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ทั้งน้ี หวังเปนอยางย่ิงวา คูมือปฏิบัติงานโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชนฉบับน้ี 

จะเปนประโยชนสำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณาการดำเนินการใหสอดคลองกับ
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แผนปฏบิัติการฟนฟ ูเยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 
      

1. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากในป 2562 ประเทศไทยประสบปญหาฝนทิ้งชวงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และเกิดอุทกภัยใน
ชวงเวลาตอมาตอเน่ืองจนถึงเดือนตุลาคม สงผลใหรอบระยะเวลาการเพาะปลูกทางการเกษตรไมเปนไปตามฤดูกาล 
กระทบตอผลผลิตและโอกาสในการสรางรายไดที่เกษตรกรควรจะไดรับ ซึ่งทำใหกระแสเงินสดในมือของเกษตรกรลดลง 
อาจไมเพียงพอตอการดำรงชีพและนำไปสูการกอหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 

 โดยจากสถานการณฝนทิ้งชวง เมื่อชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สงผลใหพ้ืนที่การเกษตรเสียหายสิ้นเชิง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ประกอบกับสถานการณอุทกภัย เน่ืองจาก
พายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ต้ังแตวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เปนตนมา ทำใหเกิดอุทกภัยใน
พ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ทั้งน้ี การใหความชวยเหลือ เยียวยาเกษตรกรผูประสบภัยดำเนินการภายใตหลักการ ดังน้ี  
 1. เกษตรกรที่ เขารวมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยาฯ ตองเปนเกษตรกรผูประสบภัย 
ฝนทิ้ งชวง/ฝนแลงหรืออุทกภัย ป  2562 ที่ ไดรับความเสียหายสิ้นเชิง และไดรับการชวยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  
 2. การชวยเหลือตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา ฯ เปนการเยียวยาเพ่ิมเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ 
เน่ืองจากเหตุที่มาของปญหาที่เกิดขึ้นพิเศษ เฉพาะหวงเวลา คือ เกษตรกรประสบปญหาทั้งภัยฝนทิ้งชวงและปญหา
อุทกภัยติดตอกัน ทำใหขาดโอกาสในการสรางรายได ดังน้ัน การฟนฟู เยียวยาผูประสบภัยตอเน่ือง ใหผานพนและ
สามารถฟนฟูอาชีพการเกษตรไดตามปกติโดยเร็ว 

 3. แผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา ฯ ตองมีการเช่ือมโยงตลาดระหวางแหลงผลิตกับแหลงรับซื้อผลผลิตใหมีความ
ชัดเขน โดยพิจารณาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการผลิตที่สอดคลองกับปริมาณน้ำตนทุนในพ้ืนที่ รวมทั้ง ใหคำแนะนำ
ทางวิชาการ เพ่ือใหเกษตรกรมีศักยภาพในการปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสรางใหมที่ดี
กวาเดิม 

  โดยแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้ งชวงและอุทกภัย ป 2562 วงเงินรวม 
3,120.8618 ลานบาท เปาหมายเกษตรกร 1,075,000 ลานครัวเรือน จำนวน 5 โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชน้ำนอยเพ่ือสรางรายไดแกเกษตรกร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเขียว) วงเงิน 
374.5248 ลานบาท หนวยงานรับผิดชอบ กรมสงเสริมการเกษตร เปาหมาย เกษตรกร จำนวน 150,000 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 1.4 ลานไร โดยสนับสนุนเปนเงินโอนเขาบัญชีเกษตรกรเพ่ือซื้อเมล็ดพันธุ ใหความชวยเหลือตามพ้ืนที่ปลูกจริง 
รายละไมเกิน 20 ไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 1.0 ลานไร อัตราไรละ 245 บาท(ครัวเรือนละ 
4,900 บาท) ถั่วเขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 0.4 ลานไร อัตราไรละ 200 บาท (ครัวเรือนละ 4,000 บาท) 

