
รายงานความก้าวหน้า
 โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง 
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ประจ าเดือนมิถุนายน 2563



  บทสรุปผู้บริหาร : ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง 
                        การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดนิ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563

เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” 
(KAJIKI) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และรอบระยะเวลาการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ไม่เป็นไปตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ จึงท าให้กระแส
เงินสดในมือของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพและน าไปสู่การก่อหนี้สินเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านมีความ
ห่วงใยเกษตรกร อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า และความมั่นคงทางอาหารสืบ
ต่อไป

กรมประมงจึงด าเนินการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ให้เกิดรายได้โดยเร็วที่สุด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่
สามารถท าให้เกษตรกร มีรายได้เพ่ิมข้ึน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากปลานิลสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป โดยกรมประมงจะสนับสนุน
พันธุ์ปลานิลแปลงเพศพร้อมอาหารสัตว์น้ าน าร่อง ซึ่งปลานิลแปลงเพศใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น และสามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือบริโภคหรือจ าหน่ายได้รวดเร็ว หากเม่ือพิจารณาปริมาณผลผลิตที่ออกจ าหน่ายสู่ตลาด
ที่ได้รับความเสียหายในสภาวการณ์ดังกล่าว การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินจะเป็นฐาน
ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 ให้สามารถ

กลับมาประกอบอาชีพต่อไปได้
2. เพ่ือสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง /ฝนแล้ง 

หรืออุทกภัย ปี 2562 

เป้าหมาย : เกษตรกร จ านวน 44,311 ราย ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด 
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แผนบริหารจัดการโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

กิจกรรม ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1. ขั้นเตรียมการ 
ต.ค. – พ.ย. 62

1.1 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง  
และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

ต.ค. 62

1.2 ประชุมชี้แจงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ต.ค. 62

1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 


ต.ค. - พ.ย. 62

1.4 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแล โครงการฟ้ืนฟู 
เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 

31 ต.ค. 62

2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ต.ค. – ธ.ค. 62

2.1 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 1


25 ต.ค. – 10 พ.ย. 62

2.2 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2


23 – 27 ธ.ค. 62

2.3 บันทึกข้อมูลเกษตรกร/ตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไข
ของเกษตรกร 

พ.ย. 62 – ม.ค. 63

2.4 แจ้งรายชื่อเกษตรกร พร้อมประมวลผลความต้องการ 
(ระยะเวลาในการรับปัจจัยการผลิตของเกษตรกร) จัดส่งให้ต้นสังกัด 

พ.ย. 62 – ม.ค. 63

3. ด าเนินการเสนอของบประมาณ
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ



ก.พ. – มี.ค. 63

4. ด าเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต พร้อมสนับสนุนปัจจัย
การผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 



มี.ค. – ส.ค. 63

- ด าเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตแล้ว จ านวน 3 จังหวัด 
เกษตรกร 15,949 ราย พันธุ์ปลา 9,993,600 ตัว 
และอาหาร 95,694 กระสอบ 1,913,880 (กก.) 
คิดเป็นร้อยละ 98.23 ของงวดที่ 1

15,949 ราย
งวดที่ 1

(2 - 27 มิ.ย. 63)

5. การติดตาม และประเมินผลโครงการ ส.ค. – ก.ย. 63

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2563
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แผนการส่งมอบปัจจัยการผลิต โดยการส่งมอบปัจจัยการผลิตแบ่งเป็น 3 งวดดังนี้ 
1. งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 27 มิถุนายน 2563 จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

มหาสารคาม และอุบลราชธานี เกษตรกร จ านวน 16,237 ราย พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จ านวน 12,989,600 ตัว 
อาหารสัตว์น้ า จ านวน 1,948,440 กิโลกรัม (97,422 กระสอบ)

2. งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดมุกดาหาร นครพนม หนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ 
และอ านาจเจริญ เกษตรกร จ านวน 15,334 ราย พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จ านวน 12,267,200 ตัว 
อาหารสัตว์น้ า จ านวน 1,840,080 กิโลกรัม (92,004 กระสอบ)

3. งวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 จ านวน 23 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์  
ก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ เชียงราย ล าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน น่าน ตราด 
และสระแก้ว เกษตรกร จ านวน 12,740 ราย พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จ านวน 10,192,000 ตัว อาหารสัตว์น้ า 
จ านวน 1,528,800 กิโลกรัม (76,740 กระสอบ)

ผลการด าเนินการ 
ความก้าวหน้า ระหว่างวันที่ 2 - 21 มิถุนายน 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอุบลราชธานี 

ด าเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้ เกษตรกร จ านวน 15,949 ราย พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 
จ านวน 9,993,600 ตัว อาหารสัตว์น้ า จ านวน 1 ,913 ,880 กิโลกรัม (95,694 กระสอบ)
คิดเป็นร้อยละ 98.23 ของเกษตรกรงวดที่ 1

ล าดับ
ที่ จังหวัด อ าเภอ

เกษตรกร 
(ราย)

ผลการส่งมอบปัจจัยการผลิต
จ านวน

พันธุ์ปลา 
จ านวนอาหาร คิดเป็น

ร้อยละ
(ตัว) กระสอบ กิโลกรัม

1 ร้อยเอ็ด 20 6,715 5,372,000 40,290 805,800 100

2 มหาสารคาม 11 3,627 2,305,600 21,762 435,240 100

3 อุบลราชธานี 24 5,607 1,316,200 33,642 672,840 95.11

รวมทั้งสิ้น 55 15,949 9,993,600 95,694 1,913,880 98.23

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2563)

หมายเหตุ : จังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าการส่งมอบปัจจัยปัจจัยการผลิต งวดที่ 1
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ภาคผนวก
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จังหวัดร้อยเอ็ด

  ภาพกิจกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิต
โครงการพัฒนาเสริมทางเลอืกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
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จังหวัดร้อยเอ็ด

 ภาพกิจกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิต
โครงการพัฒนาเสริมทางเลอืกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
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จังหวัดมหาสารคาม

   ภาพกิจกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิต
โครงการพัฒนาเสริมทางเลอืกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
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จังหวัดมหาสารคาม

   ภาพกิจกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิต
โครงการพัฒนาเสริมทางเลอืกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน



- 10 -

จังหวัดอุบลราชธานี

   ภาพกิจกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิต
โครงการพัฒนาเสริมทางเลอืกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
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จังหวัดอุบลราชธานี

   ภาพกิจกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิต
โครงการพัฒนาเสริมทางเลอืกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
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จังหวัดอุบลราชธานี

   ภาพกิจกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิต
โครงการพัฒนาเสริมทางเลอืกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
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จังหวัดอุบลราชธานี

   ภาพกิจกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิต
โครงการพัฒนาเสริมทางเลอืกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

        วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมงลงพื้นที่ 
ณ วัดบูรพาพิสัย อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรและให้ก้าลังใจ พร้อมมอบอาหารสัตว์น้้าให้กับเกษตรกร 
ต้าบลหนองบ่อ หนองขอน และปะอ่าว จ้านวน 338 ราย ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพ
ด้านการประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกร ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562
ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ซึ่งท่านได้ส่งความห่วงใยและให้ก้าลังใจเกษตรกรทุกคน 
อีกทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้้า และความมั่นคงทางอาหารสืบต่อไป
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จังหวัดอุบลราชธานี

   ภาพกิจกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิต
โครงการพัฒนาเสริมทางเลอืกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
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  CD บันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO) ของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ภาพกิจกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพ

ด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน


