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จ าแนกตามแผนงาน-ผลผลิต-โครงการ-กจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่ม่ันคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่ งยืนของประเทศ 
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
ผลเชงิปริมาณ :  

- จ านวนชนิดสินค้าประมงท่ีได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 2 ชนิดได้แก่ กุ้งทะเล และปลานิล 
กจิกรรม : การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกจิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :กองตรวจราชการ 
กรมประมงบริหารจดัการข้อมลูเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ โดยจดัท าข้อมลูเกษตรกร  

ผู้ เพาะเลีย้งกุ้งทะเลและปลานิล โดยมีรายละเอียด เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ท่ีตัง้ฟาร์ม  (GPS) ขนาดพืน้ท่ีฟาร์ม 
เพ่ือน ามาจดัวางและประมวลผลลงบนแผนท่ี โดยใช้ระบบภมูิสารสนเทศเพ่ือบริหารจดัการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

กจิกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพืน้ที่เหมาะสม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืด  กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น า้ 
กรมประมงด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสตัว์น า้ในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับสินค้าประมง 2 ชนิด คือ 

กุ้งทะเลและปลานิล โดยผลิตและควบคมุระบบผลิตพนัธุ์กุ้งทะเลคณุภาพเพ่ือป้อนสูอ่ตุสาหกรรมผลิตกุ้งทะเล 63,018 ตวั
สง่เสริมเกษตรกรในการบริหารจดัการเช่ือมโยงในรูปแบบ Shrimp Cluster 2กลุม่ ผลิตพ่อแมพ่นัธุ์ปลานิล (ขนาด 30 กรัม) 
เพ่ือสง่เสริมให้แก่เกษตรกร 103,900 ตวัจดัประชมุชีแ้จงรายละเอียดโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 2 ครัง้ผลิตลกูพนัธุ์ปลา
นิลคณุภาพแจกจ่ายแก่เกษตรกร12,000,000 ตวั ให้ค าแนะน าการลดต้นทนุก่อนและระหวา่งการเลีย้งปลานิล 
แก่เกษตรกร2,000 ราย รวมทัง้จดัท าคูม่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทนุการเลีย้งปลานิล 2,000เลม่ 

 



 
 

 

 
 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
ผลเชงิปริมาณ: 

- จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสูร่ะบบ Smart Farmer 25,000ราย 
ผลเชงิคุณภาพ : 

- เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถพฒันาเป็นเกษตรกรปราดเปร่ืองได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ97.02 
กจิกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองตรวจราชการ 

กรมประมงด าเนินการ ฝึกอบรมและ พฒันาเกษตรกร ให้มีศกัยภาพ ด้านความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีด้านการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการประมงโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
25,000 ราย 

 
 
โครงการที่ 3 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 
ผลเชงิปริมาณ: 

- ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือพฒันาการผลิต  5 ชนิด 
กจิกรรม : ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า   



 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น า้ กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  กองพัฒนาระบบ
มาตรฐานสินค้าประมง ส านักงานประมงจังหวัด 

กรมประมงด าเนินการพฒันาการผลิตสินค้าประมง เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทนุ และยกระดบั มาตรฐานใน
สินค้ากุ้ง ปลานิล หอยแครง ปลาสวยงามและพรรณไม้น า้ พร้อมทัง้สง่เสริมการผลิตระบบอินทรีย์ ดงันี ้ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร 
 ให้บริการ ตรวจคดักรองโรคในกุ้งทะเล 6,895 ตวัอย่าง ผลิตและแจกจ่ายหวัเชือ้จลุินทรีย์ ปม. 1 ให้แก่เกษตรกร
102,289 ขวด ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการฟาร์ม การลดต้นทนุเพ่ือผลิตกุ้งคณุภาพ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลและการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมช่องทางตลาด 128 ราย ฝึกอบรม  
ให้ความรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพเกษตรกร 60 ราย สง่เสริมการท า  Branding ของกลุม่สหกรณ์ 1 แบรนด์ (สหกรณ์  
ผู้ เลีย้งกุ้งลุม่น า้ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช และสหกรณ์เพาะเลีย้งสตัว์น า้จงัหวดัตรัง) จดัหาตลาดและจดัท า
เกษตรพนัธสญัญา  (Contract Farming) ให้แก่เกษตรกร 3 สญัญา/ตลาด โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมท า Contract 
Farming จ านวน 2 บริษัท คือ บริษัทห้องเย็นโชติวฒัน์ หาดใหญ่ มหาชน จ ากดั และบริษัทไทยยเูน่ียนกรุ๊ป มหาชน 
จ ากดั 

 
 

2. พฒันาและปรับปรุงแหลง่ผลิตหอยแครง 
 บ าบดัและฟืน้ฟพืูน้ท่ีเลีย้งหอยแครงด้วยจลุินทรีย์ 3,005 ไร่เฝ้าระวงัคณุภาพน า้และดินในแหลง่เลีย้ง
หอยแครง 24ครัง้ สง่เสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุม่อนรัุกษ์ทรัพยากรประมงอ าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ 
3กลุม่ หวา่นลกูพนัธุ์หอยแครงในจงัหวดัเพชรบรีุสรุาษฎร์ธานีและสมทุรปราการ600 ไร่ เฝ้าระวงัคณุภาพน า้และดินใน
แปลงพ่อแมพ่นัธุ์หอยแครง 41 ครัง้ ติดตามประชากรหอยในจงัหวดัเพชรบรีุ สรุาษฎร์ธานี และสมทุรปราการ 32 ครัง้ 
สง่เสริมเทคนิคการเลีย้งหอยแครงท่ีเหมาะสม โดยการอบรมเกษตรกรผู้ เลีย้งหอยแครง 151 รายใน 2 หลกัสตูร คือ 
หลกัสตูรการเลีย้งหอยแครงเชิงพาณิชย์ และการเลีย้งหอยแครงอย่างถกูสขุอนามยัและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค ท าความ
สะอาดพืน้ท่ีแปลงพ่อแมพ่นัธุ์หอยแครงโดยการเก็บซากวสัดเุจือปนในพืน้ท่ีจงัหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
400 ไร่ ตรวจแบคทีเรีย และโลหะหนกัในเนือ้หอยแครงช่วงระหวา่งการเลีย้ง 36 ตวัอย่างประชาสมัพนัธ์ผลผลิตการ
สร้างแบรนด์หอยแครง 2 ครัง้ และสนบัสนนุการเปิดตลาดหอยแครงแบรนด์บ้านแหลม ณ จงัหวดัมกุดาหาร 1 ครัง้ 



 
 

 

 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลีย้งปลานิลแบบครบวงจร 
เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลีย้งปลานิลโดยจดัฝึกอบรมเกษตรกรใน 4 หลกัสตูร คือ การเพาะเลีย้งปลานิล การ

ยกระดบัมาตรฐานฟาร์มปลานิล การแปรรูปสินค้าปลานิล และการจดัตัง้สหกรณ์ ให้แก่เกษตรกร900 ราย ในพืน้ท่ี
จงัหวดัชลบรีุ เชียงราย กาฬสินธุ์ และนครศรีธรรมราช ผลิตปลานิลพนัธุ์ดี900,000 ตวั จดัท าคูม่ือการลดต้นทนุการ
เพาะเลีย้งปลานิล 1,000 เลม่ ส าหรับแจกเกษตรกรในโครงการฯและผู้ เก่ียวข้อง ยกระดบัมาตรฐานฟาร์มปลานิล 
(ฟาร์ม GAP) โดยการตรวจประเมินฟาร์ม900 ฟาร์ม ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม  GAP แล้ว 416 ฟาร์มตรวจ
ตวัอย่างเนือ้ปลานิล 1,800ตวัอย่าง และจดัตัง้กลุม่วิสาหกิจชมุชน 6 กลุม่ กลุม่ผู้ เพาะเลีย้งปลานิลพนัธุ์ดี 4 กลุม่ และ
กลุม่แปรรูปปลานิล 3 กลุม่ 
 

 

 

 

  

 
 

4. พฒันาเกษตรอินทรีย์ 



 
 

 

พฒันาฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้เข้าสูม่าตรฐานอินทรีย์ และการรับรองมาตรฐานตามระบบISO/IEC 17065 
1 ระบบพฒันาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ 1 ครัง้ และตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
และผลิตภณัฑ์สตัว์น า้อินทรีย์ตาม ISO/IEC 17065จ านวน 60 ฟาร์ม และจดัอบรมหลกัสตูรการเพาะเลีย้งสตัว์น า้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 279 ราย จ าแนกเป็น เกษตรกร 242 ราย และบคุลากรกรมประมง 37 ราย  
 
 
มอบปัจจยัการผลิตให้แก่เกษตรกร 250 ราย และจดัตัง้ศนูย์เรียนรู้การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ตามมาตรฐานอินทรีย์ 5 แห่ง 
ปัจจบุนัมีฟาร์มสตัว์น า้ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภณัฑ์สตัว์น า้อินทรีย์ตาม ISO/IEC 17065แล้ว 3 ฟาร์ม 
และฟาร์มสตัว์น า้ท่ีอยู่ระหวา่งการปรับเปลี่ยนเข้าสูม่าตรฐานอินทรีย์25 ฟาร์ม 

 
 



 
 

 

 5.ปลาสวยงามและพรรณไม้น า้  
 เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการผลิตสตัว์น า้ปลาสวยงามเพ่ือการสง่ออกให้ได้มาตรฐานตรวจรับรองฟาร์ม 
100ราย ส ารวจและประเมินศกัยภาพการผลิตปลาสวยงามในประเทศไทย ปี 2559 และรวบรวมข้อมลูการน าเข้า – สง่ออก
สตัว์น า้สวยงาม 10 ครัง้ 500 ราย พฒันาศกัยภาพและบ่มเพาะการผลิตปลาสวยงามรายใหม ่200 ราย จดัประชมุเพ่ือ
เช่ือมโยงความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนของธุรกิจปลาสวยงามไทย 6 ครัง้จดัประกวดปลาสวยงา ม 
 
ภายในประเทศ 5 ครัง้สง่เสริมและฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านธุรกิจปลาสวยงาม 5 ครัง้ 227 ราย และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy)การสร้างตราสินค้าปลาสวยงามและจดัระบบโลจิสติกส์ปลาสวยงาม 1 ระบบ6 ครัง้ 
295 ราย 

 
 
2.แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกจิดจิทิลั 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่ งยืนของประเทศ 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผลเชงิปริมาณ: 

- จ านวนผู้ เข้ารับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร416,831 ครัง้ 
ผลเชงิคุณภาพ: 

- อตัราการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมงร้อยละ 93.78 
กจิกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กองบริหารจัดการด้านการประมง 

กรมประมงได้พฒันาและให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร โดยได้ปรับปรุงเวบ็ไซต์  
กรมประมงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ และได้จดัท า Facebook DOF IMAGE เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลงานและกิจกรรม
กรมประมง รวมทัง้ให้บริการข้อมลูด้านการประมงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 416,831 ครัง้ 



 
 

 

 
 

โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผลเชงิปริมาณ 

- ระบบภมูิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รับการพฒันา 1 ระบบ 
 กจิกรรม : พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรมประม งด าเนินการจดัท าสญัญา เพ่ือจดัซือ้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับพฒันาระบบภมูิสารสนเทศ 

เพ่ือบริหารจดัการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

 
 
3.แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่ งยืนของประเทศ 
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ผลเชงิปริมาณ 

- จ านวนดา่นสินค้าประมงชายแดนได้รับการพฒันาศกัยภาพ  11 แห่ง 



 
 

 

ผลเชงิคุณภาพ 
- ใบอนญุาตน าเข้าสง่ออกสตัว์น า้เพ่ิมขึน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 12.02 
- ความพงึพอใจของผู้น าเข้าสง่ออกตอ่การใช้บริการดา่นตรวจสตัว์น า้ ร้อยละ 91.77 

 กจิกรรม  : เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าประมงชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ :กองบริหารจัดการด้านการประมง 

กรมประมงพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของดา่นตรวจสตัว์น า้ท่ีตัง้อยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  
รวม 10 พืน้ท่ี 11 แห่ง โดยการจดัหาครุภณัฑ์ให้ดา่นในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 1  จ านวน 6 พืน้ท่ี 7 ดา่น 
ได้แก่ ดา่นตรวจสตัว์น า้จงัหวดัตาก จงัหวดัสระแก้วจงัหวดัตราดจงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัหนองคาย ดา่นตรวจ
สตัว์น า้ สะเดาและดา่นตรวจสตัว์น า้ปาดงัเบซาร์ จงัหวดัสงขลา ซึง่ได้สง่มอบครุภณัฑ์เรียบร้อยแล้ว ส าหรับดา่นในเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 จ านวน 4พืน้ท่ี 4 ดา่นได้แก่ ดา่นตรวจสตัว์น า้จงัหวดักาญจนบรีุ จงัหวดันราธิวาส 
จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดันครพนม ได้ด าเนินการจดัซือ้ครุภณัฑ์และสง่มอบเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจป้องกนั  
การลกัลอบน าเข้าและสง่ออกโดยการตรวจลกัลอบพืน้ท่ีจดุเสี่ยงระยะไกลนอกเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบท่ีดา่นตรวจสตัว์น า้
ตัง้อยู่ 181ครัง้ไมพ่บความผิดปกติ 

 

 
 
4. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่ งยืนของประเทศ 
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลเชงิปริมาณ 

- จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 3,000 ราย 
ผลเชงิคุณภาพ 



 
 

 

- เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึน้ตามเกณฑ์ท่ีกรมประมง
ก าหนดร้อยละ 80.13 

กจิกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  
กรมประมงพฒันาพืน้ท่ีพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยยดึหลกัการสร้างความสมานฉนัท์และแนวทาง เข้าใจ เข้าถงึ 
พฒันา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงด้วยการอบรม  
 
 
 
ให้ความรู้การเพาะเลีย้งสตัว์น า้แก่เกษตรกร 3,000 รายประมงโรงเรียน 63 แห่ง เสริมสร้างทางเลือกอาชีพ ได้แก่ การใช้
ประโยชน์จากซัง้ การเลีย้งปลากดเหลืองเชิงพาณิชย์ การเลีย้งปลาชะโอน ให้แก่เกษตรกร 155 ราย 

 
 

กจิกรรม : จัดท าแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
กรมประมงได้ปรับเปลี่ยนการปฏิบตัิงานจากรายการจดัท าแหลง่อาศยัสตัว์ทะเลขนาดเลก็ 3 แห่ง มาเป็นการซือ้

เรือประมงคืน และน าเรือไปจมท าปะการังเทียมตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่กรมประมงอยู่ระหวา่งเตรียมด าเนินการจดัซือ้ 
หาพิกดั และขออนญุาตจากกรมเจ้าท่า และกองทพัเรือ ในการจมเรือ 2 ล า เพ่ือเป็นปะการังเทียมในพืน้ท่ีจงัหวดั
ปัตตานี ส าหรับจงัหวดัท่ีได้จดัท าประชาคมเพ่ือก าหนดพืน้ท่ีจดัวางปะการังเทียมแล้วนัน้ กรมประมงได้ด าเนินการวาง
ซัง้ เพ่ือเป็นแหลง่อาศยัสตัว์ทะเล 5 แห่ง ได้แก่ จงัหวดันราธิวาส 2 แห่ง คือ อ าเภอเมือง และอ าเภอตากใบ จงัหวดั
ปัตตานี 2 แห่ง คือ อ าเภอหนองจิกและอ าเภอยะหร่ิง และจงัหวดัสงขลา 1 จดุ คืออ าเภอจะนะ  



 
 

 

 
5. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่ งยืนของประเทศ 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
ผลเชงิปริมาณ : 

- จ านวนเกษตรกร ผู้ประกอบการประมงได้ความรู้ในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  1,905 ราย 
- จ านวนใบอนญุาต/ใบรับรองการน าเข้าสง่ออกสตัว์น า้ 325,292 ฉบบั 

ผลเชงิคุณภาพ : 
- เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงท่ีได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึน้ร้อยละ 92.26 
กจิกรรม : เตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบกองประมงต่างประเทศ  กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืดกองวิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝ่ัง กองบริหารจัดการด้านการประมง กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สถาบันวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น า้ กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น า้กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงกอง
พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 

กรมประมงด าเนินการพฒันาภาคการประมง โดยเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดงันี ้ 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือสร้างโอกาสการลงทนุในประเทศสมาชิก 
อาเซียนแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 1,905 ราย ได้แก่ หลกัสตูรการเพาะเลีย้งปลานิลแปลงเพศ การ
เพาะเลีย้งและอนบุาลกุ้งก้ามกรามในยคุ AEC การจดัการพ่อแมพ่นัธุ์ปลาสวยงาม และการเพาะเลีย้งปลาช่อน 100 ราย 
หลกัสตูรแปรรูปสตัว์น า้ในกลุม่อตุสาหกรรมปลานิล 75 ราย เผยแพร่บทความการเตรียมตวัเข้าสู ่AEC ผ่านสถานี
วิทยกุระจายเสียงกรมประมงและประเมินความรู้เกษตรกรผู้ รับฟัง 1,365 ราย พฒันาเครือข่ายอตุสาหกรรมปลานิล  



 
 

 

โดยจดัให้มีการสมัมนาและน าแกนน าเครือข่ายศกึษาดงูาน 149 ราย อบรมสขุลกัษณะท่ีดีของสินค้าประมงพืน้เมืองเพ่ือ
พฒันาตามมาตรฐานการสง่ออก 116 ราย และสมัมนารับฟังความคิดเห็นส าหรับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ของ
อาเซียนและมาตรฐานแห่งชาติอื่นท่ีเทียบเคียงมาตรฐานการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ของอาเซียน Certification Scheme  
100 ราย 

 

 
 

2.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิงานแก่เจ้าหน้าท่ี 133 ราย ได้แก่ สมัมนาเจ้าหน้าท่ีประจ า
ห้องปฏิบตัิการของกรมประมง ส าหรับการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการ 30 คน อบรมเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบตัิการทดสอบ (LAB) หลกัสตูร ISO 17025 และ Internal audit 60 ราย อบรมหลกัสตูรตรวจประเมินแบบกลุม่
และแบบเด่ียว ส าหรับหวัหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) (หลกัสตูรนานาชาติ) 20 ราย และประชาพิจารณ์
หลกัเกณฑ์เง่ือนไขรับรองมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Certification Scheme) 23 ราย 

3.สง่เสริมการสร้างผลิตภณัฑ์สตัว์น า้ต้นแบบ ให้มีความพร้อมในการย่ืนขอเอกสารบนผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 1 ชนิด 
4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานอาเซียนตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065จ านวน 2 ครัง้ 

และพฒันาคณุภาพห้องปฏิบตัิการและประเมินสมรรถนะห้องปฏิบตัิการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO 17025 พร้อม
ปรับปรุงบญัชีห้องปฏิบตัิการ 8 แห่ง 

5. กระจายพนัธุ์สตัว์น า้ปรับปรุงพนัธุ์ โดยผลิตสตัว์น า้พนัธุ์หลกั 3 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาหมอ และ 
กุ้งก้ามกราม จ านวน 800 ตวั และผลิตสตัว์น า้พนัธุ์ขยาย 104,000 ตวั 

6. สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุระหวา่งคณะท างาน
ร่วมฝ่ายไทย จ านวน 1 ครัง้ จดัอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีจากประเทศบรูไน หลกัสตูรการออกใบรับรองการจบั  
สตัว์น า้ และจดัให้ศกึษาดงูานการท ากะปิและบรรจภุณัฑ์ 1 คณะ และจดัฝึกอบรมให้เจ้าหน้าท่ีจากสาธารณรัฐ  
แห่งสหภาพเมียนมาร์ หลกัสตูร การเพาะเลีย้งปลาเก๋า (Training Course on Group Culture) 2 รุ่น 10 ราย 

7. ให้ความรู้ด้านภาษาองักฤษแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบอนญุาตน าเข้าสง่ออกสตัว์น า้  
41 ราย 

8. พฒันาระบบการให้บริการเช่ือมโยงทางอิเลก็ทรอนิกส์ให้สามารถบริการประชาชนหรือผู้ รับบริการ ได้แก่
การออกใบอนญุาตน าเข้า – สง่ออกสตัว์น า้ผ่านระบบ Fisheries Single Window ตามพระราชบญัญตัิการประมง 



 
 

 

พ.ศ 2490 และพระราชบญัญตัิโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2499 รวมทัง้การออกใบอนญุาตสง่ออกตามกฎหมายและ
ระเบียบอื่น และออกใบก ากบัจ าหน่ายสตัว์น า้น าเข้า (IMD) 325,292 ฉบบั  

 
 

6. แผนงาน  : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
ผลเชงิปริมาณ 

- จ านวนฟาร์มท่ีเข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว  2,692 ฟาร์ม 
ผลเชงิคุณภาพ 

- เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจตอ่การด าเนินการตามแนวทางของกรมประมงร้อยละ 80.07 
กจิกรรม : เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืด  กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง 

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น า้ 
กรมประมง ได้ด าเนินการ พฒันาด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือผลกัดนั  
ให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว โดยจดัท าระบบตรวจสอบย้อนกลบั 1,442 ฟาร์ม พฒันาศกัยภาพเกษตรกรในการปฏิบตัิ  
ท่ีดีเพ่ือเข้าสูร่ะบบการตรวจสอบย้อนกลบั 1,250ฟาร์ม ประเมินประสิทธิภาพการลดการปลอ่ยคาร์บอนในระดบัฟาร์ม 
2,692 ฟาร์ม จดัท าจดุสาธิตระบบ Zero Waste 64จดุผลิตปุ๋ ยหมกัดินเลนนากุ้ง33 ตนั รวมทัง้ให้บริการเกษตรกรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพฟาร์มเกษตรสีเขียว 1,323 ฟาร์ม เช่น ให้บริการจลุินทรีย์สตูรผงและสตูรน า้บริการตรวจวิเคราะห์
คณุภาพน า้ 



 
 

 

 
 
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพืน้ที่โครงการหลวง 
ผลเชงิปริมาณ 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ในศนูย์พฒันาโครงการหลวงและ/หรือสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์น า้ 35 แห่ง 
ผลเชงิคุณภาพ 

- เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจร้อยละ 91.2 
กจิกรรม : สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืด 
กรมประมงสง่เสริมและสนบัสนนุด้านการประมงให้เกษตรกรในพืน้ท่ีโครงการหลวง 35 แห่ง โดยการผลิตพนัธุ์

สตัว์น า้เพ่ือแจกและปลอ่ยในโครงการ 2,010,300 ตวั 

 
 
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ผลเชงิปริมาณ 

- จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง  30,171  ราย 
ผลเชงิคุณภาพ 

- เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึน้ตามเกณฑ์ 
ท่ีกรมประมงก าหนดร้อยละ 99.32 
 



 
 

 

กจิกรรม: สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

กรมประมงด าเนินการพฒันาพืน้ท่ีและสง่เสริมการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ให้แก่ราษฎรในเขตพืน้ท่ีโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 74 โครงการ โดยการผลิตพนัธุ์สตัว์น า้ 357.655ล้านตวั เพ่ือปลอ่ยลงสูแ่หลง่น า้  ประมง
โรงเรียน735 แห่ง สง่เสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 5,194ราย ฝึกอบรม 7,767รายเพ่ิมผลผลิต  
การประมงในแหลง่น า้ 60แห่ง จดัตัง้จดุเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 32แห่ง ติดตามและแนะน าเกษตรกร 
766 ครัง้ 

 
กจิกรรม : คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  กองตรวจราชการ  

กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ส านักงานประมงพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
กรมประมงโดยส านกังานประมงจงัหวดับรูณาการร่วมกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีด้านการ ประมงในพระราชานเุคราะห์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามกฎุราชกมุาร 328ครัง้ เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีจ านวน
เกษตรกรท่ีเข้ารับบริการ 19,440 ราย 



 
 

 

 
 

กจิกรรม: ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :กองตรวจราชการ กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังกองพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น า้  
กรมประมงด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ให้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ด้านเทคนิคในการเลีย้งมากขึน้ 
และสามารถพฒันาเป็นอาชีพได้โดยตอบสนองความต้องการของเกษตรกรตามศกัยภาพพืน้ท่ี 22,404 ราย 

 
บริหารระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 8 แห่ง ในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา 1 แห่ง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

5 แห่ง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 1 แห่ง และจงัหวดัจนัทบรีุ 1 แห่งพืน้ท่ีรับประโยชน์รวม 17,415 ไร่ เพ่ือจดัระบบสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
โดยด าเนินการตรวจวิเคราะห์น า้และสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี1,286ครัง้ 3,343 ตวัอย่าง และให้บริการทางวิชาการ อาทิ บริการ
ตรวจวิเคราะห์คณุภาพน า้และสขุภาพกุ้ง ตรวจวิเคราะห์เชือ้ไวรัสตวัแดงดวงขาวแก่เกษตรกร 4,240 ราย โดยการเก็บ
ตวัอย่างมาตรวจวิเคราะห์ 5,992ตวัอย่าง พฒันากลุม่เกษตรกร 8 กลุม่  372ราย รวมถงึให้บริการสบูน า้แก่เกษตรกร 
4,243.65ชัว่โมง 18,856,513ลกูบาศก์เมตร 



 
 

 

การเลีย้งปลาในกระชงัขนาดใหญ่ กรมประมงทดลองเลีย้งปลาในกระชงัขนาดใหญ่เพ่ือขยายผลการเลีย้ง สู่
ภาคเอกชนในอนาคต โดยปลอ่ยปลากะพงขาวในกระชงัขนาดใหญ่ 7,000 ตวั ศกึษาสภาพแวดล้อม 12 ครัง้ และ
ตรวจสขุภาพสตัว์น า้ 12 ครัง้ 
 การพฒันาอาหารมีชีวิต โดยผลิต algac paste 1,500 ลิตร ผลิตโรติเฟอร์ความหนาแน่นสงู 44,000 ล้านตวั ผลิต 
copepod ในบ่อดิน 15,000 ล้านตวั และผลิตเพรียงทราย 243.50 กิโลกรัม เพ่ือเป็นอาหารสตัว์ทะเล การให้ความรู้
เทคโนโลยีการประมงโดยการอบรมเกษตรกรให้มีทกัษะการเลีย้ง copepod ในบ่อดิน 25 ราย รวมทัง้จดัท าสื่อเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์การเลีย้ง copepod ในบ่อดินทางเอกสาร แผ่นพบั วีดีทศัน์ และเวบ็ไซต์กรมประมง 3 เร่ือง 
 ฟืน้ฟทูรัพยากรประมงในอา่วปากพนงั โดยสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์น า้ (กุ้งกลุาด า) 12,400 ล้านตวั เพ่ือด าเนินการ
จดัการทรัพยากรประมงโดยชมุชน 
 

 
 
 
 
 

กจิกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืด  กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลกองประมงต่างประเทศกองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
กรมประมงสง่เสริมและสนบัสนนุสถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้ 5 แห่งได้แก่ สถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้ระยอง สถาน

แสดงพนัธุ์สตัว์น า้อา่วคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ สถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้กรุงเทพมหานคร สถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้วงั



 
 

 

ปลา (บางไทร) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และสถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ  จงัหวดัลพบรีุ เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรชีวภาพสตัว์น า้ของไทย 

 
กรมประมงสง่เสริมภาพลกัษณ์สินค้าประมงไทยในตา่งประเทศ เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานขององค์กร

ระหวา่งประเทศ รวมถงึสง่เสริมการตลาดสินค้า3 ครัง้ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น 1 ครัง้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ครัง้ 
และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ครัง้ 

ประชมุเจรจาการประมงนอกน่านน า้และการลงทนุร่วมด้านประมงกบักลุม่ประเทศท่ีมีศกัยภาพ 7 ครัง้ ณ 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 3 ครัง้ ประเทศอินโดนีเซีย 3 ครัง้ และประเทศบรูไน 1 ครัง้ 

 
7. แผนงาน : แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม 
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ผลเชงิปริมาณ 



 
 

 

- จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน  31,805  ฟาร์ม 
- จ านวนโรงงานท่ีได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน  311  โรงงาน 

ผลเชงิคุณภาพ 
- จ านวนตวัอย่างผลิตภณัฑ์สตัว์น า้สง่ออกท่ีสุม่ตรวจได้มาตรฐานความปลอดภยัร้อยละ 99 
กจิกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืด  กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง กอง

วิจัยและพัฒนาประมงทะเล  กองบริหารจัดการด้านการประมง  กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น า้  กอง
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น า้  กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้า
ประมง กองตรวจราชการ 
กรมประมงท าหน้าท่ีเป็น Competent Authority ส าหรับสินค้าท่ีมีการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ โดยจดัท ามาตรฐานและ
ตรวจสอบตัง้แตร่ะดบัไร่นาถงึโต๊ะอาหาร (From farm to table) มีรายละเอียดในการด าเนินงานดงันี ้   

1. ตรวจสอบและรับรองคณุภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานตลอดทัง้กระบวนการผลิตจากต้นน า้ถงึปลายน า้  
โดยการตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐาน 31,805 ฟาร์ม เป็นฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืด 22,649 ฟาร์ม ฟาร์ม
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง 9,156 ฟาร์ม เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสูม่าตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 5,736 ฟาร์ม 
ตรวจวิเคราะห์คณุภาพวตัถดุิบสตัว์น า้จากแหลง่เพาะเลีย้งสตัว์น า้ 15,565 ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเฝ้าระวงัฟาร์ม/
แหลง่เพาะเลีย้ง/แหลง่ผลิต 63,890 ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะห์คณุภาพวตัถดุิบ/ผลิตภณัฑ์สตัว์น า้ 1,490 ตวัอย่าง ประเมินให้
ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงสขุลกัษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือและท่าขึน้ปลา 302 ตวัอย่าง ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสถานท่ี
ผลิต/แปรรูปสตัว์น า้ 543 โรง ตรวจรับรองห้องปฏิบตัิการ 153 แห่ง ตรวจสขุาภิบาลและรับรองคณุภาพโรงงานอาหารสตัว์
น า้ 13 โรง ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลบัของโรงงาน (Traceability) 197 โรง และพฒันากระบวนการผลิตและการ
บรรจผุลิตภณัฑ์สตัว์น า้ 82 กลุม่ 247 ตวัอย่าง 

 
 

2. ตรวจสอบสตัว์น า้ ซากสตัว์น า้ ผลิตภณัฑ์และปัจจยัท่ีใช้ในการผลิตสตัว์น า้ระหวา่งประเทศ 112,174 ครัง้ โดยตรวจสอบ
การน าเข้า 47,582 ครัง้ และตรวจสอบการสง่ออก 64,592 ครัง้ ตรวจป้องกนัการลกัลอบน าเข้าและสง่ออก 68,332 ครัง้ สุม่
ตรวจสตัว์น า้น าเข้าเบือ้งต้น 16,053 ตวัอย่าง ขึน้ทะเบียนอาหารสตัว์น า้ 2,395 ฉบบั รับรองสขุอนามยัสินค้าสตัว์น า้ 
87,847 ฉบบั ตรวจวิเคราะห์คณุภาพผลิตภณัฑ์สตัว์น า้เพ่ือการสง่ออก 48,356 ตวัอย่าง จดัท าและรักษาระบบ ISO/IEC 



 
 

 

17020,17025 ของห้องปฏิบตัิการด้านการตรวจสอบ รักษาและพฒันาระบบการให้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 
และ ISO/IEC 17065 เพ่ือการรับรองฟาร์ม 1 ระบบ ประเมินสมรรถนะห้องปฏิบตัิการทดสอบท่ีรองรับหน่วยน าร่องงาน
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มตาม ISO/IEC 17065 13 แห่ง 

 
 

3. ตรวจรับรองฟาร์มกุ้งทะเลโดยสนบัสนนุภาคเอกชนในการตรวจรับรอง (ด าเนินการตอ่เน่ืองจากปีงบประมาณ 2558) 
3,539 ฟาร์ม จากเป้าหมาย 5,500 ฟาร์ม โดยบริษัทห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ CLT ขอขยายเวลาใน
การสง่มอบงานการรับรองฟาร์มตามเป้าหมายทัง้หมดเป็นภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
ผลลพัธ์  
ผลจากการตรวจสอบและรับรองคณุภาพสินค้าประมง พบวา่ จ านวนตวัอย่างผลิตภณัฑ์สตัว์น า้สง่ออกท่ีสุม่ตรวจได้
มาตรฐานความปลอดภยัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 99  
โดยมีรายละเอียดผลลพัธ์การด าเนินงานดงันี ้ 
1.ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 31,805 ฟาร์ม มีฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน 18,560 ฟาร์ม เป็นฟาร์ม
เพาะเลีย้งสตัว์น า้จืด 13,965 ฟาร์ม (ผ่านมาตรฐาน Safety level  11,648 ฟาร์ม ฟาร์ม GAP  2,317 ฟาร์ม) ฟาร์มเพาะเลีย้ง
สตัว์น า้ชายฝ่ัง 6,889 ฟาร์ม (ผ่านมาตรฐาน GAP  6,866 ฟาร์ม GAP มกษ.  11 ฟาร์ม และ COC  12 ฟาร์ม) 
2. ตรวจรับรองคณุภาพสินค้าประมง 125,565 ตวัอย่าง โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์คณุภาพวตัถดุิบสตัว์น า้จากแหลง่
เพาะเลีย้งและตรวจสอบสาร organochlorineและ PCBs ในเนือ้สตัว์น า้จากการเพาะเลีย้ง 15,565 ตวัอย่าง พบวา่ผ่าน



 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน15,510 ตวัอย่าง หรือร้อยละ 99.65 ตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเฝ้าระวงัฟาร์ม/แหลง่เพาะเลีย้ง/แหลง่ผลิต 
63,890 ตวัอย่าง พบวา่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 62,037 ตวัอย่าง หรือร้อยละ 97.10 ตรวจวิเคราะห์คณุภาพวตัถดุิบสตัว์น า้/
ผลิตภณัฑ์สตัว์น า้จากโรงงาน สถานแปรรูปสตัว์น า้เบือ้งต้น สะพานปลา และท่าเทียบเรือ 1,490 ตวัอย่าง ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 1,293 ตวัอย่าง หรือร้อยละ 86.78 
 

 
 
3. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสถานท่ีผลิต/แปรรูปสตัว์น า้ พบวา่ การตรวจสขุลกัษณะโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์สตัว์น า้ 311 
โรง พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ือพฒันาปรับปรุงโรงงานให้ได้มาตรฐาน มีโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP 300 โรง หรือ
ร้อยละ 96.46 ตรวจสอบระบบ HACCP โรงงาน 311 โรง มีโรงงานผ่านการรับรองมาตรฐาน HACCP 306 โรง หรือร้อยละ 
98.39 ตรวจสขุลกัษณะสถานแปรรูปสตัว์น า้เบือ้งต้น 114 โรง พบวา่ ผ่านการรับรองมาตรฐานทัง้ 114 โรง หรือร้อยละ 100  
ตรวจสขุลกัษณะสถานบรรจสุตัว์น า้และแหลง่คายทราย 56 โรง ผ่านการรับรองมาตรฐาน 53 โรง หรือร้อยละ 94.64 ตรวจ
สขุลกัษณะห้องเย็นรับฝาก 62 โรง ผ่านการรับรองมาตรฐาน 59 โรง หรือร้อยละ 95.16 ตรวจสขุาภิบาลและรับรองคณุภาพ
โรงงานอาหารสตัว์น า้ 13 โรง เป็นโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP 11 โรง และในจ านวนนีม้ีโรงงานท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐาน HACCP ด้วย 10 โรง 



 
 

 

 
 
กจิกรรม: ด าเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น า้  ก อง
บริหารจัดการด้านการประมง   

กรมประมงด าเนินการรองรับกฎระเบียบ IUU เพ่ือยืนยนัวา่สินค้าประมงท่ีสง่ออกไปยงัยโุรปไมไ่ด้มาจากการท า
ประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในพืน้ท่ี 22 จงัหวดัชายทะเล โดยการออกสุม่ตรวจสตัว์น า้ขึน้ท่าเทียบเรือ/แพปลา 1,056 
ครัง้ ออกใบรับรองการจบัสตัว์น า้และการแปรรูปสตัว์น า้ 8,681 ฉบบั ควบคมุการท าประมงให้สอดคล้องกบักฎระเบียบ IUU  
 

 
 
 
โดยเก็บรวบรวมและบนัทกึใบอนญุาตสตัว์น า้น าเข้าระบบ 111 ,884 ฉบบั ตรวจสขุลกัษณะเรือประมง 1 ,796 ล า 
ประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานตามระเบียบ IUU 246 ครัง้ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเร่ืองสขุลกัษณะท่ีดีของสะพานปลา



 
 

 

และท่าเทียบเรือ 216 ราย ควบคมุเฝ้าระวงัการท าประมงภายใต้ระบบตามเรือ (VMS) 80 ครัง้ ควบคมุการแจ้งเข้า-ออกเรือ 
(Port in – Port out) 307 ครัง้ ตรวจสอบเร่งรัดการใช้ใบอนญุาตท าการประมง 294 ครัง้ และอบรมให้ความรู้การท าประมงให้
สอดคล้องกบักฎระเบียบ IUU แก่เครือข่ายเฝ้าระวงัการท าประมงระดบัจงัหวดั 1,023 ราย 

 

 
 

กจิกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืด  กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง   

กองบริหารจัดการด้านการประมง    กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
กรมประมงได้ด าเนินการเฝ้าระวงัโรค เพ่ือลดความสญูเสียท่ีอาจเกิดจากโรคสตัว์น า้ โดยท าการ ตรวจ

วิเคราะห์คณุภาพหอยสองฝาและน า้ทะเล 8,041 ตวัอย่าง ตรวจเฝ้าระวงัโรคสตัว์น า้เพ่ือการสง่ออก 
(Surveillance) 4,600 ตวัอย่าง เฝ้าระวงัโรคเชิงรุกและเฝ้าระวงัโรคเชิงรับ 48,442 ตวัอย่างเฝ้าระวงักกักนั 
สตัว์น า้น าเข้าก่อนการอนญุาตน าเข้า 182 ครัง้ ตรวจติดตามเฝ้าระวงัป้องกนัโรคสตัว์น า้ 404ครัง้ประชาสมัพนัธ์การ
ป้องกนัโรคสตัว์น า้ 2,837ครัง้  และพฒันาห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน ISO/IEC 17025  1 แห่ง 
 

 
 

กจิกรรม : แก้ไขปัญหาการเกดิโรคระบาดในกุ้ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง 



 
 

 

 กรมประมงด าเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง ด้วยการตรวจคดักรองโรคระบาดในกุ้งทะเล โดย
ท าการตรวจคดักรองในโรงเพาะฟักกุ้งทะเล 10,853ตวัอย่าง ตรวจคดักรองในฟาร์มเลีย้งกุ้งทะเล 1 46,368 ตวัอย่าง 
เฝ้าระวงัเพ่ือการรับรองฟาร์มกุ้งกลุาด าสง่ออก 9,100ตวัอย่าง ผลิตหวัเชือ้จลุินทรีย์เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเพาะเลีย้งกุ้ง
ทะเล สตูรผง 201,602ซอง สตูรน า้และไปรไบโอติก 542,349ขวด และประชาสมัพนัธ์อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการ
ป้องกนัการเกิดโรคระบาดในกุ้งทะเล 950 ราย 
 

 
8. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกจิระดับฐานราก 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 



 
 

 

โครงการที่ 1 : โครงการตลาดเกษตรกร 
ผลเชงิปริมาณ 

- สินค้าประมงท่ีมีคณุภาพจ าหน่ายในตลาดเกษตรกร  77  จงัหวดั 
ผลเชงิคุณภาพ 

- ผู้บริโภคมีความพงึพอใจในสินค้าประมงร้อยละ 84.11 
 

กจิกรรม : สนับสนุนเกษตรกรน าผลผลิตมาจ าหน่ายที่ตลาดเกษตรกร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจราชการ 
กรมประมงได้สนบัสนนุให้เกษตรกรน าสินค้าประมงท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐานมาจ าหน่ายให้กบัประชาชน ได้

บริโภคสินค้าท่ีมีคณุภาพในตลาดเกษตรกร 77 จงัหวดั  มีเกษตรกรท่ีได้รับการสนบัสนนุ19,431ราย 

 
 
9. แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏบิัตกิารใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ผลเชงิปริมาณ 

- จ านวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าท่ีกรมประมง ได้รับความรู้ตามแนวทางปฏิบตัิการใช้แรงงานท่ีดี 
(GLP)1,827 ราย 

- บรูณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง  64 ครัง้ 
ผลเชงิคุณภาพ 

- เกษตรกรผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบตัิการใช้แรงงาน
ท่ีดี (GLP) ตามเกณฑ์ท่ีกรมประมงก าหนด ร้อยละ 83.40 

กจิกรรม : ส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏบิัตกิารใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์   
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการด้านการประมงกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงกอง
วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง กองประมงต่างประเทศกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 



 
 

 

กรมประมงด าเนินการให้ความรู้ตามแนวทางการปฏิบตัิการใช้แรงงานท่ีดี (GLP) แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
และเจ้าหน้าท่ี 1,827 ราย ได้แก่ สมัมนาแนวทางปฏิบตัิการใช้แรงงานท่ีดี (GLP) ในการป้องกนัและปราบปรามการค้า
มนษุย์ 978 ราย อบรมแนวทางปฏิบตัิการใช้แรงงานท่ีดี ( GLP) ในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลและสถานประกอบการ
แปรรูปเบือ้งต้น 358 ราย สมัมนาสร้างความเข็มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลีย้งกุ้งทะเลตามแนวปฏิบตัิการ
ใช้แรงงานท่ีดี ( GLP) ส าหรับการเพาะเลีย้งกุ้งทะเลเพ่ือการปฏิบตัิจริง 491 ราย และบรูณาการร่วมตรวจเรือประมง
และแรงงานในภาคประมง 64 ครัง้ 

สง่เสริมภาพลกัษณ์และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้น าเข้า/ผู้บริโภคสินค้าประมง ในการแก้ไขปัญหาแรงงานใน 
ภาคประมงไทย โดยเดินทางไปประชมุเจรจาเพ่ือชีแ้จงการด าเนินการแก้ไขปัญหาของไทยในตา่งประเทศ 3 ครัง้ ได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ครัง้ ณ กรุงวอชิงตนัดี.ซี. และเมืองบอสตนั และประเทศเบลเย่ียม 1ครัง้ ณ กรุงบรัสเซล 

 
 
 
10. แผนงาน : แผนงานรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละแก้ปัญหาที่ดนิท ากนิ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 



 
 

 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากนิของเกษตรกร  
ผลเชงิปริมาณ 

- เกษตรกรภายใต้การจดัสรรที่ดินให้กบัผู้ยากไร้ได้รับการสง่เสริมและพฒันาอาชีพ  2,091 ครัวเรือน 

 
 

กจิกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 

 กรมประมงด าเนินการสง่เสริมและพฒันาอาชีพให้กบัเกษตรกรรายใหมภ่ายใต้การจดัสรรที่ดินให้กบัผู้ยากไร้ 
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง และมอบปัจจยัการผลิตให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร2,091ครัวเรือน 
 

ผลผลิตที่ 1: การจัดการให้เกดิผลผลิตสัตว์น า้ในแหล่งน า้ธรรมชาติ 
ผลเชงิปริมาณ 

- จ านวนสตัว์น า้ท่ีผลิต/ปลอ่ยลงสูแ่หลง่น า้  1,709.08ล้านตวั 
- จ านวนชมุชนประมงท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรประมง  45 ชมุชน 
- ปริมาณพืน้ท่ีแหลง่น า้ท่ีได้รับการจดัการและฟืน้ฟ ู 9  ล้านไร่ 

ผลเชงิคุณภาพ 
- ปริมาณสตัว์น า้ตอ่หน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 
พืน้ที่น า้จืด 
ผลส ารวจโดยการใช้เคร่ืองมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ประกอบด้วย ขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55 และ 70  

สุม่ตวัอย่างตามจดุท่ีก าหนดในแหลง่น า้ ประกอบด้วยแหลง่น า้ขนาดใหญ่ และอา่งเก็บน า้ 7 แห่ง   สรุปผลการประเมิน
คา่ CPUE รวม 2 ประเภทแหลง่น า้ พบวา่คา่ CPUE มีปริมาณเท่ากบั 743 กรัม/พืน้ท่ีข่าย 100 ตารางเมตร/คืนเพ่ิมขึน้
จากปี 2558 (636) คิดเป็นร้อยละ 29.5 



 
 

 

 
พืน้ที่ทะล 
ผลส ารวจโดยการใช้ เคร่ืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวน 2.5 เซนติเมตร สุม่ตวัอย่างแหลง่ประมงบริเวณ

พืน้ท่ีอา่วไทยและฝ่ังอนัดามนั จ านวน 85 สถานี พบวา่คา่ CPUE มีปริมาณเท่ากบั 37.139 กิโลกรัม/ชัว่โมง เพ่ิมขึน้จาก
ปี 2558 (35.173) คิดเป็นร้อยละ 5.59 
 

กจิกรรม : ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทยีม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

กรมประมงด าเนินการจดัสร้างแหลง่อาศยัสตัว์ทะเลขนาดใหญ่ 1 แห่ง ท่ีจงัหวดัพงังา เพ่ือฟืน้ฟรูะบบนิเวศวิทยาชายฝ่ัง
ทะเล  เพ่ิมปริมาณสตัว์น า้ชายฝ่ัง เกิดเป็นระบบนิเวศใหม ่ให้ผลผลิตเพ่ิมขึน้ตามห่วงโซอ่าหาร 
 

 
 



 
 

 

กจิกรรม : ผลิตพันธ์ุสัตว์น า้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืด  กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง  

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น า้ กองพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมง  

กรมประมง ฟืน้ฟทูรัพยากรประมงในแหลง่น า้ธรรมชาติ โดยศกึษาและพฒันาเทคโนโลยีด้าน การผลิตพนัธุ์
สตัว์น า้ให้มีคณุภาพ ควบคูก่บัการเพ่ิมผลผลิตสตัว์น า้ โดยการผลิตพนัธุ์สตัว์น า้เพ่ือปลอ่ยลงในแหลง่น า้ธรรมชาติ จ านวน
ทัง้สิน้1,709.08ล้านตวั จ าแนกเป็นพนัธุ์สตัว์น า้จืด1,208.64ล้านตวั (ปลาดกุอยุ ปลาสร้อยขาว ปลานวลจนัทร์เทศ ปลา
นิล ปลาไน ปลาย่ีสกเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลากระโห้ ปลากราย กุ้งก้ามกราม กบนา เตา่  
เป็นต้น) พนัธุ์สตัว์น า้จืด (ปรับปรุงพนัธุ์)48.34ล้านตวั (ปลาตะเพียนขาว สพก.ปลานิลจิตรลดา 3 สพก. ปลานิลแดง 
ปลาย่ีสกเทศ สพก. ปลาหมอชมุพร 1 กุ้งก้ามกราม เป็นต้น) และพนัธุ์สตัว์น า้ชายฝ่ัง452.10ล้านตวั (ปลากะพงขาวกุ้ง
แชบ๊วย กุ้งกลุาด า หมกึทะเล หอย ป ูเป็นต้น) 

 



 
 

 

ปรับปรุงแหลง่น า้ให้มีสภาพเหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของสตัว์น า้ในแหลง่น า้ขนาดใหญ่  3 แห่ง คือ  
บงึบอระเพ็ด จงัหวดันครสวรรค์ กว๊านพะเยา จงัหวดัพะเยา และหนองหาร จงัหวดัสกลนคร โดยการขดุลอกหนองน า้และ
ปรับปรุงแหลง่น า้ธรรมชาติด้วยเคร่ืองจกัรกล/เรือขดุ 1,297,620 ลกูบาศก์เมตร ก าจดัวชัพืช 302,240ตนั 

 
กจิกรรม : บริหารจัดการและควบคุมการท าประมง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองบริหารจัดการด้านการประมงกองกฎหมาย 
กรมประมงควบคมุการท าประมงและบริหารจดัการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงให้เป็นไปอย่างมี

ระเบียบ และอยู่ในขอบเขตท่ีสามารถควบคมุได้ รวมทัง้สนบัสนนุให้ชมุชนทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ
ควบคูไ่ปกบัการใช้มาตรการตา่ง ๆ ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีแหลง่น า้ท่ีได้รับการจดัการและฟืน้ฟ ู9 ล้านไร่ โดยการตรวจ
ติดตามและควบคมุการท าประมง จ านวน 1,849ครัง้ จบักมุผู้กระท าผิดพระราชบญัญตัิการประมง 676คดี 1,162ราย 
และบริหารจดัการทรัพยากรประมง โดยเสริมสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชนทกุระดบัในการบริหารจดัการรวมทัง้ได้
ตระหนกัถงึคณุคา่ของทรัพยากรประมง 45 ชมุชน 753 ครัง้ ออกมาตรการจดัการทรัพยากรประมง 18 เร่ือง ออก
ใบอนญุาตท าการประมง 45,621ฉบบั ให้บริการด้านกฎหมาย689ครัง้ 

 



 
 

 

กจิกรรม : ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองแผนงาน 

กรมประมงฟืน้ฟทูรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยการพฒันาฟาร์มสตัว์น า้ชมุชน 21 เขต 
ปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น า้ 75.33ล้านตวั เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 350 ราย ถ่ายทอดฟาร์มสาธิตการเลีย้งปลาทะเล
ระบบปิด 689ราย เพาะขยายพนัธุ์สตัว์น า้ท่ีเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ 5.94ล้านตวั ควบคมุการท าประมงท่ีใช้ยาเบ่ือ ช๊อต
ไฟฟ้า ในพืน้ท่ีทะเลน้อย พรุควนเคร็ง 13 ครัง้ ปฏิบตัิงานในการเฝ้าระวงัพืน้ท่ีเพ่ือป้องกนัและจบักมุผู้กระท าผิด  
ในเขตทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ตอนลา่ง 12 ครัง้และจดัท าเอกสารเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอน และจดักิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (คา่ยเยาวชน) 101ราย รวมทัง้จดัท าจดหมายข่าว6 ฉบบั  
              ทัง้นี ้สตัว์น า้ท่ีเสีย่งตอ่การสญูพนัธุ์ถกูพบมากขึน้ในบริเวณทะเลสาบสงขลา จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ปลา
กระแห และปลาแขยงนวล 

 
 

กจิกรรม : พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

พฒันาตามแผนแมบ่ทการจดัการประมงทะเลไทย โดยพฒันาองค์กร/ชาวประมงเพ่ือการจดัการประมงทะเล ซึง่ได้จดั
อบรมไปแล้ว 1,830 ราย ในหลกัสตูรการจดัตัง้ธนาคารสตัว์น า้ชมุชน และหลกัสตูรการบริหารจดัการประมงโดยชมุชน 

 



 
 

 

จดัสร้างปะการังเทียมเพ่ือการประมง ขนาดเลก็  10 แห่งท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ ชลบรีุ ชมุพร  จงัหวดัละ 2 แห่ง 
นครศรีธรรมราช สงขลา กระบ่ี ระนองจงัหวดัละ 1 แห่ง 

 

 
 
11. แผนงาน :ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาการประมง 
ผลปริมาณ 

- จ านวนผลงานวิจยัท่ีด าเนินการ 83  เร่ือง 
ผลเชงิคุณภาพ 

- ผลงานวิจยัท่ีสามารถเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์  8  เร่ือง 
กจิกรรม : วิจัยและพัฒนาการประมง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืด  กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง  

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น า้ กองวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมสัตว์น า้   
พฒันาการเพาะเลีย้งและปรับปรุงพนัธุ์ ท าการศกึษา ค้นคว้า วิจยั เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืด สตัว์
น า้ชายฝ่ัง และปรับปรุงพนัธุ์สตัว์น า้ สายพนัธุ์สตัว์น า้ท่ีมีคณุภาพการผลิต การเพาะเลีย้ง ต้านทานโรคและมีสภาพ
เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของสตัว์น า้ จ านวน  42 เร่ือง  

 



 
 

 

พฒันาการท าการประมงและส ารวจแหลง่ประมง ท าการศกึษา ส ารวจ วิเคราะห์และวิจยัเก่ียวกบั แหลง่ท าการประมงใน
น่านน า้ไทย  พืน้ท่ีทบัซ้อน  น่านน า้สากล  รวมทัง้ร่วมท าการส ารวจวิจยัในน่านน า้ตา่งประเทศ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท า
การประมงทะเล และพฒันาเทคโนโลยีเก่ียวกบัเคร่ืองมือประมง เรือประมง และวิธีท าการประมงทะเล จ านวน 34เร่ือง   

 
 

พฒันาผลิตภณัฑ์ประมง  ท าการศกึษา ค้นคว้า วิจยั และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคณุภาพสินค้าและผลิตภณัฑ์ 
วิธีการเก็บรักษา การขนสง่สตัว์น า้ กรรมวิธีการผลิต การแปรรูป และการตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์สตัว์น า้อย่างถกูสขุลกัษณะและเป็นการเพ่ิมมลูคา่สินค้าสตัว์น า้ จ านวน  7เร่ือง 

 

 

 

 
 