2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวป 2563/64 วงเงิน 1,739.429 ลานบาท หนวยงานรับผิดชอบ 
กรมการขาว เปาหมาย เกษตรกร จำนวน 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุขาว 63,200 ตัน พ้ืนที่  6.32 ลานไร 
โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวแกเกษตรกร ไรละ 10 กิโลกรัม ไมเกินครัวเรือนละ 10 ไร ทั้งน้ี จะจัดสงเมล็ดพันธุขาวกลุม
ไมไวแสง ชวงเดือนกลางเดือนพ.ย. - กลางเดือน ธ.ค. 2562 สำหรับเกษตรกรผูปลูกขาวกลุมขาวไวแสง จะจัดสง 
ชวงเดือน มี.ค. - เม.ย. 2563 
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2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวป 2563/64 วงเงิน 1,739.429 ลานบาท หนวยงานรับผิดชอบ 
กรมการขาว เปาหมาย เกษตรกร จำนวน 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุขาว 63,200 ตัน พ้ืนที่  6.32 ลานไร 
โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวแกเกษตรกร ไรละ 10 กิโลกรัม ไมเกินครัวเรือนละ 10 ไร ทั้งน้ี จะจัดสงเมล็ดพันธุขาวกลุม
ไมไวแสง ชวงเดือนกลางเดือนพ.ย. - กลางเดือน ธ.ค. 2562 สำหรับเกษตรกรผูปลูกขาวกลุมขาวไวแสง จะจัดสง 
ชวงเดือน มี.ค. - เม.ย. 2563 

3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพดานประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอดิน วงเงิน 260 ลานบาท 
หนวยงานรับผิดชอบ กรมประมง มีเปาหมายเกษตรกร จำนวน 50,000 ราย โดยสนับสนุนพันธุปลาและอาหารสัตวน้ำ
ใหแกเกษตรกร (เกษตรกรไดรับพันธุปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว พรอมอาหารสัตวน้ำนำรอง จำนวน 120 
กิโลกรัม) (รายละ 5,000 บาท) 

4) โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก เพ่ือฟนฟูเกษตรกรที่ประสบปญหาอุทกภัย วงเงิน 240 ลานบาท 
หนวยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว เปาหมาย เกษตรกร 48,000 ครัวเรือน โดยสนับสนุนเปนเงินโอนเขาบัญชีเกษตรกร 
เพ่ือซื้อพันธุไกไข เปดไข ครัวเรือนละ 10 ตัว ไกพ้ืนเมืองคละเพศ ครัวเรือนละ 30 ตัว พรอมคาอาหารและคาวัสดุ 
(ครัวเรือนละ 4,850 บาท) 
 5) โครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน วงเงิน 506.908 ลานบาท หนวยงานรับผิดชอบ 
กรมประมง เปาหมาย แหลงน้ำในชุมชน จำนวน 1,436 แหง ในพ้ืนที่  129 อำเภอ โดยปลอยพันธุสัตวน้ำ 
(ลูกพันธุกุงกามกราม) ในแหลงน้ำชุมชน โดยสนับสนุนลูกพันธุกุงกามกรามขนาดต้ังแต 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป จำนวน 
200,000 ตัวตอแหลงน้ำ 
2. วัตถุประสงคเพ่ือสรางรายไดหรือลดรายจายในครัวเรือนใหแกเกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวงและอุทกภัยป 2562 
ใหสามารถทำการผลิตไดทันทีหลังน้ำลด เปนการบรรเทาความเดือนรอนแกเกษตรกรผูประสบภัย ใหสามารถประกอบ
อาชีพการเกษตรไดอยางตอเน่ือง สามารถสรางรายไดและผลผลิตเพ่ือเปนคาใชจายในครัวเรือนไดในระยะสั้น  

