100               -   1. ผลงานวิชาการ และกิจกรรมต่าง  ๆ ของกรม
ประมง รวมถึงผลงานวิชาการของหน่วยงาน
ภายนอกอืน่ ๆ ได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
2. งานวิจัยด้านการประมงได้รับการเสริมสร้างและ
พัฒนา
3. เป็นเวทีให้ผู้สนใจได้แลกเปล่ียนความรู้และ
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานวิจัยและวิชาการใน
ด้านการประมง

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

3 การบริหารจัดการพันธ์ุกรรมกุง้
ก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์

ผู้เพาะเลี ยงกุง้ก้ามกราม           1           20        1 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
มกราคม 2565

            12,700               -   1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในหลักการบริหาร
จัดการพ่อแม่พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น ้า
เบื องต้นอย่างถูกต้อง เพื่อผลิตพันธ์ุสัตว์น ้าให้มี
คุณภาพดีทั งในด้านพันธุกรรม และลักษณะท่ี
แสดงออกของพันธ์ุท่ีดี
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการพ่อแม่พันธ์ุและการ
ปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น ้า

กองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น ้า

4 การผลิตปลาตะเพียนขาวลูกพันธ์ุนีโอ
เมลจากน ้าเชื อท่ีผ่านการเก็บรักษา
ระยะสั น

เกษตรผู้เพาะเลี ยงปลาตะเพียน           1           30        1 มิ.ย. 65 มิถุนายน 2565 - 
มิถุนายน 2565

            16,400               -   1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้การผลิตปลาตะเพียน
ขาวลูกพันธ์ุนีโอเมลจากน ้าเชื อท่ีผ่านการเก็บรักษา
ระยะสั น
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในการผลิตปลาตะเพียนขาวลูกพันธ์ุนี
โอเมลจากน ้าเชื อท่ีผ่านการเก็บรักษาระยะสั น

กองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น ้า



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

5 หลักสูตรการรวมกลุ่มและจัดตั ง
สหกรณ์และการแปรรูปสัตว์น ้าจืด

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
แปลงใหญ่

        10         300      10 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
มีนาคม 2565

          150,000               -   เกษตรกรในพื นท่ีแปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิต
สินค้าเกษตรด้านการประมง สามารถบริหาร
จัดการแปลงของตนเองเพื่อให้สอดรับกับบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง สามารถสืบหาข้อมูล น้ามาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
ตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการด้าเนินงานท่ีเน้นการ
ลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพ มีตลาดรองรับ สามารถเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกร และพัฒนาจนสู่การเป็น Smart Farmer
 ต่อไป

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด

6 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า
ในพื นท่ีรับผิดชอบของ ศพจ. 

      137       4,110     274 ต.ค. 64 ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

        2,242,900               -   1 เกษตรกรในพื นท่ีรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด 37 ศูนย์ สังกัดกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด จา้นวน 
4,110 ราย

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด

7 พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเศรษฐกิจ เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า
จืดเศรษฐกิจ 9 ชนิด

        14         390      28 ต.ค. 64 ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

          234,000               -   ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้
เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเศรษฐกิจ 9 ชนิด 
จา้นวน 390 ราย
ผลิตและสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น ้าจืดให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด

8 ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
จืด

เยาวชนในพื นท่ีรับผิดชอบของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด 37 ศูนย์ 
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด จา้นวน 
756 ราย

        40         400     120 ต.ค. 64 ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

          490,000               -   1. ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดให้แก่เยาวชน 400 ราย
2. ผลิตและสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น ้าจืดให้ผู้เข้าร่วม
โครงการรายฯ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนในภาคการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

9 สัมมนาคณะกรรมการธนาคาร
ผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วมและ
เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ เพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ท่ี
ได้จากการด้าเนินโครงการฯ

1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานกรมประมงท่ี
เกีย่วข้อง จา้นวน 90  คน
2. คณะกรรมการธนาคารฯ 
ของแหล่งน ้าเป้าหมาย
โครงการฯ จา้นวน 80 คน

          1         170        3 พ.ย. 64 พฤศจิกายน 2564
 - กันยายน 2565

          900,000               -   ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับองค์
ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน
โครงการธนาคารฯ เช่น การบริหารจัดการแหล่งน ้า
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารสัตว์
น ้าของชุมชน บทบาทของชุมชนและคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ในการขับเคล่ือนการด้าเนินโครงการ
ธนาคารสินค้าเกษตร การจัดตั งองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิน่ และเทคนิคการท้างานร่วมกับ
ชุมชนและการบริหารกลุ่ม/กองทุน เป็นต้น
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน้าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการสัมมนาในครั งนี ไป
ปรับใช้ในการด้าเนินงานโครงการ อันจะส่งผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพของการด้าเนินงานโครงการ
ธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคาร
ผลผลิตผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม) ในภาพรวม
ของกรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด

      207      6,480    445        6,187,100              -   

ยทุธศาสตร์ที่ 4 (บุคคลภายนอก)บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยั่งยนื

 รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย (บาท) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

รวม

ล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ระยะเวลา



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

1 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี (ชปพ. ประมง) ประจา้ปี
งบประมาณ 2565

เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ชปพ.
 ประมง) ท่ีได้รับการแต่งตั งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2564 

