
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพฒันาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานลิแปลงเพศในบ่อดิน 

1. หลกัการและเหตผุล 

 เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 เกิดขึ้น 
ในหลายพ้ืนที่ ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เน่ืองจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ต้ังแต่วันที่ 
29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้พ้ืนที่การเกษตร
ได้รับความเสียหาย และรอบระยะเวลาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาส
ในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ จึงทําให้กระแสเงินสดในมือของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ
และนําไปสู่การก่อหน้ีสินเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ท่านมีความห่วงใยเกษตรกร อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์นํ้า และความม่ันคง
ทางอาหารสืบต่อไป 
 กรมประมงจึงดําเนินการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพให้เกิดรายได้
โดยเร็วที่สุด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําให้เกษตรกร 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากปลานิลสามารถเจริญเติบโตได้ดี
และเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป โดยกรมประมงจะสนับสนุนพันธ์ุปลานิลแปลงเพศพร้อมอาหารสัตว์นํ้านําร่อง 
ซึ่งปลานิลแปลงเพศใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือบริโภคหรือจําหน่ายได้รวดเร็ว 
หากเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตที่ออกจําหน่ายสู่ตลาดที่ได้รับความเสียหายในสภาวการณ์ดังกล่าว การส่งเสริมการเลี้ยง
ปลานิลแปลงเพศในบ่อดินจะเป็นฐานในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 ดังน้ัน กรมประมงจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากการประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 
ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าต่อไปได้ และสามารถสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน
ได้ในระยะสั้นต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เห็นชอบและอนุมัติการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 จํานวน 5 โครงการ ในกรอบวงเงิน 3,120.8618 ล้านบาท 
ซึ่งกรมประมงได้รับการเห็นชอบและอนุมัติการดําเนินการใน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการสร้างรายได้จาก
อาชีพประมงในแหล่งนํ้าชุมชน วงเงิน 506.9080 ล้านบาท และ 2) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : 
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน วงเงิน 260 ล้านบาท โดยโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมง : การเลี้ยง
ปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ได้รับการอนุมัติให้ใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบ
วงเงิน 250 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าพันธ์ุปลานิลแปลงเพศให้กับเกษตรกร จํานวน 50,000 ราย 
รายละ 800 ตัว เป็นเงิน 100 ล้านบาท ค่าอาหารสัตว์นํ้านําร่องให้เกษตรกร จํานวน 120 กิโลกรัมต่อราย เป็นเงิน 150 ล้านบาท 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รับทราบคู่มือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 และอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถัวจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ระหว่างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง
และอุทกภัย ปี 2562 ภายในกรอบวงเงิน 2,967.50 ล้านบาท ซึ่งโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยง
ปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเง่ือนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ โดยคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอําเภอ (Operation Team) 
จํานวน 37 จังหวัด เกษตรกร จํานวน 44,311 ราย  ทั้งนี้ สํานักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณให้กรมประมง 
โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
วงเงิน 221,555,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 ให้สามารถกลับมาประกอบ

อาชีพต่อไปได้ 
2.2 เพ่ือสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562  

3. เปา้หมาย 
เกษตรกร จํานวน 44,311 ราย โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

 เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ประสบสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และพ้ืนที่ประสบสถานการณ์อุทกภัย เน่ืองจาก
พายุ “โพดุล” (PODUL) และ/หรือ พายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) โดยเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง 
และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น จํานวน 39 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562) ดังน้ี 
 ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย น่าน นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ 
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 
 ภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว ตราด กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี 
 ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 
 คณุสมบตัิเกษตรกร และเงื่อนไขของเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
 1. เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับ
การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ หากเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือมากกว่าหนึ่งด้าน ให้เกษตรกรมีสิทธ์ิ
เลือกได้ 1 โครงการ เท่าน้ัน (ยกเว้นโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งนํ้าชุมชน)  
 2. เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ 
โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความเสียหายด้านน้ัน ๆ และเมื่อตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละโครงการ
ที่ประสงค์เข้าร่วม ให้ถือว่าเกษตรกรสละสิทธ์ิ 
 3. เกษตรกรต้องมีบ่อดิน มีปริมาณนํ้าเพียงพอ และเหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 