3. พื้นที่ดำเนนิการ 

  พ้ืนที่ประสบสถานการณฝนทิ้งชวง เมื่อชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 และพ้ืนที่ประสบ
สถานการณอุทกภัย เน่ืองจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และ/หรือ พายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 
2562 จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยเปนพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติที่ไดรับความเสียหายสิ้นเชิง และไดรับการชวยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 36 จังหวัด ขอมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดังน้ี 
  - ภาคเหนือ 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม เชียงราย นาน นครสวรรค พิษณุโลก พิจิตร 
เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร  อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี  
และจังหวัดหนองคาย 
  - ภาคกลาง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดสระแกว 
  - ภาคใต 1 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง 
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4. คุณสมบัติเกษตรกร 
  4.1 เปนเกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวง/ฝนแลงหรืออุทกภัย ป 2562 ที่ไดรับความเสียหายสิ้นเชิง และไดรับ
การชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562  
  4.2 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนดานพืช  
  1) พ้ืนที่ที่เขารวมโครงการตองมีเอกสารสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
  2) พ้ืนที่ที่เขารวมโครงการตองมีความเหมาะสมในการผลิตที่สอดคลองกับปริมาณน้ำตนทุนในพ้ืนที่ 
  4.3 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนดานประมง 
  1) เกษตรกรจะตองมีบอดิน 
  2) มีปริมาณน้ำเพียงพอ และเหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 
  4.4 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนดานปศุสัตว  
  1) เกษตรกรตองมีโรงเรือนสัตวปก พรอมลานปลอยที่มีตาขายปองกันสัตวพาหะ 
  2) อยูในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 17 จังหวัด ไดแก เชียงใหม สุโขทัย แมฮองสอน นาน พิจิตร พิษณุโลก
สกลนคร มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร ขอนแกน อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กาฬสินธุ ศรีสะเกษ นครพนม 
และมุกดาหาร 
  4.5 เกษตรกรตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีที่
รับการสนับสนุนเปนเงินโอนเขาบัญชี เพ่ือนำไปซื้อปจจัยการผลิต (โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชน้ำนอยเพ่ือ 
สรางรายไดแกเกษตรกร และโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก เพ่ือฟนฟูเกษตรกรที่ประสบปญหาอุทกภัย) 

5. เปาหมาย 
  เกษตรกรผูประสบฝนทิ้งชวง/ฝนแลง และอุทกภัยเน่ืองจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ที่เสียหายสิ้นเชิง 
และไดรับความชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

6. ระยะเวลาดำเนนิการ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 

7. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 การชวยเหลือตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา ฯ เปนการเยียวยาเพ่ิมเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ จึงตอง
ตรวจสอบขอมูลจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายสิ้นเชิง และไดรับความชวยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังน้ี 
 7.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรเปาหมาย โดยตองเปนเกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวง/ฝนแลง 
หรืออุทกภัย ป 2562 ที่ไดรับความเสียหายสิ้นเชิง และไดรับความชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงิน
ทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ดานพืช ดานประมง และดานปศุสัตว (ตรวจสอบ 
ความซ้ำซอนของแตละดาน) 

7.2 รับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ โดยใชกลไกคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและ
การแกไขปญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team: OT) ที่มีนายอำเภอ เปนที่ปรึกษา เกษตรอำเภอ 
เปนประธานคณะทำงาน หัวหนาสวนราชการระดับอำเภอหรือเทียบเทาของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณที่ไดรับมอบหมาย นายกองคการปกครองสวนทองถิ่นหรือผูแทน เปนคณะทำงาน และเกษตรตำบลที่ไดรับ
มอบหมาย 
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เปนคณะทำงานและเลขานุการ เปนหลัก ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ หรือใหเกษตรกรสมัครไดดวยตนเองที่สำนักงาน
เกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตวจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงอำเภอ 
และสำนักงานปศุสัตวอำเภอ โดยดำเนินการ ดังน้ี 

1) วางแผนการลงพ้ืนที่ 
 2) ช้ีแจงเกษตรกรที่ไดรับเงินการชวยเหลือตามขอ 7.1 พิจารณาเลือกรายการขอรับการชวยเหลือ 
โครงการใดโครงการหน่ึง ใน 4 โครงการโดยระบุขั้นตอนแตละโครงการตามคูมือที่ระบุในภาคผนวก ประกอบดวย 

