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คํานํา 
โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 

ถือเป็นโครงการสําคัญที่ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหรืออุทกภัย 
ปี 2562 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพ และสร้างรายได้
หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยในระยะสั้นต่อไป โดยดําเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้กับเกษตรกร จํานวน 44,311 ราย ได้แก่ พันธ์ุปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้านําร่อง 
จํานวน 120 กิโลกรัมต่อราย ซึ่งเกษตรกรจะได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเน่ืองจากปลานิลสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป 
รวมถึงเป็นฐานในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์นํ้า พร้อมพัฒนาส่งเสริมเชื่อมโยงผลผลิตในชุมชน
และท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและย่ังยืนต่อไป 

การดําเนินงานโครงการจะประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม
หลายประการและเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกษตรกรได้รับหลังจากการดําเนินงานโครงการทั้งทางตรง
และทางอ้อม  ดังนั้น จึงจัดทํารายงานการประเมินผลโครงการฯ ฉบับนี้ขึ้น โดยนําข้อมูลรายงานการติดตาม
และประเมินผลการเจริญเติบโต และผลผลิตปลานิลแปลงเพศของกลุ่มเกษตรกรตัวแทน จากเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งหมด จํานวน 44,311 ราย มาใช้ประกอบในการจัดทํารายงานครั้งน้ี คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า
รายงานการประเมินผลฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
หรือผู้ที่สนใจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานโครงการที่มีความคล้ายคลึงกับ
โครงการดังกล่าว ให้สามารถแสดงผลสัมฤทธ์ิอันเป็นที่ประจักษ์ย่ิงขึ้นต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
การดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 

โดยเจ้าหน้าที่สํานักงานประมงในพื้นที่ ดําเนินการการติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโต และผลผลิต
ปลานิลแปลงเพศ ซึ่งสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อความคุ้มทุนของโครงการต่อเกษตรกร 
โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
การประเมินผลตอบแทนต่อความคุ้มทุนของโครงการ 
1. ผลตอบแทน (จํานวนเงนิ) ต่อความคุ้มทุนของโครงการต่อเกษตรกร  

จากการดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ในบ่อดิน เป็นการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร ให้เกษตรกรจํานวน 44,311 ราย 
รายละ 800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้านําร่อง จํานวน 120 กิโลกรัมต่อราย ซึ่งได้ดําเนินการสนับสนุนปัจจัย
การผลผลิตครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นพันธ์ุปลานิลแปลงเพศ จํานวน 35,448,800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้านําร่อง 
จํานวน 5,317,320 กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็นต้นทุนที่โครงการสนับสนุน จํานวน 4,992 บาทต่อราย และเกษตรกรมี
ค่าใช้จ่ายการสมทบในส่วนของต้นทุนผันแปร เช่น ค่าวัสดุจัดทําอาหารธรรมชาติ ค่าปรับปรุงบ่อและซ่อมแซม
อุปกรณ์ จํานวน 1,300 บาทต่อราย ซึ่งคิดเป็นต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ย 6,292 บาทต่อราย ซ่ึงพบว่า จากการ
ประเมินคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนโดยประมาณอยู่ที่ 10,872 บาทต่อราย อัตรารอดตายของปลานิลแปลงเพศ
จากการประเมิน ร้อยละ 73.75  ดังนั้น ผลตอบแทนเฉลี่ยรวมที่คาดว่าจะได้รับเม่ือหักต้นทุนเฉลี่ยต่อราย 
ณ เวลาท่ีประเมิน เท่ากับ 4,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.13  
2. ผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการ 

จากการดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ในบ่อดิน นอกจากผลประโยชน์ทางตรงในรูปตัวเงินที่คาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากข้อ 1. แล้วน้ัน 
ยังมีผลประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงินและผลประโยชน์ด้านประสิทธิภาพอ่ืน ๆ อีก ซึ่งถือเป็นความคุ้มค่า
ของโครงการที่เกิดขึ้นทั้งกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมท้ัง กลุ่มธุรกิจต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลในทางอ้อม  
ทั้งน้ี ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นน้ัน ล้วนมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ ขึ้นอยู่กับบริบทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องเง่ือนไขและข้อจํากัดของโครงการ รวมทั้งสภาวการณ์
ที่ไม่อาจควบคุมได้ โดยสามารถจําแนกผู้รับผลประโยชน์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

2.1 ผลประโยชน์ต่อเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ  
1. ผลประโยชน์ทางตรงในรปูตัวเงนิ  

- เกิดผลผลิตปลานิลแปลงเพศ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและสามารถผันเป็นตัวเงินก่อให้เกิด
รายได้ของเกษตรกรหรืออาจนําไปบริโภคในครัวเรือนเพ่ือลดรายจ่าย 

- ผลตอบแทน (จํานวนเงิน) ที่คาดว่าจะได้รับต่อเกษตร โดยประมาณ 10,872 บาทต่อราย 
ผลตอบแทนเฉล่ียรวมที่คาดว่าจะได้รับเมื่อหักจากต้นทุนเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 4,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.13 
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2. ผลประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงนิ  

- เกษตรกรได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันต้ังแต่กระบวนการจัดเตรียมโครงการ การคัดเลือก
กิจกรรม การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการติดตามประเมินผลผลิตร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ 

- เกิดการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและกอ่ให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินสดในระบบ 
- เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 

การลดต้นทุน การจัดการฟาร์ม การตลาด การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน และปฏิบัติจริง 
จนเกิดทักษะในการเลี้ยงสัตว์นํ้าชนิดใหม่ 

3. ผลประโยชน์ด้านประสิทธิภาพอ่ืน ๆ  
- การเกิดการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนจากการดําเนินกิจกรรม รวมถึงการขนส่งลูกพันธ์ุ

ปลานิลแปลงเพศที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินสดในระบบเศรษฐกิจต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
- ได้ผลผลิตปลานิลแปลงเพศ เพ่ือออกจําหน่ายสู่ตลาดภายในท้องถิ่น และจัดเป็นแหล่งอาหาร

ที่มีโปรตีนและสินค้าสัตว์นํ้าที่ปลอดภัย ปราศจากการใช้สารเคมีหรือสารปฏิชีวนะ 
- ก่อให้เกิดมมุมองในการประกอบอาชีพด้านประมงในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์นํ้า 

2.2 ผลประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ  
1. ผลประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงนิ  

- เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐ 
- เกษตรกรให้การยอมรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือ

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ 
- เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกร 

2. ผลประโยชน์ด้านประสิทธิภาพอ่ืน ๆ  
- เกิดการกระจายเม็ดเงินสู่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตลูกพันธ์ุปลานิลแปลงเพศโดยตรง 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกิดความต่ืนตัวที่จะศึกษาหาองค์ความรู้และนวัตกรรมในเรื่องการเลี้ยงสัตว์นํ้า 

อาจพัฒนาสู่การเลี้ยงสัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์ 
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ขั้นตอนการดําเนนิงานโครงการ
ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด 

1. 4 ตุลาคม 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย 
ปี 2562 รวมกรอบวงเงิน 3120.8618 ล้านบาท เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
การช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ เนื่องจาก
เกษตรกรประสบปัญหาทั้งภัยฝนทิ้งช่วงและปัญหาอุทกภัยติดต่อกัน 
ทําให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ ดังน้ัน การให้ความช่วยเหลือตาม
แผนการฟื้นฟู เยียวยาฯ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร
ผู้ประสบภัยต่อเนื่องให้ผ่านพ้นและสามารถฟื้นฟูอาชีพการเกษตร
ได้ตามปกติโดยเร็ว 
 

2. 15 ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝน
ทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562  โดยโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพ
ด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินได้รับการอนุมัติให้ใช้
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบ
วงเงิน 250 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้กับเกษตรกร จํานวน 50,000 ราย 
 

 
  

ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ
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ขั้นตอนการดําเนนิงานโครงการ

ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด 
3. 29 ตุลาคม 2562 กรมประมง ดําเนินการแจ้งสํานักงานประมงจังหวัด เพื่อดําเนินการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
- รอบที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562 
- รอบที่ 2 วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 

โดยสํานักงานประมงจังหวัด ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเง่ือนไข
ของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และแจ้งช่วงเวลาระยะเวลา
ในการรับปัจจัยการผลิต รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 44,331 ราย 
 

4. 16 มีนาคม 2563 กรมประมง ประมวลผลความต้องการขอรับปัจจัยการผลิตและประมาณ
การวงเงินและเป้าหมาย และขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณ ภายในกรอบวงเงิน 221,555,000 บาท 

โดยดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลิตตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
โครงการ โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
วงเงิน 221,200,512 บาท และดําเนินการคืนงบประมาณเหลือจ่าย 
จํานวน 354,488 บาท ให้สํานักงบประมาณ 
 

5. 2 มิถุนายน ถึง  
8 กันยายน 2563 

ดําเนินการการสนับสนุนพันธ์ุปลานิลแปลงเพศให้ กับเกษตรกร 
รายละ 800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้านําร่อง จํานวน 120 กิโลกรัม
ต่อราย รวมเกษตรกร จํานวน 44,311 ราย ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด โดยเป็น
พันธ์ุปลานิลแปลงเพศ จํานวน 35,448,800 ตัว คิดเป็นต้นทุนค่า
ปลานิลแปลงเพศ 88,267,512 บาท และอาหารสัตว์นํ้านําร่อง จํานวน 
5,317,320 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนค่าอาหารสตัว์นํ้านําร่อง 139,933,000 บาท 
รวมคิดเป็นเงินงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานโครงการฯ ทั้งสิ้นจํานวน 
221,200,512 บาท 
 

6. กันยายน 2563 ถึง
มีนาคม 2564 

การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ และรายงานผลการ
ดําเนินงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง 
และอุทกภัย ปี 2562 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของโครงการ 

 เน่ืองจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 
และเกิดอุทกภัยในช่วงเวลาต่อมาต่อเน่ืองจนถึงเดือนตุลาคม ส่งผลให้รอบระยะเวลาการเพาะปลูกทาง
การเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ 
ซึ่งทําให้กระแสเงินสดในมือของเกษตรกรลดลงอาจไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพและนําไปสู่การก่อหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 
 โดยจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 เกิดขึ้นในหลาย
พ้ืนที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่งผลให้พ้ืนที่การเกษตรเสียหายสิ้นเชิง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ประกอบกับ
สถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 
เป็นต้นมา ทําให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทั้งน้ี การให้ความช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยดําเนินการภายใต้หลักการ ดังน้ี 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยาฯ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัย
ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

2. การช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยาฯ เป็นการเยียวยาเพิ่มเติมจากระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ เน่ืองจากเหตุที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นพิเศษเฉพาะห้วงเวลา คือ 
เกษตรกรประสบปัญหาทั้งภัยฝนทิ้งช่วงและปัญหาอุทกภัยติดต่อกัน ทําให้ขาดโอกาส
ในการสร้างรายได้ ดังนั้น การฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ประสบภัยต่อเน่ืองให้ผ่านพ้นและสามารถฟ้ืนฟู
อาชีพการเกษตรได้ตามปกติโดยเร็ว 

3. แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยาฯ ต้องมีการเช่ือมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิตกับแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตให้มีความชัดเจน โดยพิจารณาพ้ืนที่ที่มี ความเหมาะสมในการผลิตที่สอดคล้องกับ
ปริมาณนํ้าต้นทุนในพื้นที่ รวมทั้งให้คําแนะนําทางวิชาการเพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพ
ในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างใหม่ที่ดีกว่าเดิม 

โดยแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 
วงเงินรวม 3,120.8618 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 1,075,000 ล้านครัวเรือน จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี 
 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํ้า น้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ถั่วเขียว) วงเงิน 374.5248 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมายเกษตรกร จํานวน 
150,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 1.4 ล้านไร่ โดยสนับสนุน เป็นเงิน โอนเข้าบัญชีเกษตรกรเพ่ือซื้อเมล็ดพันธ์ุ ให้ความ
ช่วยเหลือตามพ้ืนที่ปลูกจริงรายละไม่เกิน 20 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 1.0 ล้านไร่ 
อัตราไร่ ละ 245 บาท (ครัวเรือนละ 4,900 บาท) ถั่วเขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 0.4 ล้านไร่ 
อัตราไร่ ละ 200 บาท (ครัวเรือนละ 4,000 บาท) 
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 2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 วงเงิน 1,739.429 ล้านบาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว เป้าหมาย เกษตรกร จํานวน 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธ์ุข้าว 63,200 ตัน 
พ้ืนที่ 6.32ล้านไร่โดยสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่  
ทั้งน้ี จะจัดส่งเมล็ดพันธ์ุข้าวกลุ่มไม่ไวแสง ช่วงเดือนกลางเดือน พ.ย. - กลางเดือน ธ.ค. 2562 สําหรับเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวกลุ่มข้าวไวแสง จะจัดส่ง ช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. 2563 
 3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
วงเงิน 260 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง มีเป้าหมายเกษตรกร จํานวน 50,000 ราย โดยสนับสนุน
พันธ์ุปลาและอาหารสัตว์นํ้าให้แก่เกษตรกร (เกษตรกรได้รับพันธ์ุปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว พร้อมอาหาร
สัตว์นํ้านําร่อง จํานวน 120 กิโลกรัม) (รายละ 5,000 บาท) 
 4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย วงเงิน 
240 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ เป้าหมาย เกษตรกร 48,000 ครัวเรือน โดยสนับสนุนเป็นเงิน
โอนเข้าบัญชีเกษตรกร เพ่ือซื้อพันธ์ุไก่ไข เป็ดไข่ ครัวเรือนละ 10 ตัว ไก่พ้ืนเมืองคละเพศ ครัวเรือนละ 30 ตัว 
พร้อมค่าอาหารและค่าวัสดุ (ครัวเรือนละ 4,850 บาท) 
 5) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งนํ้าชุมชน วงเงิน 506.908 ล้านบาท 
หน่วยงานรับผิดชอบกรมประมง เป้าหมาย แหล่งนํ้าในชุมชน จํานวน 1,436 แห่ง ในพ้ืนที่ 129 อําเภอ โดยปล่อย
พันธ์ุสัตว์นํ้า (ลูกพันธ์ุกุ้งก้ามกราม) ในแหล่งนํ้าชุมชน โดยสนับสนุนลูกพันธ์ุกุ้งก้ามกรามขนาดต้ังแต่ 5 - 7 เซนติเมตร
ขึ้นไป จํานวน 200,000 ตัวต่อแหล่งนํ้า 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย
ปี 2562 ให้สามารถทําการผลิตได้ทันทีหลังนํ้าลด เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย 
ให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเน่ือง สามารถสร้างรายได้และผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได้ในระยะสั้น 

3. พื้นท่ีดําเนินการ 
พ้ืนที่ประสบสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 และพื้นที่

ประสบสถานการณ์อุทกภัย เน่ืองจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และ/หรือ พายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ต้ังแต่ 
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยเป็นพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง 
และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น จํานวน 36 จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 24 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 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 

• ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
• ภาคใต้ 1 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง 
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4. คุณสมบตัิเกษตรกร 
4.1 เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหาย

สิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

4.2 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านพืช 
1) พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีเอกสารสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
2) พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความเหมาะสมในการผลิตที่สอดคล้องกับ ปริมาณนํ้า 

ต้นทุน ในพ้ืนที่ 
4.3 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านประมง 

1) เกษตรกรจะต้องมีบ่อดิน 
2) มีปริมาณนํ้าเพียงพอ และเหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 

4.4 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านปศุสัตว์ 
1) เกษตรกรต้องมีโรงเรือนสัตว์ปีก พร้อมลานปล่อยที่มีตาข่ายป้องกันสัตว์พาหะ 
2) อยู่ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน น่าน 

พิจิตร พิษณุโลก สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ขอนแก่น อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ กาฬสินธ์ุ ศรีสะเกษ นครพนม และมุกดาหาร 

4.5 เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) กรณีที่รับการสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชี เพ่ือนําไปซื้อปัจจัยการผลิต (โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํ้าน้อยเพ่ือ สร้างรายได้แก่เกษตรกร และโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย) 

5. เป้าหมาย 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” 

ที่เสียหายสิ้นเชิงและได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 
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7. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
การช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา ฯ เป็นการเยียวยาเพิ่มเติมจากระเบียบ

กระทรวงการคลัง ฯ จึงต้องตรวจสอบข้อมูลจํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับ
ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

7.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรเป้าหมาย โดยต้องเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/
ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ 
(ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของแต่ละด้าน) 

7.2 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยใช้กลไกคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team : OT) ที่มีนายอําเภอ เป็นที่ปรึกษา 
เกษตรอําเภอเป็นประธานคณะทํางาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอหรือเทียบเท่าของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เป็นคณะทํางาน 
และเกษตรตําบลท่ีได้รับมอบหมายเป็นคณะทํางานและเลขานุการ เป็นหลัก ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
หรือให้เกษตรกรสมัครได้ด้วยตนเองที่สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานประมงอําเภอ และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1) วางแผนการลงพ้ืนที่ 
2) ช้ีแจงเกษตรกรที่ได้รับเงินการช่วยเหลือตามข้อ 7.1 พิจารณาเลือกรายการขอรับการ

ช่วยเหลือโครงการใดโครงการหนึ่ง ใน 4 โครงการโดยระบุขั้นตอนแต่ละโครงการ
ตามคู่มือประกอบด้วย 
2.1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํ้าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
2.2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 
2.3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
2.4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

3) บันทึกข้อมูลเกษตรกรร่วมโครงการผ่านระบบ โดยทีม OT ที่ลงพ้ืนที่คีย์ข้อมูลผ่านแท็บเล็ต 
7.3 ส่วนกลางประมวลผลความต้องการขอรับการช่วยเหลือและประมาณการวงเงินและเป้าหมาย 

(กรณีวงเงินหรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา) 
7.4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขของแต่ละโครงการ 
7.5 เตรียมโอนเงินหรือจัดซื้อจัดจ้างและประสาน ติดตามผลการพิจารณาจัดสรรเงินงวดจาก

สํานักงบประมาณ 
7.6 ดําเนินกระบวนการ เพ่ือโอนเงินให้กับเกษตรกรหรือแจกปัจจยัการผลิตตามเง่ือนไขโครงการ 
7.7 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
7.8 ติดตามประเมินผลโครงการ 
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8. แผนปฏิบตัิงานโครงการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน หน่วยงานดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ ต.ค. - พ.ย.62  
1.1 ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่และจํานวนครัวเรือนเกษตรกร

ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

ต.ค. 62 กสก. กป. 

1.2 ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต.ค. 62 กสก. กข. กป. ปศ. 
และ ธ.ก.ส. 

1.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสํารวจความต้องการเข้าร่วม
โครงการฯ เบ้ืองต้นของเกษตร 

พ.ย. 62 กสก. กข. กป. ปศ. 

2. การประชาสัมพันธ์รบัสมัครเกษตรกร 25 ต.ค. - 10 พ.ย. 62 กสก. กข. กป. ปศ. 
และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2.1 วางแผนการลงพ้ืนที่ 25 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

2.2 ช้ีแจงเกษตรกรที่ได้รับเงินการช่วยเหลือตาม ข้อ 1.1 
พิจารณา เลือกรายการขอรับการช่วยเหลือตามคู่มือย่อย
แต่ละโครงการ 

23 – 27 ธ.ค. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

2.3 บันทึกข้อมูลเกษตรกรรว่มโครงการ พ.ย. 62 – ม.ค. 63 
 

สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

3. ส่วนกลางประมวลผลความต้องการขอรับการช่วยเหลือ 
และประมาณการวงเงินและเป้าหมาย (กรณีวงเงินหรือ
เป้าหมายไม่สอดคล้องกับมติ ครม. ต้องเสนอ ครม. พิจารณา)

11 พ.ย. - 14 พ.ย. 62 กสก. กข. กป. ปศ. 
และ สป.กษ. 

4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือจัดซ้ือจัดจ้างตาม
หลักเกณฑ์ เงือ่นไขของแต่ละโครงการ 

15 พ.ย. - 30 มี.ค.62 กสก. กข. กป. ปศ. 

5. เตรียมโอนเงินหรือจัดซ้ือจัดจ้าง และประสานติดตามผล
การพิจารณาจัดสรรเงินงวดจากสํานักงบประมาณ 

21 พ.ย. - 28 พ.ย.62 กสก. กข. กป. ปศ. 

6. ดําเนินกระบวนการเพ่ือโอนเงินให้กับเกษตรกร หรือแจก
ปัจจัยการผลติตามเงื่อนไขโครงการ 

พ.ย.62 - ม.ค.63 กสก. กข. กป. ปศ. 
กสส. และ กวก. 

7. ติดตามและรายงานผลการดําเนนิงาน ต.ค. 61 – ก.ย.62 กสก. กข. กป. ปศ. 

8. ประเมินผลและรายงาน ต.ค. 61 – ก.ย.62 สศก. 

หมายเหตุ : กรณีวงเงินเกินตามข้อ 3 จะต้องปรับระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต่กิจกรรมที่ 4 - 6 อีกคร้ังหนึ่ง 

9. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานหลกั  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสตัว์ 
หน่วยงานสนับสนุน  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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บทที่ 2 
ผลการดําเนนิงานโครงการพัฒนาเสรมิทางเลือกอาชีพด้านประมง  

การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
 

1. หลักการและความเป็นมา 
เน่ืองจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 

เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” 
(KAJIKI) ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่งผลให้พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และรอบระยะเวลาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรไม่เป็นไป
ตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ จึงทําให้กระแสเงินสด
ในมือของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพและนําไปสู่การก่อหน้ีสินเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านมีความห่วงใยเกษตรกร 
อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรสัตว์นํ้า และความม่ันคงทางอาหารสืบต่อไป 

กรมประมงจึงดําเนินการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ให้เกิดรายได้โดยเร็วที่สุด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป็นทางเลือกหน่ึงที่สามารถ
ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
ปลานิลสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป โดยกรมประมงจะสนับสนุนพันธ์ุปลานิล
แปลงเพศพร้อมอาหารสัตว์นํ้านําร่องซึ่งปลานิลแปลงเพศใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิต
เพ่ือบริโภคหรือจําหน่ายได้รวดเร็วหากเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตที่ออกจําหน่ายสู่ตลาดที่ได้รับความเสียหาย
ในสภาวการณ์ดังกล่าว การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินจะเป็นฐานในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ให้สามารถ

กลับมาประกอบอาชีพต่อไปได้ 
2.2 เพ่ือสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง 

หรืออุทกภัย ปี 2562 

3. งบประมาณจํานวน 221,200,512 บาท 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 221,200,512 บาท เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้กับเกษตรกร จํานวน 44,311 ราย รายละ 800 ตัว 
เป็นเงิน จํานวน 88,267,512 บาท และค่าอาหารสัตว์นํ้านําร่องให้เกษตรกร จํานวน 120 กิโลกรัมต่อราย 
เป็นเงิน จํานวน 132,933,000 บาท 
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3) ดําเนินการช้ีแจงโครงการ วิธีการดําเนินโครงการพร้อมให้ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
- การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
- การตลาดและการวางแผนเพ่ือการเลี้ยงสัตว์นํ้า 
- การจัดการฟาร์ม 
- การลดต้นทุน 

7.2 การให้คําแนะนํากับเกษตรกร 
1) เตรียมบ่อให้มีความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์นํ้า 
2) การปล่อยปลานิลแปลงเพศ (ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร จํานวน 800 ตัว) 
3) ให้อาหารเสริมตลอดการเลี้ยง 
4) ระหว่างเลี้ยงถ้าสีนํ้าเจือจางลง ให้ใส่ปุ๋ยคอกลงไป ลักษณะจะทําเป็นกองปุ๋ย โดยนําฟางข้าว

มารองไว้ด้านล่างแล้วนําปุ๋ยคอกมาวางทับ อาจนําไม้ไผ่หรือท่อพีวีซีมาวางล้อมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพ่ือง่าย
ต่อการจัดเก็บหรือทําความสะอาด 

5) เมื่อทําจุดให้อาหารปลาเสร็จแล้ว ก็นําอาหารปลามาลงในจุดให้อาหารปลาที่ด้านล่าง
จะมีฟาง เพื่อรองรับอาหารที่ตกหล่นลงไปสะสมให้เป็นอาหารปลาอีกที การให้อาหารปลาแบบนี้จะช่วยทํา
ความสะอาดบ่อปลาได้ง่ายขึ้นและนํ้าไม่เน่าเสียอีกด้วย 

7.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
พันธ์ุปลานิลแปลงเพศ จํานวน 800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้านําร่อง จํานวน 120 กิโลกรมั ให้เกษตรกร 
8. การถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยี  

1. สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. สํานักงานประมงจังหวัดจะดําเนินการติดตาม ให้คําแนะนําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่เกษตรกร
ได้รับเป็นระยะๆ และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกร 

3. สํานักงานประมงอําเภอ/จังหวัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 
ให้กรมประมงทราบ 
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9. ผลการดําเนินงานโครงการ  

ดําเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว เกษตรกร 44,311 ราย ประกอบด้วย 
ปลานลิแปลงเพศ จํานวน 35,448,800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้า จํานวน 5,317,320 กิโลกรัม (265,866 กระสอบ) 
วงเงิน 221,200,512 บาท ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลําปาง แพร่ อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ ์พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุร ีสุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
ราชบุรี ตราด สระแก้ว นครราชสีมา กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ขอนแก่น 
สกลนคร บุรีรัมย์ นครพนม อุดรธานี สุรินทร์ หนองคาย ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และจงัหวัดอุบลราชธานี 

กิจกรรม ความสาํเร็จ ระยะเวลาดําเนินงาน 
1. ขั้นเตรียมการ ต.ค. – พ.ย. 62 
1.1 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับ

ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ   ต.ค. 62 

1.2 ประชุมชี้แจงร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ต.ค. 62 
1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ  ต.ค. - พ.ย. 62 
1.4 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล โครงการฟ้ืนฟู เยียวยา 

เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย ปี 2562   31 ต.ค. 62 

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

2.1 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รอบท่ี 1  25 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 
2.2 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รอบท่ี 2  23 – 27 ธ.ค. 62 
2.3 บันทึกข้อมูลเกษตรกร/ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของเกษตรกร พ.ย. 62 – ม.ค. 63 
2.4 แจ้งรายชื่อเกษตรกร พร้อมประมวลผลความต้องการ (ระยะเวลาในการ

รับปัจจัยการผลติของเกษตรกร) จัดส่งให้ต้นสังกัด   พ.ย. 62 – ม.ค. 63 

3. ดําเนินการเสนอของบประมาณ  
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ   ก.พ. – มี.ค. 63 

4. ดําเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ   มี.ค. – ก.ย. 63 

ดําเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต  
งวดท่ี 1 ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ดําเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต  
ประกอบด้วย พันธ์ุปลา 12,989,600 ตัว และอาหาร 97,422 กระสอบ 
(1,948,440 กก.)  

16,237 ราย งวดที่ 1 
(2 มิ.ย. – 2 ก.ค. 63) 

งวดท่ี 2 ในพ้ืนท่ี 11 จังหวัด ดําเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต 
ประกอบด้วย  พันธ์ุปลา 10,968,800 ตัว และอาหาร 92,004 กระสอบ 
(1,840,080 กก.)  

15,334 ราย งวดที่ 2 
(23 มิ.ย. – 9 ส.ค. 63) 

งวดท่ี 3 ในพ้ืนท่ี 23 จังหวัด ดําเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต 
ประกอบด้วย   พันธ์ุปลา 10,192,000 ตัว และอาหาร 76,440 กระสอบ 
(1,528,800 กก.)  

12,740 ราย งวดที่ 3 
(18 ก.ค. – 8 ก.ย. 63) 

5. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 44,311 ราย ก.ย. 63 – มี.ค. 64 
 

  



 

10. ผลกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตโครงกำรพัฒนำเสริมทำงเลือกอำชีพด้ำนประมง กำรเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศในบ่อดิน 
ล ำดับ 

ที ่
จังหวัด 

เกษตรกร 
(รำย) 

งบประมำณ  
(บำท) 

จ ำนวนพันธุ ์
ปลำนิลฯ (ตัว) 

จ ำนวนอำหำรสัตว์น้ ำ 

(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 ล าปาง 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 ก าแพงเพชร 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 กาฬสินธุ์ 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 อ านาจเจริญ 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 

รวมท้ังสิ้น 37 จังหวัด 44,311 221,200,512 35,448,800 265,866 5,317,320 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการประเมินโครงการ 

1. การกําหนดรูปแบบการประเมินโครงการ 
กรอบแนวคิดของการติดตามประผลโครงการฯ อ้างอิงการสุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณของเกษตรกร

ที่เป็นตัวแทนในการดําเนินงานตามโครงการทั้งหมด เกษตรกรจํานวน 44,331 ราย โดยกําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความ
คลาดเคลื่อน (e) 5% พบมีเกษตรกรตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในการประเมินผลผลิตโครงการ จํานวน 385 ราย 
ดังตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

ขนาด
ประชากร 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความคลาดเคลื่อน (e) 
± 1% ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 10% 

500 * * * * 222 83 
1,000 * * * 385 286 91 
5,000 * 1667 909 556 370 98 

10,000 5,000 2000 100 588 385 99 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 
∞ 10,000 2500 1111 625 400 100 

* หมายถึง ขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสมท่ีจะ assume ให้เป็นการกระจายแบบปกติ จึงไม่สามารถใช้สูตรคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 

โดยกําหนดแผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ เพื่อศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยกระจายขนาด
ตัวอย่างไปตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละจังหวัด ดังตารางแผนการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในการประเมิน 
ผลผลิตโครงการ  

ลําดับ จังหวัด เกษตรกร 
(ราย) 

ตัวอย่าง 
ท่ีเป็นตัวแทน  ลําดับ จังหวัด เกษตรกร 

(ราย) 
ตัวอย่าง 

ท่ีเป็นตัวแทน
1 เชียงราย 2 1  21 นครราชสีมา 3,573 31 
2 แม่ฮ่องสอน 51 1  22 กาฬสินธ์ุ 1,106 9 
3 น่าน 269 2  23 มุกดาหาร 3,585 31 
4 ลําปาง 14 1  24 ชัยภูมิ 2,798 24 
5 แพร่ 60 1  25 มหาสารคาม 3,627 31 
6 อุตรดิตถ์ 12 1  26 ร้อยเอ็ด 6,715 58 
7 สุโขทัย 286 3  27 ยโสธร 1,623 14 
8 พิษณุโลก 930 8  28 ขอนแก่น 2,215 19 
9 เพชรบูรณ์ 700 6  29 สกลนคร 485 4 
10 พิจิตร 862 7  30 บุรีรัมย์ 489 4 
11 กําแพงเพชร 407 3  31 นครพนม 367 3 
12 นครสวรรค์ 317 2  32 อุดรธานี 1,165 10 
13 อุทัยธานี 1,697 14  33 สุรินทร์ 62 1 
14 ลพบุรี 16 1  34 หนองคาย 183 1 
15 สระบุรี 177 1  35 ศรีสะเกษ 1,969 17 
16 สุพรรณบุรี 98 1  36 อํานาจเจริญ 1,833 16 
17 กาญจนบุรี 40 1  37 อุบลราชธานี 5,895 51 
18 ราชบุรี 32 1  รวม 44,311 385 
19 ตราด 18 1      
20 สระแก้ว 633 5      
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บทที่ 4 
ผลการประเมินโครงการ 

การประเมินผลตอบแทนต่อความคุ้มทนุของโครงการ 
1. การประเมินผลตอบแทน (จํานวนเงิน) ต่อความคุ้มทนุของโครงการต่อเกษตรกร 

จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง 
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ให้เกษตรกรที่เป็นตัวแทนประเมินผล จํานวน 385 ราย พบว่าผลการสุ่ม
ประมาณค่าอัตราการรอดตายของปลานิลแปลงเพศที่คาดว่าจะได้รับในช่วงเวลา 4 - 6 เดือนหลังจากปล่อย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 73.75 โดยมีปริมาณผลผลิตของปลานิลแปลงเพศ มีค่าเฉล่ียจะได้เท่ากับ 181.20 กิโลกรัม 
ซึ่งจะคิดเป็นผลตอบแทนเฉล่ียเป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 10,872 บาทต่อราย  
ตารางท่ี 1 การประเมินผลตอบแทน (จํานวนเงิน) ต่อความคุ้มทุนของโครงการต่อเกษตรกร 

n = 385 ราย 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลตอนแทน (จํานวนเงิน) ท่ีคาดว่าจะได้รับต่อต้นทุนท่ีใช้ในการดําเนินงาน 
n = 385 ราย 

 ต้นทุนเฉลี่ยต่อราย อัตรา 
การรอด 

 

ผลผลิต 
ปลานิล 

แปลงเพศ 
 

ผลตอบแทน 
ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

ส่วนต่างของ 
ต้นทุนเฉลี่ยกับ
ผลตอบแทน 
ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

ร้อยละของ
ส่วนต่างของ
ต้นทุนเฉลี่ยกับ
ผลตอบแทนท่ี 

คาดว่าจะ
ได้รับ 

โครงการ
สนับสนุน
ปัจจัย 

เกษตรกร
สมทบ 
(ต้นทุน
ผันแปร) 

รวม 
ต้นทุน 

(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (กก./ราย) (บาท/ราย) (บาท/ราย) 
ค่าเฉล่ีย 4,992 1,300 6,292 73.75 181.20 10,872 4,580 42.13 

จากตารางที่ 2 การดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยง
ปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป็นการสนับสนุนพันธ์ุปลานิลแปลงเพศให้กับเกษตรกร รายละ 800 ตัว 
และอาหารสัตว์นํ้านําร่อง จํานวน 120 กิโลกรัมต่อราย รวมเกษตรกร จํานวน 44,311 ราย ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด 
โดยเป็นพันธ์ุปลานิลแปลงเพศ จํานวน 35,448,800 ตัว คิดเป็นต้นทุนค่าปลานิลแปลงเพศ 88,267,512 บาท 
และอาหารสัตว์นํ้านําร่อง จํานวน 5,317,320 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนค่าอาหารสัตว์นํ้านําร่อง 139,933,000 บาท 
รวมคิดเป็นเงินงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานโครงการฯ ทั้งสิ้นจํานวน 221,200,512 บาท ซึ่งคิดเป็น
ต้นทุนที่โครงการสนับสนุน จํานวน 4,992 บาทต่อราย และเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายการสมทบในส่วนของ
ต้นทุนผันแปร เช่น ค่าวัสดุจัดทําอาหารธรรมชาติ ค่าปรับปรุงบ่อและซ่อมแซมอุปกรณ์ จํานวน 1,300 บาทต่อราย 
ซึ่งคิดเป็นต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ย 6,292 บาทต่อราย  

เมื่อเปรยีบเทยีบต้นทุนเฉล่ียต่อรายกับผลตอบแทน (จํานวนเงิน) ที่คาดว่าจะได้รับต่อต้นทนุที่ใช้
ในการดําเนินงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของปริมาณผลผลิตของปลานิลแปลงเพศ 181.20 กิโลกรัมต่อราย 
โดยคิดเปน็ผลตอบแทนโดยประมาณ 10,872 บาทต่อราย ซ่ึงพบว่าผลตอบแทนเฉลี่ยรวมที่คาดว่าจะได้รับ
เม่ือหักต้นทนุเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 4,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.13 

 

 ปริมาณผลผลิตปลานิลแปลงเพศ ผลตอบแทน 
ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(บาท) 

อัตราการรอด  
(ร้อยละ) บริโภค (กก.) จําหน่าย (กก.) รวม (กก.) 

ผลรวม 6,237 63,525 69,720 4,185,720 - 

ค่าเฉล่ีย 16.20 165 181.20 10,872 73.75 
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2. ผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการพฒันาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 

ตารางจําแนกผลประโยชน์จากการดําเนนิโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชพีด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 

 ผลประโยชนท์างตรง 
ในรูปแบบตัวเงิน 

ผลประโยชนท์างอ้อม 
ไม่อยู่ในรูปแบบตัวเงนิ 

ผลประโยชน ์
ด้านประสิทธภิาพอื่น ๆ 

1. ผลประโยชน์
ต่อเกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

- เกิดผลผลิตปลานิลแปลงเพศ ซึ่งถือเป็นทรพัย์สิน
ที่มีมูลค่าและสามารถผันเป็นตัวเงินเกิดรายได้
เกษตรกรหรืออาจนําไปบริโภคในครัวเรือน
เพื่อลดรายจ่าย 

- ผลตอบแทน (จํานวนเงิน) ที่คาดว่าจะได้รับ
ต่อเกษตร โดยประมาณ 10,872 บาทต่อราย 
ผลตอบแทนเฉลี่ยรวมที่คาดว่าจะได้รับเมื่อหัก
จากต้นทุนเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 5,880 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 117.79 

 
 

- เกษตรกรได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ตั้งแต่กระบวนการจัด เตรียม โครงการ 
การคัดเลือกกิจกรรม การสนับสนุนปัจจัย
การผลิต และการติดตามประเมินผลผลิต
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ 

- เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการเสริมสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ในบ่อดิน การลดต้นทุน การจัดการฟาร์ม 
การตลาด การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน และปฏิบัติ
จริงจนเกิดทักษะในการเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดใหม่ 

 

- การเกิดการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนจากการ
ดําเนินกิจกรรม รวมถึงการขนส่งลูกพันธุ์ปลานิล
แปลงเพศที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินสดใน
ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 

- ได้ผลผลิตปลานิลแปลงเพศ เพื่อออกจําหน่าย
สู่ตลาดภายในท้องถิ่น และจัดเป็นแหล่งอาหาร
ที่มีโปรตีนและสินค้าสัตว์น้ําที่ปลอดภัยปราศจาก
การใช้สารเคมีหรือสารปฏิชีวนะ 

- เกิดการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และก่อให้เกิด
การหมุนเวียนของกระแสเงินสดในระบบ 

- ก่อให้เกิดมุมมองในการประกอบอาชีพด้านประมง
ในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ํา 

2. ผลประโยชน์
ต่อองค์กร/
หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
- 

- เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐ 
- เกษตรกรใหก้ารยอมรับบทบาทของเจ้าหน้าที่

ภาครัฐเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ 

- เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและเกษตรกร 

- เกิดการกระจายเม็ดเงินสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศโดยตรง 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกิดความตื่นตัวที่จะศึกษา
หาองค์ความรู้และนวัตกรรมในเรื่องการเลี้ยง
สัตว์น้ํา อาจพัฒนาสู่การเลี้ยงสัตว์น้ําเชิงพาณิชย์ 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมประมงดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย
จากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ด้วยการสนับสนุนพันธ์ุปลานิลแปลงเพศให้กับเกษตรกร 
รายละ 800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้านําร่อง จํานวน 120 กิโลกรัมต่อราย รวมเกษตรกร จํานวน 44,311 ราย 
ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ
ให้เกิดรายได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป็นทางเลือกหน่ึงที่สามารถ
ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากปลานิล
สามารถเจริญเติบโตได้ดี ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น และเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งเกษตรกร
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือบริโภคหรือจําหน่ายได้รวดเร็ว ในการประเมินโครงการคร้ังน้ีเป็นการประเมินผลผลิต 
(Output) ของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ 
Taro Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน (e) 5% พบมีตัวอย่าง
เป็นตัวแทนในประเมินผลผลิตโครงการ จํานวน 385 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 

การนําเสนอผลการประเมินโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิล
แปลงเพศในบ่อดิน ดังน้ี 
1. การประเมินผลตอบแทนต่อความคุ้มทนุของโครงการ 

1.1 การประเมินผลตอบแทน (จํานวนเงิน) ต่อความคุ้มทุนของโครงการต่อเกษตรกร 
จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง 

การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ให้เกษตรกรที่เป็นตัวแทนประเมินผล จํานวน 385 ราย พบว่าผลการสุ่ม
ประมาณค่าอัตราการรอดตายของปลานิลแปลงเพศที่คาดว่าจะได้รับในช่วงเวลา 4 - 6 เดือนหลังจากปล่อย 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ร้อยละ 73.75 โดยมีปริมาณผลผลิตของปลานิลแปลงเพศ มีค่าเฉล่ียจะได้เท่ากับ 181.20 กิโลกรัม 
ซึ่งจะคิดเป็นผลตอบแทนเฉล่ียเป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 10,872 บาทต่อราย  

1.2 การเปรียบเทียบผลตอบแทน (จํานวนเงิน) ที่คาดว่าจะได้รับต่อต้นทุนที่ ใช้
ในการดําเนินงาน 

ในการประเมินผลตอบแทน (จํานวนเงิน) ต่อความคุ้มทุนของโครงการ เมื่อนําผลผลิตปลานิล
แปลงเพศที่คาดว่าจะได้รับจากการสุ่มทางวิชาการมาคํานวณจะพบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้
หลังหักต้นทุนที่ใช้ในการดําเนินงานโครงการโดยเฉลี่ย รายละ 4,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.13 

2. ผลประโยชน์ที่ได้จากการดําเนนิงาน  
โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ซึ่งการดําเนิน

โครงการดังกล่าว ส่งผลดีต่อการดําเนินการทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในมิติต่างๆ ที่สําคัญ ดังน้ี  
2.1 ผลประโยชน์ทางตรง  

1. ส่งผลต่อกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน โดยเฉพาะโรงเพาะฟัก 
เน่ืองจากการดําเนินการเป็นโครงการขนาดใหญ่ จําเป็นจะต้องใช้ลูกพันธ์ุจํานวนมาก จึงต้องกระจายการผลิต
สู่เกษตรกร เพื่อร่วมกันผลิต ซึ่งถือเป็นการกระจายเม็ดเงินสู่กลุ่มเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดูแลโดยตรง ทั้งโรงเพาะฟักสัตว์นํ้าและฟาร์มอนุบาลสัตว์นํ้า 
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2. เกษตรกรผู้ประสบภัยได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
มีผลผลิตไว้สําหรับบริโภคในครัวเรือนหรือสามารถจําหน่ายให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและลดรายจ่ายในการดํารงชีวิต  

3. ปลานิลแปลงเพศที่เป็นผลผลิตจากบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า จัดเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีน
และสินค้าสัตว์นํ้าที่ปลอดภัย ปราศจากการใช้สารเคมีหรือสารปฏิชีวนะ  

4. เกษตรกรได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมโครงการ 
การคัดเลือกกิจกรรม การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการติดตามประเมินผลผลิตร่วมกันกับเจ้าหน้าที่  

5. เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ในบ่อดิน การลดต้นทุน การจัดการฟาร์ม การตลาด การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน 
และปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะในการเลี้ยงสัตว์นํ้าชนิดใหม่  

2.2 ผลประโยชน์ทางอ้อม  
1. การจัดส่งลูกพันธ์ุปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน จํานวน 44,311 ราย 37 จงัหวัด 288 อําเภอ 

ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินสดในระบบเศรษฐกิจต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  
2. การขนส่งลูกพันธ์ุปลานิลแปลงเพศช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก และก่อให้เกิด

การหมุนเวียนของกระแสเงินสดในระบบ  
3. การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน จะช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพ

ได้ในระยะสั้น และเป็นการสร้างฐานมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชน  
4. ชุมชนยอมรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมความร่วมมือและการปฏิสัมพันธ์

ต่อกันมากขึ้น 
2.3 บทเรียนทีไ่ด้จากการดําเนินงานโครงการ  

1. ผลผลิตปลานิลแปลงเพศมีขนาดไม่สม่ําเสมอเช่นเดียวกับผลผลิตที่ได้จากฟาร์มเลี้ยง 
จึงจําเป็น ต้องนําเสนอการตลาดเป็นอาหารปลอดภัยจากธรรมชาติ  

2. การทยอยจับผลผลิตปลานิลแปลงเพศที่มีขนาดใหญ่จําหน่าย หรือบริโภคในครัวเรือน
ก่อน เป็นการลดความหนาแน่นของสัตว์นํ้า เพ่ิมผลผลิต และนํารายได้มาใช้เป็นทุนหมุนเวียนสําหรับค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนต่อไป  

3. อาจทําการพัฒนาต่อยอดไปสู่การเลี้ยงสัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิควิชาการ และสามารถ
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม 

4. เกษตรกรมีการทําอาหารธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้การเจริญเติบโตของ
ปลานิลแปลงเพศหยุดชะงัก  

5. แนวทางการปฏิบัติของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดสัดส่วนของสัตว์นํ้า
ชนิดอ่ืนๆ ร่วมด้วย จะทําให้เกิดความหลากหลาก และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ของบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรเพ่ิมขึ้นเช่นกัน   
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3. ปัญหาและอุปสรรค  

1. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ทําให้การดําเนินงานในกิจกรรมที่ต้องมีการเข้าร่วม
ของประชาชนจํานวนมากหรือกิจกรรมการรวมกลุ่มน้ันเกิดความล่าช้า โดยเฉพาะกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้
ที่มีความสําคัญต่อการดําเนินโครงการจากเจ้าหน้าที่อาจไม่ครบถ้วนและเพียงพอ อีกทั้ง ยังเป็นข้อจํากัดในการ
ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลอย่างต่อเน่ือง  

2. ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย/ภัยแล้ง) อากาศร้อน ปริมาณนํ้าที่มีน้อยและไม่เพียงพอกับการเลี้ยง
สัตว์นํ้า อาจส่งผลให้อุณหภูมิและคุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงทําให้ปลาปรับตัวไม่ทันเกิดความเครียด อ่อนแอ 
และตายได้ ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดที่ตํ่า ดังน้ัน ควรมีการควบคุมการใช้นํ้าและปริมาณนํ้า
ในบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกันการร่ัวซึมหรือเร่งจัดทําร่มเงาให้บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า ให้มีความ
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามท่ีคาดหวังไว้  

3. แหล่งอาหาร ควรมีการเพ่ิมปริมาณอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของปลานิลแปลงเพศ 
ทั้งอาหารธรรมชาติและอาหารสําเร็จรูป ซึ่งควรมีการสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติอย่างต่อเน่ืองเมื่อปล่อยลงเลี้ยงแล้ว 
4 - 6 เดือน หากสามารถบริหารจัดการกับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวได้ จะสามารถเพ่ิมผลผลิตของปลานิลแปลงเพศ
ในบ่อเลี้ยงได้  

4. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับกรมประมงมีอาชีพทํานา พืชไร่พืชสวน และปศุสัตว์ ทําให้
ไม่มีความชํานาญในการเลี้ยงสัตว์นํ้า จึงขอให้มีการติดตามอย่างต่อเน่ือง 

4. ข้อเสนอแนะ  
จากการดําเนินงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย พบประเด็นที่เป็นปัญหา

และอุปสรรคของการดําเนินงานที่นําไปสู่ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ และก่อให้เกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น จึงขอเสนอความคิดเห็น ดังน้ี  

4.1. เกษตรกร  
1. การเพ่ิมระดับความเข้าใจให้แก่ผู้นําชุมชนในการทําความเข้าใจรายละเอียดและขั้นตอน

การดําเนินงานต่าง ๆ ของโครงการให้ชัดเจน ก่อนนําไปช้ีแจงให้สมาชิกในชุมชนทราบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถูกต้องและทั่วถึง และสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนดําเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม เปิดโอกาสให้
สมาชิกในชุมชนร่วมวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน และท้ายที่สุดคือ ร่วมรับผลประโยชน์หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการดําเนินงาน
ตลอดจนหาแนวทางในการต่อยอดโครงการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต  

2. ในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานโครงการ ควรยึดกระบวนการการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนเป็นสําคัญ เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง การร่วมตัดสินใจ ทําให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และมีความกระตือรือร้นในการลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นยังสามารถช่วยลดความขัดแย้ง
และความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ในบางช่วงของการดําเนินงานโครงการดังกล่าว ได้เกิดการระบาด
ของโรคโควิด – 19 จึงทําให้ในบางพ้ืนที่มีข้อจํากัดในการทํากิจกรรมแบบรวมกลุ่ม  

3. ควรมีการติดต่อประสานงานระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงานโครงการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างต่อเน่ือง
จนสิ้นสุดโครงการ  
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4.2 หน่วยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวข้อง  
1. ในการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรท่ีจะเข้าร่วมโครงการ ควรพิจารณาตามเง่ือนไขและ

ความเหมาะสมของโครงการ  
2. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องควรมีการประชุมช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานโครงการอย่างชัดเจน 
ก่อนนําไปประชาสัมพันธ์และช้ีแจงให้เกษตรกรทราบ  

3. องค์กรหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ในพ้ืนที่ ควรเน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ มีการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร 
จัดทําสื่อเผยแพร่ต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย ซึ่งความเป็นกันเองกับเกษตรกรจะช่วยสร้างความรู้สึกไว้เน้ือเชื่อใจ ทําให้
ได้รับความร่วมมือและง่ายต่อการประสานงานมากขึ้น  

4. หน่วยงานราชการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการติดตามการดําเนินงานโครงการ
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งจะทําให้สามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  

5. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคม 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะทําให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น 
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ภาคผนวก ก   
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ 

กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) กรมประมงในฐานะหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. การดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลฯ / คณะทํางานขับเคลื่อน
การดําเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงโครงการฯ ติดตามความก้าวหน้า 

1.1 การประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล โครงการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกุลาดํา ช้ัน 7 
อาหารจุฬาภรณ์ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการฯ 
โดยมีนายมีศักด์ิ  ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

1.2 การประชุมคณะทํางานฝ่ายขับเคลื่อนโครงการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย
ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพะยูน ช้ัน 7 อาคาร
จุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายมีศักด์ิ  ภักดีคงอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

1.3 การประชุมการประชุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 
ณ ห้องประชุมอานนท์ ช้ัน 1 กรมประมง โดยในช่วงเช้านายเขมชาติ  จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และช่วงบ่ายนายมีศักด์ิ ภักดีคงอธิบดีกรมประมง ได้มอบแนวทางการ
ดําเนินโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
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2. การประชาสัมพันธ์และให้คําแนะนาํทางวิชาการ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 ดําเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต ต้ังแต่วันที่ 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 63 ประกอบด้วย พันธ์ุปลานิล
แปลงเพศ จํานวน 35,448,800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้า จํานวน 5,317,320 กิโลกรัม (265,866 กระสอบ) 
ให้เกษตรกร 44,311 ราย ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม 
หนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ ขอนแก่น ราชบุรี
สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตราด สุโขทัย เพชรบูรณ์ 
ลําปาง แพร่ อุตรดิตถ์ น่านแม่ฮ่องสอน เชียงราย และสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ พร้อมถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



22 
 

2.1 การสุ่มตรวจสุขภาพของพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และคุณภาพอาหารสัตว์น้ําก่อนการส่ง
ปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร และลดการรวมกลุ่มของประชาชนจํานวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 การให้คําแนะนําทางวิชาการและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ  
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2.2 การให้คําแนะนําทางวิชาการและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



24 
 

3. สํานักงานประมงจังหวัดจะดําเนินการติดตาม พร้อมให้คําแนะนําการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา
แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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ภาคผนวก ข  
รายละเอียดของโครงการฯ (คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้าน
ประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน) 

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 

1. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 

เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เน่ืองจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) 
ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่งผลให้พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และรอบระยะเวลาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรไม่เป็นไป
ตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ จึงทําให้กระแสเงินสด
ในมือของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพและนําไปสู่การก่อหน้ีสินเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านมีความห่วงใยเกษตรกร 
อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์นํ้า และความม่ันคงทางอาหารสืบต่อไป 

กรมประมงจึงดําเนินการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพให้เกิดรายได้โดยเร็วที่สุด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป็นทางเลือกหน่ึง
ที่สามารถทําให้เกษตรกร มีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 
เน่ืองจากปลานิลสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่นิยมของประชาชนโดยท่ัวไป โดยกรมประมงจะสนับสนุน
พันธ์ุปลานิลแปลงเพศพร้อมอาหารสัตว์นํ้านําร่อง ซึ่งปลานิลแปลงเพศใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น และสามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือบริโภคหรือจําหน่ายได้รวดเร็ว หากเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตที่ออกจําหน่ายสู่ตลาดที่
ได้รับความเสียหายในสภาวการณ์ดังกล่าว การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินจะเป็นฐานในการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร 

ดังน้ัน กรมประมงจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง  การเลี้ยงปลานิล
แปลงเพศในบ่อดิน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นหลังจากการประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง 
หรืออุทกภัย ปี 2562 ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าต่อไปได้ และสามารถสร้างรายได้
หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ในระยะสั้นต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เห็นชอบ
และอนุมัติการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 
จํานวน 5 โครงการ ในกรอบวงเงิน 3,120.8618 ล้านบาท ซึ่งกรมประมงได้รับการเห็นชอบและอนุมัติการ
ดําเนินการใน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งนํ้าชุมชน วงเงิน 
506.9080 ล้านบาท และ 2) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
วงเงิน 260 ล้านบาท โดยโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
ได้รับการอนุมัติให้ใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน 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 รับทราบ คู่มือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู
เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู  
เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 และอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถัวจ่าย 
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งบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ระหว่างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ภายในกรอบวงเงิน 2,967.50 ล้านบาท 
ซึ่งโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม
โครงการและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเง่ือนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยคณะทํางานปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอําเภอ (Operation Team) จํานวน 37 จังหวัด 
เกษตรกร จํานวน 44,311 ราย  ทั้งน้ี สํานักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณให้กรมประมง โดยเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
วงเงิน 221,555,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 ให้สามารถ

กลับมาประกอบอาชีพต่อไปได้  
2.2 เพ่ือสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง 

หรืออุทกภัย ปี 2562  

3. เป้าหมาย 
เกษตรกร จํานวน 44,311 ราย โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 
เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ประสบสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และพ้ืนที่ประสบสถานการณ์

อุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และ/หรือ พายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) โดยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 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 จังหวัดกาฬสินธุ์ 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 
คุณสมบัติเกษตรกร และเงื่อนไขของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
1. เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รบัความเสียหายสิ้นเชิง 

และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณฉีุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ หากเกษตรกรได้รับการช่วยเหลอืมากกว่าหน่ึงด้าน 
ให้เกษตรกรมสีิทธ์ิเลือกได้ 1 โครงการ เท่าน้ัน (ยกเว้นโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหลง่นํ้าชุมชน)  

2. เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ สามารถแจ้งความประสงค์
ขอเข้าร่วมโครงการ โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความเสียหายด้านน้ัน ๆ และเมื่อตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามเง่ือนไขของแต่ละโครงการที่ประสงค์เข้าร่วม ให้ถือว่าเกษตรกรสละสิทธ์ิ 

3. เกษตรกรต้องมีบ่อดิน มีปริมาณนํ้าเพียงพอ และเหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 
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รกรผู้ประสบภั
มระเบียบกระ
ด้านประมง แล

นปฏิบัติการขั
มีนายอําเภอ 
เท่าของหน่วย
หรือผู้แทน เป็น
มความเหมาะ
ด สํานักงานป
ถานที่กําหนดอื
งการผ่านระบ
้ที่เก่ียวข้อง 

งเพศในบ่อดิน

ภัยฝนทิ้งช่วง/
ทรวงการคลัง
ละด้านปศุสัตว์

ขับเคลื่อนงาน
เป็นที่ปรึกษา
ยงานในสังกัด
นคณะทํางาน
ะสมของพื้นที่
ปศุสัตว์จังหวัด
อื่น ๆ โดยให้
บบ 

น 

/
ง 
ว์ 

น
า 

น 
 

ด 
ห้
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5.2 การให้คําแนะนํากับเกษตรกร 
1) เตรียมบ่อให้มีความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์นํ้า 
2) การปล่อยปลานิลแปลงเพศ (ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร จํานวน 800 ตัว) 
3) ให้อาหารเสริมตลอดการเลี้ยง  
4) ระหว่างเลี้ยงถ้าสีนํ้าเจือจางลง ให้ใส่ปุ๋ยคอกลงไป ลักษณะจะทําเป็นกองปุ๋ย โดยนําฟาง

ข้าวมารองไว้ด้านล่างแล้วนําปุ๋ยคอกมาวางทับ อาจนําไม้ไผ่หรือท่อพีวีซีมาวางล้อมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บหรือทําความสะอาด  

5) เมื่อทําจุดให้อาหารปลาเสร็จแล้ว ก็นําอาหารปลามาลงในจุดให้อาหารปลาที่ด้านล่างจะมีฟาง 
เพ่ือรองรับอาหารที่ตกหล่นลงไปสะสมให้เป็นอาหารปลาอีกที การให้อาหารปลาแบบนี้จะช่วยทําความสะอาด
บ่อปลาได้ง่ายขึ้นและนํ้าไม่เน่าเสียอีกด้วย 

 5.3 การสนับสนุนปจัจัยการผลิต  
พันธ์ุปลานิลแปลงเพศ จํานวน 800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้านําร่อง จํานวน 120 กิโลกรัม 

ให้เกษตรกร 
 
6. งบประมาณจํานวน 221,555,000 บาท 

กรมประมงได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 221,555,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพันธ์ุปลานิล
แปลงเพศให้กับเกษตรกร จํานวน 44,311 ราย รายละ 800 ตัว เป็นเงิน จํานวน 88,622,000 บาท ค่าอาหารสัตว์นํ้า
นําร่องให้เกษตรกร จํานวน 120 กิโลกรัมต่อราย เป็นเงิน จํานวน 132,933,000 บาท 

ทั้งน้ี กรมประมง ดําเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ ประกอบด้วย พันธ์ุปลานิล
แปลงเพศ จํานวน 35,448,800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้า จํานวน 5,317,320 กิโลกรัม วงเงิน 221,200,512 บาท 

งวด
ที่ 

วัน/ เดือน/ ป ี 
ที่ส่งมอบปัจจัย 

การผลิต 
จังหวัด เกษตรกร

(ราย) 
รวมวงเงิน 

(บาท) 

จํานวน 
พันธุ์ปลานลิ
แปลงเพศ 

(ตัว) 

จํานวนอาหารสัตว์น้ํา  

กระสอบ  
(20 กก.) กิโลกรัม 

1 2 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63 3 16,237 81,055,104 12,989,600 97,422 1,948,440

2 23 มิ.ย. - 9 ส.ค. 63 11 15,334 76,547,328 12,267,200 92,004 1,840,080

3 18 ก.ค. - 8 ก.ย. 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 
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8. การติดตามประเมินผล 
8.1 การกํากับดูแลระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล โครงการฟ้ืนฟู 

เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 ทําหน้าที่กํากับ และติดตามผลการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

8.2 สํานักงานประมงอําเภอ/จังหวัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ ให้กรมประมงทราบ 

8.3 กรมประมง รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 
 
การวิเคราะหผ์ลผลิต (product)  

การดําเนินการโครงการฯ คาดหวังว่าเกษตรกรจะได้รับผลผลิตไม่ตํ่ากว่า 360 กิโลกรัมต่อรุ่น 
โดยใช้ระยะเวลา 4 เดือน มีรายได้จากการเลี้ยงไม่ตํ่ากว่า 16,200 บาทต่อราย ในราคาผลผลิต 45 บาทต่อกิโลกรัม 
และคาดหวังให้เกษตรกรสามารถลงทุนในการจัดหาอาหารเลี้ยงปลาด้วยตนเอง และเกษตรกรมีการปฏิบัติ
ตามคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะทําให้เกษตรกรมีผลผลิตดังน้ี 
  ปล่อยพันธ์ุปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร จํานวน     800 ตัว 
  อัตราการรอด 90 %         720 ตัว 
  ผลผลิตปลาขนาด 0.5 กิโลกรมั        360 กิโลกรมั 

ราคาจําหน่าย            45 บาท/กิโลกรัม 
 รายได้จากการเลี้ยงปลา  16,200 บาท 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กรมประมง 
- สํานักงานประมงจังหวัด 

 - กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
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นาเสริมทาง
ฟู เยียวยา เ

33 
 

เลือกอาชีพ
กษตรกรผู้ป

ด้านประมง
ประสบภัยฝน

ง การเลี้ยงป
นท้ิงช่วง แล

ปลานลิแปลง
ละอุทกภัย ปี

งเพศในบ่อดิ
ปี 2562 

ดิน 