        13         325      26 ธ.ค. 64 ธันวาคม 2564 - 
กันยายน 2565

        1,066,000               -   1.ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
 “ชปพ. ประมง” 
 - ได้รับความรู้เกีย่วกับกฎหมายตามพระราช
กา้หนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
 กฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วข้อง และมาตรการด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมงท่ีเป็นปัจจุบัน
 - ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ น
 - สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ อยู่
ภายใต้การควบคุม และเกิดประสิทธิภาพ
2. ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
 “ชปพ. ประมง” และเจ้าหน้าท่ีของกรมประมง
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีซ่ึงกันและกันชัดเจนย่ิงขึ น 
และสามารถร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถลดจา้นวนชาวประมงท่ีท้าการประมงไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และประชาชนสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองตรวจการประมง



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

2 อบรมยุวประมง ประจา้ปีงบประมาณ
 2565

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียน 
วิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย ท่ีอยู่
ในพื นท่ีชุมชนประมงแหล่งน ้า
จืดและชุมชนประมงเขตทะเล
ชายฝ่ังในพื นท่ีรับผิดชอบ
ศูนย์/หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงท่ีด้าเนิน
โครงการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนประมงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรใน
ท้องถิน่ ได้แก่ นักเรียน
ระดับชั นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 
6 นักเรียนระดับชั น
มัธยมศึกษาตอนต้นปีท่ี 1 - 3 
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา
ตอนปลายปีท่ี 4 - 6 หรือ
ตัวแทนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

        13         260      26 พ.ย. 64 พฤศจิกายน 2564
 - กันยายน 2565

          611,000               -   นักเรียนมีความรู้และจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น ้า และมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น ้าในชุมชนท้องถิน่ของตนเอง

กองตรวจการประมง

3 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงใน
พื นท่ีและการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ตัวแทนชาวประมง 
เจ้าหน้าท่ีผู้เกีย่วข้องในพื นท่ี
เป้าหมายของจังหวัดชายฝ่ัง
ทะเล

        13         416        1 พ.ย. 64 พฤศจิกายน 2564
 - มกราคม 2565

          299,780               -   1. ผู้เข้ารับการอบรมน้าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในพื นท่ี และ
การใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและรู้คุณค่า
2. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตส้านึกและเพิ่มความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงใน
พื นท่ีรวมถึงกลุ่มสัตว์ทะเลหายากของท้องทะเลไทย

กองวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

4 การบริหารจัดการทรัพยากรประมง
เชิงระบบนิเวศ

ตัวแทนชาวประมง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคสังกัดกรมประมง
เจ้าหน้าท่ีจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพื นท่ีเป้าหมาย
ของจังหวัดชายฝ่ังทะเล

          8         204        2 พ.ย. 64 พฤศจิกายน 2564
 - มกราคม 2565

          322,960               -   1. น้าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนการเพื่อการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ น
3. ร่วมกันกา้หนดกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 
เพื่อน้าไปใช้ในชุมชนได้
4. ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมและมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในพื นท่ีของตนเอง

กองวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล

5 โครงการประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นชาวประมงในการกา้หนด 
มาตรฐานเคร่ืองมือประมงทะเลผ่าน
ระบบประชุมทางไกล

ผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงเป็น
ตัวแทนชาวประมงเคร่ืองมือ
ลอบปูแบบพับได้ และอวน
ลากจาก 22 จังหวัดชายทะเล 
จังหวัดละ 5 คน

          4         220        4 ธ.ค. 64 ธันวาคม 2564 - 
ธันวาคม 2564

              1,400               -   1. ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการกา้หนดมาตรฐานเคร่ืองมือประมงอวนลาก 
และลอบปูแบบพับได้ 2. ชาวประมงและผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความเข้าใจเกีย่วกับมาตรฐานเคร่ืองมือ
ประมงอวนลากและลอบปูแบบพับได้ ท่ีใช้ท้าการ
ประมงอย่างถูกต้อง เป็นท่ียอมรับจากชาวประมง 
และตรงกับความต้องการชองชาวประมง 3. 
ชาวประมงมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับมาตรฐาน
ของเคร่ืองมือประมงอวนลาก และลอบปูแบบพับได้
เพื่อน้าไปใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบเคร่ืองมือ
ประมงของตนให้ถูกต้องตามข้อกา้หนดมาตรฐาน
เคร่ืองมือประมง ในการเตรียมพร้อมส้าหรับการ
ตรวจเคร่ืองมือประมงก่อนออกท้าประมงครั งแรก 
ประกอบการขอต่อใบอนุญาตท้าการประมง
พาณิชย์ปี 2565 – 2566

กองวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล

        51      1,425      59        2,301,140              -   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 (บุคคลภายนอก)พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

 รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

        -             -        -                    -                -   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานผู้รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)

รวม

รวม

ระยะเวลา



กลุ่มเป้าหมาย
ต าแหน่ง/ระดับ  รุน่  คน  วัน  เงินงบประมาณ  จากเงินอ่ืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบล าดับที่ รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร  ปริมาณรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย (บาท)

459      11,915    709   9,548,420       226,900     รวมทั้งสิ้น
9,775,320                         