  2.1) โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชน้ำนอยเพ่ือสรางรายไดแกเกษตรกร 
  2.2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวป 2563/64 
  2.3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพดานประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอดิน 
  2.4) โครงการสงเสริมการเลีย้งสัตวปก เพ่ือฟนฟูเกษตรกรที่ประสบปญหาอุทกภัย 
 3) บันทึกขอมูลเกษตรกรรวมโครงการผานระบบ โดยทีม OT ที่ลงพ้ืนที่คียขอมูลผานแท็บเล็ต 
7.3 สวนกลางประมวลผลความตองการขอรับการชวยเหลือและประมาณการวงเงินและเปาหมาย (กรณีวงเงิน

หรือเปาหมายไมสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี ตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา) 
7.4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือจัดซื้อจัดจางตามหลักเกณฑ เง่ือนไขของแตละโครงการ 
7.5 เตรียมโอนเงินหรือจัดซื้อจัดจางและประสาน ติดตามผลการพิจารณาจัดสรรเงินงวดจากสำนักงบประมาณ 
7.6 ดำเนินกระบวนการ เพ่ือโอนเงินใหกับเกษตรกรหรือแจกปจจัยการผลิตตามเง่ือนไขโครงการ 
7.7 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
7.8 ติดตามประเมินผลโครงการ
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8. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 
หนวยงาน
ดำเนนิการ 

1. ขั้นเตรียมการ ต.ค. - พ.ย.62  
    1.1 ตรวจสอบขอมูลพ้ืนทีแ่ละจำนวนครวัเรือนเกษตรกรที่ไดรับ
ความเสียหายสิ้นเชิง และไดรับความชวยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ต.ค. 62 กสก. กป.  

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

    1.3 ประชาสัมพันธเชิญชวนและสำรวจความตองการเขารวม
โครงการฯ เบ้ืองตนของเกษตร 

พ.ย. 62 กสก. กข. กป. ปศ. 

2. การประชาสมัพันธรบัสมัครเกษตรกร 25 ต.ค. - 10 พ.ย.62 กสก. กข. กป. ปศ. 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

    2.1 วางแผนการลงพ้ืนที ่   
    2.2 ช้ีแจงเกษตรกรที่ไดรับเงินการชวยเหลือตามขอ 1.1 พิจารณา 
เลือกรายการขอรับการชวยเหลือตามคูมือยอยแตละโครงการ 

  

    2.3 บันทึกขอมูลเกษตรกรรวมโครงการ   
3. สวนกลางประมวลผลความตองการขอรับการชวยเหลือ 
และประมาณการวงเงินและเปาหมาย (กรณีวงเงินหรือเปาหมาย 
ไมสอดคลองกับมติ ครม. ตองเสนอ ครม.พิจารณา) 

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

4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือจัดซื้อจัดจางตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไขของแตละโครงการ 

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

5. เตรียมโอนเงินหรือจัดซื้อจัดจาง และประสาน ติดตามผล 
การพิจารณาจัดสรรเงินงวดจากสำนักงบประมาณ 

21 พ.ย. -  28 พ.ย.62 กสก. กข. กป. ปศ. 

6. ดำเนินกระบวนการ เพื่อโอนเงนิใหกับเกษตรกรหรือแจกปจจัย
การผลิตตามเงื่อนไขโครงการ 

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 : กรณีวงเงินเกินตามขอ 3 จะตองปรับระยะเวลาดำเนินงานต้ังแตกิจกรรมที ่4 - 6 อีกครั้งหน่ึง 

9. หนวยงานรบัผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานหลกั  กรมสงเสริมการเกษตร กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสตัว 
 หนวยงานสนบัสนนุ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมสหกรณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
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รายละเอียดโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชมุชน 