พื้นที่ดําเนินการ 

   
 
 

 

 

 

 

21. ร้อยเอ็ด 
22. ราชบุรี 
23. ลพบุรี 
24. ลําปาง 
25. ศรสีะเกษ 
26. สกลนคร 
27. สระแก้ว 
28. สระบุร ี
29. สุโขทัย 
30. สุพรรณบุรี 

1. กําแพงเพชร 
2. กาญจนบุรี 
3. กาฬสินธ์ุ 
4. ขอนแก่น 
5. ชัยภูมิ 
6. เชียงราย 
7. ตราด 
8. นครพนม 
9. นครราชสีมา 
10. นครสวรรค์ 

11. น่าน 
12. บุรีรัมย์ 
13. พิจิตร 
14. พิษณุโลก 
15. เพชรบูรณ์ 
16. แพร ่
17. มหาสารคาม 
18. มุกดาหาร 
19. แม่ฮ่องสอน 
20. ยโสธร 

31. สุรินทร ์
32. หนองคาย 
33. อํานาจเจรญิ 
34. อุดรธานี 
35. อุตรดิตถ ์
36. อุทัยธานี 
37. อุบลราชธานี 

      จังหวัดที่ดําเนินโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง 
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน จํานวน 37 จังหวัด 
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4. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 การดําเนินโครงการ 
 1) ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรเป้าหมาย โดยต้องเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง 
หรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ (ตรวจสอบความซ้ําซ้อน
ของแต่ละด้าน) และมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2) การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยใช้กลไกคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญ
และการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team) ที่มีนายอําเภอ เป็นที่ปรึกษา เกษตรอําเภอเป็นประธาน
คณะทํางาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอหรือเทียบเท่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย 
นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เป็นคณะทํางาน และเกษตรตําบลที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทํางานและ
เลขานุการเป็นหลัก ตามความเหมาะสมของพื้นที่ หรือให้เกษตรกรสมัครได้ด้วยตนเองที่สํานักงานเกษตรจังหวัด 
สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานประมงอําเภอ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
หรือสถานท่ีกําหนดอ่ืน ๆ โดยให้ดําเนินการวางแผนการลงพ้ืนที่ช้ีแจงโครงการ และบันทึกข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ผ่านระบบ 
 3) ดําเนินการช้ีแจงโครงการ วิธีการดําเนินโครงการพร้อมให้ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

  - การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
- การตลาดและการวางแผนเพ่ือการเลี้ยงสัตว์นํ้า 
- การจัดการฟาร์ม 
- การลดต้นทุน  

 5.2 การใหค้าํแนะนํากบัเกษตรกร 
 1) เตรียมบ่อให้มีความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์นํ้า 
 2) การปล่อยปลานิลแปลงเพศ (ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร จํานวน 800 ตัว) 
 3) ให้อาหารเสริมตลอดการเลี้ยง  
 4) ระหว่างเลี้ยงถ้าสีนํ้าเจือจางลง ให้ใส่ปุ๋ยคอกลงไป ลักษณะจะทําเป็นกองปุ๋ย โดยนําฟางข้าวมารองไว้ด้านล่าง 
แล้วนําปุ๋ยคอกมาวางทับ อาจนําไม้ไผ่หรือท่อพีวีซีมาวางล้อมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บหรือทําความสะอาด  
 5) เมื่อทําจุดให้อาหารปลาเสร็จแล้ว ก็นําอาหารปลามาลงในจุดให้อาหารปลาที่ด้านล่างจะมีฟาง เพ่ือรองรับ
อาหารที่ตกหล่นลงไปสะสมให้เป็นอาหารปลาอีกที การให้อาหารปลาแบบนี้จะช่วยทําความสะอาดบ่อปลาได้ง่ายขึ้น
และน้ําไม่เน่าเสียอีกด้วย 
 5.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
 พันธ์ุปลานิลแปลงเพศ จํานวน 800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้านําร่อง จํานวน 120 กิโลกรัม ให้เกษตรกร 

ลําดับ
ท่ี เดือน จังหวัด 

เกษตรกร  
(ราย) 

จํานวนพนัธุป์ลา 
(ตัว) 

อาหารสตัว์น้าํ  
(กก.) 

