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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  กรมประมง 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมประมง โครงการส ารวจและ

รวบรวมพันธุ์ปูแม่ฟ้า
หลวงส ารวจและ
รวบรวมพันธุกรรมปู
สายพันธ์ุปูแม่ฟ้าหลวง 
(Dromothelphusa 
sangwan Naiyanetr, 
1997) 

   46,100 46,100 กรมประมง เป้าหมาย : ส ารวจและ
รวบรวมปูแม่ฟ้าหลวง 
จ านวน 1 ชนิด 
วัตถุประสงค ์    
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
2. ส ารวจและรวบรวมป ู
แม่ฟ้าหลวงเพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ปู
แม่ฟ้าหลวงไม่ให้สูญพันธุ ์
3. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ด าเนินการส ารวจและ
รวบรวมปูแม่ฟ้าหลวงในพื้นที่
พื้นที่ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 4 ครั้ง เพ่ือน ามา
รวบรวมไว้ในจุดเรียนรู้ 1 แห่ง 
ซึ่งได้ผลตรงตามเป้าหมาย 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจดื เขต 2 
(เชียงราย) 

 

  รวม..1..โครงการ 1  46,100 46,100      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมประมง โครงการการเพาะพันธุ์

ปูแม่ฟ้าหลวง
(Dromothelphusa 
sangwan Naiyanetr, 
1997)  เพื่อปล่อยพันธุ์
ปูคืนสูธรรมชาต ิ 

   - - กรมประมง เป้าหมาย : ผลิตลูกปูแม่ฟ้า
หลวงเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปูแม่ฟ้า
หลวงไม่ใหสู้ญพันธ์ุ 
3. ผลิตลูกปูแม่ฟ้าหลวงเพื่อ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาต ิ

ไม่มีการด าเนินการเพาะพันธ์ุ
ปูแม่ฟ้าหลวง เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
กับการเตรียมการเพาะพันธ์ุ  

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจดื เขต 2 
(เชียงราย) 

 

2 กรมประมง โครงการผลติสตัว์น้ า
ชายฝั่งหายากเพื่อ
ปล่อยในแนวปะการัง 
เพื่อน าลูกพันธุ์ลง
ปล่อยสู่ทะเลในแนว
ปะการัง  

   150,000 150,000 กรมประมง เป้าหมาย : ปล่อยลูกพันธุ์
สัตว์น้ าท่ีเพาะพันธ์ุได้ทั้งหมดสู่
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
จุดประสงค์ 
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
2. เพื่อเพ่ิมผลผลติปลาทะเลที่
ใกล้สูญพันธ์ุกลับคืนสู่ธรรมชาต ิ
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปลา
ทะเลไม่ให้สญูพันธ์ุไปจาก
ธรรมชาต ิ

ด าเนินการผลติปลาเก๋า
ปะการังและปลากะรังหงส ์
จ านวน 1,000 ตัว ปล่อยลง
ในแหล่งน้ าธรรมชาติบริเวณ
บ้านอ่าวใหญ่และบริเวณเกาะ
พร้าวนอก จ.ตราด  

สถานีวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
  

  

 

  

216,100 216,100 กรมประมง เป้าหมาย : ปล่อยลูกพันธุ์
สัตว์น้ าท่ีเพาะพันธ์ุได้ทั้งหมดสู่
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
จุดประสงค์  
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
2. เพื่อเพ่ิมผลผลติปลาทะเลที่
ใกล้สูญพันธ์ุกลับคืนสู่ธรรมชาต ิ
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปลา
ทะเลไม่ให้สญูพันธ์ุไปจาก
ธรรมชาต ิ

ด าเนินการผลผลิตสตัว์น้ า
ชายฝั่งหายากบรเิวณแนว
ปะการัง จ านวน 2,000 ตัว 
ประกอบด้วยปลาการ์ตูนอาน
ม้า จ านวน 1,000 ตัว และ
ปลากะรังเสือ จ านวน 1,000 
ตัว เพื่อปล่อยลงในบรเิวณ
กองหินขาว เกาะเสมด็ และ 
เกาะจันทร ์จ.ระยอง 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งระยอง 

  

  รวม..2..โครงการ 1 1 366,100 366,100      

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมประมง การจัดท าฐานข้อมลู

พันธุกรรมพืชและสัตว์
น้ าท่ีได้ด าเนินมน
กิจกรรม 1 - 4 

   - - กรมประมง เป้าหมาย : 1 ฐานข้อมูล 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2563 

กองโครงการ 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย กรมประมง หน้า 4 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็น
ระบบ สามารถสืบค้นได้ง่าย 

  รวม..1..โครงการ  1 - -      

 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตรส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมประมง งานพิพิธภัณฑ์สร้าง

จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
ทะเล (รวบรวมพันธุ์
สัตว์ทะเลมีชีวิตใน
ธรรมชาตมิาจัดแสดง
พันธุ์สัตว์น้ าท่ีหายาก
ในพิพิธภัณฑ์สตัว์ทะเล 
ที ่จ.ระยอง) 

 

  

46,100 46,100 กรมประมง เป้าหมาย : น าพันธุ์สัตว์
ทะเลมาจัดแสดงหมุนเวียน 
จ านวน 1,000 ตัวเพื่อ
น ามาจัดแสดงนิทรรศการ
ในสถานแสดงพันธุ์สตัว์น้ า 
จ านวน 2 ครั้งต่อป ี
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
2. เพื่อจัดแสดงสายพันธ์ุ

ผลการด าเนินงานรวบรวมพันธุ์
สัตว์ทะเลมีชีวิตในธรรมชาตไิด้
ทั้งหมดจ านวน 1,185 ตัว และ
น ามาจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าที่หา
ยากในพิพิธภัณฑส์ัตว์ทะเลที ่
จ.ระยอง รวมทั้งด าเนินการจดั
แสดงนิทรรศการสัตว์ทะเลหา
ยากภายในสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ าด้วย 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงอ่าว
ไทยฝั่งตะวันออก 
(ระยอง)  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พืชและสัตว์น้ าให้
ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู ้
3. เพื่อปลูกฝังการส านึกรัก
และหวงแหนทรัพยากร 

2 กรมประมง งานศูนย์การเรยีนรู้
เพื่อสร้างจิตส านึกและ
การอนุรักษ์เต่าน้ าจืด
ของไทย 

 

  

 -  -   เป้าหมาย : 1 จุดเรียนรู ้
เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนไดร้่วมกันอนุรักษ์
เต่าน้ าจดืของไทย 
จุดประสงค์  
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
2. เพื่อจัดแสดงสายพันธ์ุเต่า
น้ าจืดของไทยให้ประชาชน
ได้ศึกษาและเรียนรู ้
3. เพื่อสร้างจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรเต่า
กระอานและเต่าลายตีนเปด็
ของไทย 

ด าเนินการสร้างจดุเรยีนรู ้
จ านวน 1 จุด เพื่อ
ประชาสมัพันธ์และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรเต่า
กระอานและเต่าลายตีนเปด็
ของไทยและเต่าน้ าจืดของ
ไทยชนิดอื่นๆ 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดสตลู 

 

  รวม..2..โครงการ 2  46,100 46,100      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมประมง โครงการการส่งเสรมิ

และพัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การเลีย้งสัตว์น้ าและให้
ค าแนะน าเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง 

   46,200 46,200 กรมประมง เป้าหมาย : ส่งเสริม
เกษตรกร 48 ราย   
วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
2. เพื่อส่งเสรมิให้เกษตรกร
มีความรู้ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 
3. เพื่อสร้างความรูส้ึกรัก
และหวงแหนทรัพยากร 

ผลการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า การฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการเลี้ยงสตัว์น้ า
และให้ค าแนะน าเกษตรกร 
จ านวน 48 ราย ซึ่งได้ผงตรง
ตามเป้าหมาย 

ส านักงานประมง
จังหวัดกาญจนบรุ ี

 

2 กรมประมง โครงการจดัอบรมเด็ก
และเยาวชนเพื่อสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสตัว์ทะเล 

 

  

- - กรมประมง เป้าหมาย : อบรมเยาวชน 
ปีละไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง   
วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่น
หลังมีความรู้ม ีเกิดความรัก
และหวงแหนเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล 

ผลการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์
สร้างจิตส านึก จัดอบรมให้แก่
เด็กและเยาวชนต่างๆ เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
การด าเนินงาน จ านวน 12 
ครั้ง ซึ่งได้ผลรงตามเป้าหมาย 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงอ่าว
ไทยฝั่งตะวันออก 
(ระยอง)  

 

3 กรมประมง จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.- 
กรมประมง เพื่อ
ประชาสมัพันธ์การ

 

  
- - กรมประมง เป้าหมาย : 1 เว็บไซต ์  

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อสนองพระราชด าริ

ด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ข 
เพิ่มเตมิข้อมูลและอัพเดท
กิจกรรมประชาสมัพันธ์การ

กองโครงการ 
อันเนื่องมาจาก 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย กรมประมง หน้า 7 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริของกรม
ประมง 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริของกรมประมง 

ด าเนินงานของกรมประมง
เรียบร้อยแล้ว 

พระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ 

4 กรมประมง การเพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการ
ด้านทรัพยากรประมง
และการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานของ
โครงการ โดยการท า
เอกสารเผยแพร่และ
จัดแสดงในงาน
วิชาการต่างๆ 

 

  

50,000 50,000 กรมประมง เป้าหมายโครงการ : จัดท า
วารสาร/แผ่นพับเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสตัว์น้ า จ านวน 
3,000 ฉบับ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้น
ทรัพยากรสตัว์น้ าและพันธ์ุ
พืชของไทย รวมถึงแนวทาง
การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางการประมง  
3. สร้างจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

ด าเนินการจัดท าแผ่นพับ 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางการประมง
จ านวน 3,000 ฉบับ แจกจ่าย
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไปในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ครั้งท่ี 
10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้าน
ไทยได้ประโยชน์ระหว่างวันท่ี 
29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2562 ณ 
ศูนย์หนองระเวียง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 

กองโครงการ 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย กรมประมง หน้า 8 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
จากทรัพยากรสัตว์น้ าและ
พันธ์พืชของไทยให้แก่เด็ก
และเยาวชน และประชาชน
ที่สนใจ 

  รวม..4..โครงการ 4  96,200 96,200      
 