1. หลักการและความเปนมา 

 สืบเน่ืองจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา และคณะไดลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมผูประสบภัยใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดำริวาในการบริหารจัดการแหลงน้ำหลังเกิดอุทกภัยควรมีการปรับปรุงและจัดการ
แหลงน้ำในพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับการปองกันน้ำทวม และชวยเก็บกักน้ำเพ่ือทำการเกษตรในชวงฤดูแลง เชน การจัดทำ
โครงการแกมลิงตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เปนตน และเมื่อมีแหลงน้ำแลว ควรมีการใชประโยชนในการ
สรางรายไดใหกับชุมชนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะชวงที่ตองฟนฟูอาชีพใหแกผูประสบภัย ซึ่งจากแนวคิดการสราง
ประโยชนจากแหลงน้ำของชุมชนน้ี สอดคลองกับภารกิจของกรมประมง คือ การสงเสริมอาชีพของชาวประมง ทั้งใน
ดานการเพาะเลี้ยงและการจับสัตวน้ำ โดยเฉพาะการจับสัตวน้ำน้ีเปนสิ่งที่ควรใหความสำคัญและบริหารจัดการเปน
อยางมาก เน่ืองจากเปนการเพ่ิมโอกาสใหกับทุกคนในการใชประโยชนจากทรัพยากรในพ้ืนที่ นอกจากน้ีการจับสัตวน้ำ
ยังเปนอาชีพที่มีผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบกับตนทุนที่ลงไป อีกทั้ง สิ่งที่ไดตอบแทนกลับมาควบคูไปกับรายได คือ 
ความสามัคคี ในชุมชนและการเรียนรูที่จะใชทรัพยากรอยางมีกติกา 

 สัตวน้ำเศรษฐกิจที่มีมูลคาสูง ตัวอยางเชน กุงกามกราม ปลานิล ปลาย่ีสกไทย เปนตน ซึ่งจากการ
ดำเนินงานที่ผานมาในอดีตของกรมประมง ชนิดสัตวน้ำเศรษฐกิจที่จัดวาใหผลตอบแทนตอการลงทุนคอนขางสูง คือ 
“กุงกามกราม” ทั้งน้ีกุงกามกรามโดยธรรมชาติจะอยูในแมน้ำลำคลอง แทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใตของ
ประเทศไทย ซึ่งในอดีตสามารถพบกุงชนิดน้ีไดอยางชุกชุม ทำใหจับไดปริมาณมากโดยเฉพาะในฤดูหนาว แตดวย
สภาพแวดลอมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ทำใหกุงกามกรามที่อยูตามแหลงน้ำธรรมชาติ มีจำนวนที่นอยลง 
ในขณะที่ผูบริโภคยังมีความตองการในการนำกุงกามกรามมาประกอบอาหารอยางตอเน่ือง เน่ืองจากมีเน้ือแนน  
รสชาติอรอย สามารถนำมาปรุงไดหลากหลายเมนู เชน ตมยำ กุงเผา เปนตน จากความตองการที่มีมาก แตปริมาณกุง
ชนิดน้ีกลับมีนอยลงในธรรมชาติและตามปกติจะไมพบในแหลงน้ำปดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ทั้งน้ี 
ในการปลอยลูกพันธุกุงกามกรามในโครงการฯ จะปลอยขนาดต้ังแต 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป เน่ืองจากเปนการลดระยะเวลา
ในการเจริญเติบโต เปนการเพ่ิมอัตรารอด และเพ่ือใหสอดคลองกับฤดูกาล 

 จากที่กลาวมา โครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชนเปนทางเลือกที่สำคัญที่สามารถ
ดำเนินการไดในพ้ืนที่ที่ตองการฟนฟูอาชีพ เพราะมีศักยภาพในการใหผลตอบแทนที่รวดเร็ว งายตอการจัดการ 
เปนอาชีพเสริมที่ดีที่ใหผลตอบแทนสูง และเปนการเพ่ิมโอกาสใหกับประชาชนทุกคนในการเขาถึงทรัพยากรของชุมชน
โครงการน้ีจึงมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางรายไดใหชุมชนในพ้ืนที่ของอำเภอที่ไดรับการประกาศเขตการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย ป 2562 จำนวน 1,436 แหง สรางอาชีพและใหชุมชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการแหลงน้ำใหมีผลผลิตสัตวน้ำเพ่ิมขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพของชุมชนในดานผลผลิตสัตวน้ำเศรษฐกิจ
มูลคาสูง ซึ่งขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ คือ การจัดต้ังกรรมการชุมชนเพ่ือดูแลทรัพยากรกำหนดจุดการปลอย ดูแล
ผลประโยชนและรับผลประโยชนรวมกันตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสรางรายไดใหชุมชนในพ้ืนที่ของอำเภอที่ไดรับการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย ป 2562 

 2.2 เพ่ือสรางอาชีพและใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงน้ำ ใหมีผลผลิตสัตวน้ำเพ่ิมขึ้น 

 2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนในดานผลผลิตสัตวน้ำเศรษฐกิจมูลคาสูง 

3. กรอบแนวความคิดในการดำเนนิโครงการ 
 การดำเนินโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน กรอบแนวความคิดในการ

ดำเนินงานโครงการฯ โดยการสนับสนุนลูกพันธุสัตวน้ำ (ลูกพันธุกุงกามกราม) และการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน
หลังเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงและจัดการแหลงน้ำในพ้ืนที่ใหเหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ำ (ลูกพันธุ 
กุงกามกราม) โดยมีเจาหนาที่หนวยงานกรมประมงและหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของใหคำแนะนำ คำปรึกษาดานวิชาการ 
และอำนวยการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนการดำเนินงานที่ชุมชนรวมกันพิจารณาจัดทำขึ้น 
ภายใตกรอบการดำเนินงานโครงการฯ มีการนำองคความรูดานตาง ๆ มาปรับใชในการดำเนินงาน เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการฯ (ภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการดำเนินโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน
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4. ผลผลิตและกิจกรรมของโครงการ (Outputs and Activities) 

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดต้ังกรรมการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมบรหิารจัดการแหลงนำ้ชุมชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตที่ 1.1:   มีการจัดต้ังกลไกความรวมมือ จัดทำแผนปฏิบัติงาน และสนบัสนนุการพัฒนาศักยภาพการ

ทำงานในโครงการเพื่อการดำเนนิงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1.1.1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพ่ือช้ีแจงโครงการฯ ติดตามความกาวหนา 

และสรุปผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1.1.2 จัดทำและเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการและแนวทางติดตามประเมินผลโครงการ 

กิจกรรมที่ 1.1.3 บริหาร และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

ผลผลิตที่ 1.2: มีการจัดต้ังกลไกความรวมมือ และการประสานการทำงานระดับทองถ่ิน เพื่อใหการดำเนนิ

โครงการเปนไปตามแผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1.2.1 คัดเลือกพ้ืนที่แหลงน้ำชุมชนเปาหมายจำนวน 1,436 แหง 

กิจกรรมที่ 1.2.2 ประชุมรวมกับชุมชนเปาหมายเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ 

กิจกรรมที่ 1.2.3 จัดต้ังคณะกรรมการแหลงน้ำชุมชนและกำหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ 

กิจกรรมที่ 1.2.4 ติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานโครงการฯ อยางตอเน่ือง 

กิจกรรมหลักที่ 2 ดำเนนิกิจกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการบรหิารจัดการแหลงนำ้ชมุชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตที่ 2.1: มีการเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงน้ำเปาหมาย 

มีคณะกรรมการแหลงน้ำชุมชน และชุมชนเปาหมายรวมดำเนนิโครงการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 2.1.1 สำรวจและสงขอมูลพ้ืนฐานแหลงน้ำเปาหมาย 

กิจกรรมที่ 2.1.2 ช้ีแจงแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการผลิตกุงกามกรามในแหลงน้ำชุมชน และ

การขับเคลื่อนการบริหารจัดการแหลงน้ำ 

กิจกรรมที่ 2.1.3 สงเสริมองคความรูแกชุมชนในการจัดเตรียมแหลงน้ำใหเหมาะสมและเพ่ิมอาหารธรรมชาติใน

แหลงน้ำ 

กิจกรรมที่ 2.1.4 ประชุมช้ีแจงเพ่ือใหมีการกำหนดกฎระเบียบในการดำเนินงานและบริหารจัดการของ

คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 

ผลผลิตที่ 2.2: มีการรวมดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตกุงกามกรามในแหลงนำ้เปาหมาย 

กิจกรรมที่ 2.2.1 สรางแหลงหลบภัย (กร่ำ) และแหลงผลิตอาหารธรรมชาติในแหลงน้ำ 

กิจกรรมที่ 2.2.2 รวมดำเนินการและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงในแหลงน้ำ  

สุมชัดวัดขนาดกุงกามกรามแรกปลอย 

 



9 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2.2.3 คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชนช้ีแจงและควบคุมการทำประมงใหเปนไปตาม

กฎระเบียบที่กำหนด 

กิจกรรมที่ 2.2.4 รวมติดตามการเติบโตและประเมินผลจับ และมูลคากุงกามกรามที่เปนผลผลิตที่เกิดขึ้นในแหลงน้ำ 

กิจกรรมหลักที่ 3 ดำเนนิกิจกรรมการติดตามและรายงานความกาวหนาของการดำเนนิโครงการฯ ในแหลงน้ำ

ชุมชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตที่ 3.1 มีการติดตามการดำเนนิงานโครงการสรางรายไดจากอาชพีประมงในแหลงน้ำชุมชน 

และโครงการดำเนนิการไดอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมที่ 3.1.1 ประชุมคณะทำงานและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ 

กิจกรรมที่ 3.1.2 ติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานโครงการฯ ของแหลงน้ำตามกิจกรรม 2.2.1 - 2.2.4 

กิจกรรมที่ 3.1.3 ติดตามและจัดทำรายงานความกาวหนาผลการปลอยพันธุสัตวน้ำและผลผลิตสัตวน้ำในแหลงน้ำ

ชุมชนตามกิจกรรม 2.2.2 และ 2.2.4 

ผลผลิตที่ 3.2 มีการจัดทำรายงานการดำเนินโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชนใน

พื้นที่เปาหมาย 

กิจกรรมที่ 3.2.1 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ และการประเมินโครงการเบ้ืองตน (CIPP Model) ประจำ

แหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 

กิจกรรมที่ 3.2.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ดานการประเมินการเติบโต ผลผลิต อัตรารอด 

และผลตอบแทนของแตละแหลงน้ำเปาหมาย ที่ทำการสุมตัวอยาง 94 แหง 

กิจกรรมที่ 3.2.3 รวบรวมและจดัทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 

กิจกรรมหลักที่ 4 ดำเนนิกิจกรรมการสรางการรับรูผานการประชาสัมพันธ และการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวของกับ

โครงการฯ ในระดับสาธารณะ 

ผลผลิตที่ 4 มีการสรางการรบัรูผานการประชาสัมพันธ และการจัดนิทรรศการทีเ่ก่ียวของกับโครงการฯใน

ระดับสาธารณะ 

กิจกรรมที่ 4.1 ใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการบูรณาการขอมูลจากพ้ืนที่ที่ดำเนินโครงการฯ 

กิจกรรมที่ 4.2 สรางการรับรูผานการประชาสัมพันธ และการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
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5. งบประมาณ 
 งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ภายในกรอบวงเงิน 430.80 ลานบาท เพ่ือเปนคา
สนับสนุนลูกพันธุกุงกามกรามขนาดต้ังแต 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป ตามประมาณการแหลงน้ำในชุมชนที่คาดวา 
จะดำเนินการจริง 1,436 แหง จำนวน 200,000 ตัวตอแหง 
รายละเอียดงบประมาณ 