1 มิถุนายน 3 16,237 12,989,600 1,948,440 
2 กรกฎาคม 11 15,334 12,267,200 1,840,080 
3 สิงหาคม 23 12,740 10,192,000 1,528,800 
 รวม 37 44,311 35,448,800 132,933,000 
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6. งบประมาณจํานวน 221,555,000 บาท 

 กรมประมงได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 221,555,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพันธ์ุปลานิลแปลงเพศให้กับเกษตรกร 
จํานวน 44,311 ราย รายละ 800 ตัว เป็นเงิน จํานวน 88,622,000 บาท ค่าอาหารสัตว์น้ํานําร่องให้เกษตรกร 
จํานวน 120 กิโลกรัมต่อราย เป็นเงิน จํานวน 132,933,000 บาท 

 ทั้งน้ี กองคลัง กรมประมง ดําเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ ประกอบด้วย พันธ์ุปลานิลแปลงเพศ 
จํานวน 35,448,800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้า จํานวน 5,317,320 กิโลกรัม วงเงิน 221,200,512 บาท 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการส่งมอบปัจจัยการผลิตทั้ง 3 งวด ดังน้ี 

งวด
ที ่

วัน/ เดือน/ ป ี 
ทีส่่งมอบ
ปัจจัย 

การผลติ 

จังหวัด 
เกษตรกร 

(ราย) 
รวมวงเงิน 

(บาท) 

จํานวน 
พนัธุป์ลานลิ
แปลงเพศ  

(ตัว) 

จํานวนอาหารสตัว์น้ํา  

กระสอบ  
(20 กก.) 

กิโลกรัม 

1 
2 - 27  
มิ.ย. 63 

3 16,237 81,055,104 12,989,600 97,422 1,948,440 

2 
23 มิ.ย. -  

21 ก.ค. 63 
11 15,334 76,547,328 12,267,200 92,004 1,840,080 

3 
18 ก.ค. - 

25 ส.ค. 63 
23 12,740 63,598,080 10,192,000 76,440 1,528,800 

รวม 37 44,311 221,200,512 35,448,800 265,866 5,317,320 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เกษตรกรมีผลผลิตปลานิลแปลงเพศในบ่อดินเพ่ิมขึ้น 
7.2 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น หรือลดรายจ่ายในการดํารงชีวิต 

8. การตดิตามประเมินผล 

 8.1 การกํากับดูแลระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล โครงการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 ทําหน้าที่กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 8.2 สํานักงานประมงอําเภอ/จังหวัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 
ให้กรมประมงทราบ 
 8.3 กรมประมง รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 
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 การวิเคราะหผ์ลผลติ (product)  
การดําเนินการโครงการฯ คาดหวังว่าเกษตรกรจะได้รับผลผลิตไม่ตํ่ากว่า 360 กิโลกรัมต่อรุ่น โดยใช้ระยะเวลา 

4 เดือน มีรายได้จากการเลี้ยงไม่ตํ่ากว่า 16,200 บาทต่อราย ในราคาผลผลิต 45 บาทต่อกิโลกรัม และคาดหวังให้
เกษตรกรสามารถลงทุนในการจัดหาอาหารเลี้ยงปลาด้วยตนเอง และเกษตรกรมีการปฏิบัติตามคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งจะทําให้เกษตรกรมีผลผลิตดังน้ี 
  ปล่อยพันธ์ุปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร จํานวน     800 ตัว 
  อัตราการรอด 90 %         720 ตัว 
  ผลผลิตปลาขนาด 0.5 กิโลกรัม        360 กิโลกรัม 

ราคาจําหน่าย            45 บาท/กิโลกรัม 
 รายได้จากการเลี้ยงปลา 6,200 บาท 

9. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
กรมประมง 
- สํานักงานประมงจังหวัด 

 - กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
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แผนผังขั้นตอนการดําเนนิงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การตดิตาม  
และประเมินผลโครงการ 

3. สรปุรายชือ่เกษตรกรที่ผา่นการ
ตรวจสอบคณุสมบตัิและเงื่อนไข  
และแจ้งช่วงระยะเวลาในการรับ

ปัจจัยการผลติ 

2. ตรวจสอบคณุสมบตัิและเงื่อนไข
ของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

 

4. ดาํเนินการเสนอของบประมาณ 

5. ดาํเนินการจัดหาปัจจัยการผลติ 
พร้อมสนบัสนนุปัจจัยใหเ้กษตรกร 

1. รบัสมัครเกษตรกรทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

- ตรวจสอบความซํ้าซ้อน
แต่ละด้าน  (ด้านประมง 
ด้านพืช ด้านปศุสัตว์) 

- ต้องมีบ่อดิน / มีปริมาณ
น้ําเพียงพอ เหมาะสมต่อ
การเลี้ยงปลานิล 

รอบท่ี 1 วันท่ี 25 ต.ค. - 
10 พ.ย. 62 และรอบท่ี 2 
วันท่ี 23 - 27 ธ.ค. 62 

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จากสํานักงบประมาณ 

- พร้อมประมวลผลความ
ต้องการ (ระยะเวลาในการรับ
ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร) 
จัดส่งให้ต้นสังกัด

- พันธ์ุปลานิลแปลงเพศ  
จํานวน 800 ตัว  
และอาหารสัตว์น้ํา  
จํานวน 120 กิโลกรัม  

- ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ 

ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรทีไ่ด้รับความเสยีหายสิน้เชิง  
และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
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แผนบริหารจัดการโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน  

ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภยัฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย ป ี2562 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน หน่วยงาน
ดําเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ ต.ค. – พ.ย. 62 หน่วยงานในพ้ืนท่ี 
สังกัด กษ. 

1.1 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง 
และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  

ต.ค. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

1.2 ประชุมช้ีแจงร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต.ค. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ  ต.ค. - พ.ย. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

1.4 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล โครงการฟ้ืนฟู 
เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 

31 ต.ค. 62 กรมประมง 

2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  ต.ค. – ธ.ค. 62 หน่วยงานในพ้ืนท่ี 
สังกัด กษ. 

2.1 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 1 25 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด

2.2 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2 23 – 27 ธ.ค. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด

2.3 บันทึกข้อมูลเกษตรกร/ตรวจสอบคุณสมบัติ และเง่ือนไข
ของเกษตรกร  

พ.ย. 62 – ม.ค. 63 
 

สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

2.4 แจ้งรายชื่อเกษตรกร พร้อมประมวลผลความต้องการ 
(ระยะเวลาในการรับปัจจัยการผลิตของเกษตรกร) จัดส่งให้ต้นสังกัด 

พ.ย. 62 – ม.ค. 63 
 

สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

3. ดําเนินการเสนอของบประมาณ 
    - ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 

ก.พ. – มี.ค. 63 กรมประมง 

4. ดําเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต พร้อมสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

มี.ค. – ส.ค. 63 สํานักงานประมง 
อําเภอ/จังหวัด/ 
กรมประมง 

5. การติดตาม และประเมินผลโครงการ ส.ค. – ก.ย. 63 สํานักงานประมง 
อําเภอ/จังหวัด/ 
กรมประมง 
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แผนการปฏบิตัิงานโครงการพฒันาเสริมทางเลือกอาชพีดา้นประมง : การเลีย้งปลานลิแปลงเพศในบ่อดิน 

 

กิจกรรม 
แผนงาน (ระยะเวลา) 

ผู้รบัผดิชอบ ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค.  
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. ขั้นเตรียมการ หน่วยงานในพื้นที่สังกัด กษ. 
1.1 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับความ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

           สํานักงานประมงอําเภอ/
จังหวัด 

1.2 ประชุมชี้แจงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           สํานักงานประมงอําเภอ/

จังหวัด 

1.3 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ 
           สํานักงานประมงอําเภอ/

จังหวัด 
1.4 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล โครงการฟื้นฟู เยียวยา 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 

           
กรมประมง 

2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานในพื้นที่สังกัด กษ. 

2.1 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 1 
           สํานักงานประมงอําเภอ/

จังหวัด 

2.2 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2 
           สํานักงานประมงอําเภอ/

จังหวัด 

2.3 บันทึกข้อมูลเกษตรกร/ตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขของเกษตรกร 
           สํานักงานประมงอําเภอ/

จังหวัด 
2.4 แจ้งรายชื่อเกษตรกร พร้อมประมวลผลความต้องการ (ระยะเวลา 
ในการรับปัจจัยการผลิตของเกษตรกร) พร้อมจัดส่งให้ต้นสังกัด 

           สํานักงานประมงอําเภอ/
จังหวัด 

3. ดําเนินการเสนอของบประมาณ  

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ            สํานักงานประมงอําเภอ/
จังหวัด/กรมประมง 

4. ดําเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
- ดําเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

           สํานักงานประมงอําเภอ/
จังหวัด/กรมประมง 

5. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  

- ติดตามผลการดําเนินงาน ประเมินผล และรายงาน            สํานักงานประมงอําเภอ/
จังหวัด/กรมประมง 
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แผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเล้ียงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 

ตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วง และอุทกภัย ปี 2562 

ลําดับ 
ที่ จังหวัด เกษตรกร 

(ราย) 
รวมวงเงิน 

(บาท) 

 จํานวน 
พันธุ์ปลานลิฯ  

 (ตัว)  

 จํานวนอาหารสัตว์น้าํ   

(กระสอบ) (กก.) 
1  เชียงราย  2 9,984 1,600 12 240
2  แม่ฮ่องสอน  51 254,592 40,800 306 6,120
3  น่าน  269 1,342,848 215,200 1,614 32,280
4  ลําปาง  14 69,888 11,200 84 1,680
5  แพร่  60 299,520 48,000 360 7,200
6  อุตรดิตถ์  12 59,904 9,600 72 1,440
7  สุโขทัย  286 1,427,712 228,800 1,716 34,320
8  พิษณุโลก  930 4,642,560 744,000 5,580 111,600
9  เพชรบูรณ์  700 3,494,400 560,000 4,200 84,000
10  พิจิตร  862 4,303,104 689,600 5,172 103,440
11  กําแพงเพชร  407 2,031,744 325,600 2,442 48,840
12  นครสวรรค์  317 1,582,464 253,600 1,902 38,040
13  อุทัยธานี  1,697 8,471,424 1,357,600 10,182 203,640
14  ลพบุรี  16 79,872 12,800 96 1,920
15  สระบุรี  177 883,584 141,600 1,062 21,240
16  สุพรรณบุรี  98 489,216 78,400 588 11,760
17  กาญจนบุรี  40 199,680 32,000 240 4,800
18  ราชบุรี  32 159,744 25,600 192 3,840
19  ตราด  18 89,856 14,400 108 2,160
20  สระแก้ว  633 3,159,936 506,400 3,798 75,960
21  นครราชสีมา  3,573 17,836,416 2,858,400 21,438 428,760
22  กาฬสินธ์ุ  1,106 5,521,152 884,800 6,636 132,720
23  มุกดาหาร  3,585 17,896,320 2,868,000 21,510 430,200
24  ชัยภูมิ  2,798 13,967,616 2,238,400 16,788 335,760
25  มหาสารคาม  3,627 18,105,984 2,901,600 21,762 435,240
26  ร้อยเอ็ด  6,715 33,521,280 5,372,000 40,290 805,800
27  ยโสธร  1,623 8,102,016 1,298,400 9,738 194,760
28  ขอนแก่น  2,215 11,057,280 1,772,000 13,290 265,800
29  สกลนคร  485 2,421,120 388,000 2,910 58,200
30  บุรีรัมย์  489 2,441,088 391,200 2,934 58,680
31  นครพนม  367 1,832,064 293,600 2,202 44,040
32  อุดรธานี  1,165 5,815,680 932,000 6,990 139,800
33  สุรินทร์  62 309,504 49,600 372 7,440
34  หนองคาย  183 913,536 146,400 1,098 21,960
35  ศรีสะเกษ  1,969 9,829,248 1,575,200 11,814 236,280
36  อํานาจเจริญ  1,833 9,150,336 1,466,400 10,998 219,960
37  อุบลราชธานี  5,895 29,427,840 4,716,000 35,370 707,400
รวมทั้งสิ้น 37 จังหวัด 44,311 221,200,512 35,448,800 265,866 5,317,320 



 