รายการ จำนวนปลอย
ตอแหลงน้ำ 

เปาหมาย 
แหลงน้ำใน

ชุมชน 

รวมจำนวน 
ลูกพันธุสัตวน้ำ 
ทั้งโครงการฯ 

ราคา 
พันธุสัตวน้ำ 
ตอหนวย 

รวมเปนเงิน 
 

คาลูกพันธุกุงกามกราม 
ขนาด 5 – 7 เซนติเมตรขึ้นไป 

0.2 ลานตัว/แหง 1,436 แหง 287.2 ลานตัว 1.5 บาท/ตัว 430.80 
ลานบาท 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 แหลงน้ำชุมชน ในพ้ืนที่ของอำเภอที่ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
จากอุทกภัยป 2562 จำนวน 1,436 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
 1) แหลงน้ำในชุมชนมีผลผลติกุงกามกรามเพ่ิมขึ้น 3,000 กิโลกรัมตอแหลงน้ำ 
 2) ชุมชนมทีางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงน้ำใหมีผลผลิตสัตวน้ำ 
 เพ่ิมขึ้น 
 3) ชุมชนมีศกัยภาพในการผลิตสัตวน้ำเศรษฐกิจมลูคาสูง 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

จังหวัดที่ไดรับการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน ป 2562 จำนวน 19 จังหวัด 

 1. กาฬสินธุ 

2. ขอนแกน 

3. ตราด 

4. นครพนม 

5. บุรีรัมย 

6. พิจิตร 

7. พิษณุโลก 

8. เพชรบูรณ 

9. มหาสารคาม 

10. มกุดาหาร 

11. ยโสธร 

12. รอยเอ็ด 

13. ศรสีะเกษ 

14. สกลนคร 

15. สระแกว 

16. สุโขทัย 

17. อำนาจเจรญิ 

18. อุดรธานี 

19. อุบลราชธานี 
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9. แผนการดำเนนิงานและหนวยงานทีร่ับผดิชอบของโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน 

กิจกรรม
ที่ 

กิจกรรม หนวยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ชวงเวลาดำเนินโครงการ (ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563) Milestone 

ป 2562 ป 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดต้ังกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตที ่1.1 มีการจัดต้ังกลไกความรวมมือ จัดทำแผนปฏิบัติงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทำงานในโครงการเพ่ือการดำเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 

1.1.1 

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโครงการเพื่อช้ีแจงโครงการฯ 
ติดตามความกาวหนา และสรปุผลการ
ดำเนินงาน 

กคพ. คณะทำงาน  
 

          รายงานการ
ประชุม 

กิจกรรมท่ี 

1.1.2 

จัดทำและเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการ
และแนวทางติดตามประเมินผลโครงการ 

กคพ. คณะทำงาน   
 

         รายงานการ
ประชุม 

กิจกรรมท่ี 

1.1.3 

บริหาร และติดตามการดำเนินงาน
โครงการฯ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัตงิาน 

กคพ. คณะทำงาน   
 

         รายงานผลการ
ติดตามโครงการ 

ผลผลิตที่ 1.2 มีการจัดต้ังกลไกความรวมมือ และการประสานการทำงานระดับทองถิ่น เพ่ือใหการดำเนินโครงการเปนไปตามแผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 

1.2.1 

คัดเลือกพื้นท่ีแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย
จำนวน 1,436 แหง 

สนง.ปจ. ศูนยฯ   
 

         รายช่ือแหลงน้ำ
ชุมชนเปาหมาย 

กิจกรรมท่ี 
1.2.2 

ประชุมรวมกับชุมชนเปาหมายเพื่อช้ีแจง
รายละเอยีดโครงการฯ 

สนง.ปจ. ศูนยฯ             รายงานการ
ประชุม/
รายงาน
ความกาวหนา 

กิจกรรมท่ี 
1.2.3 

จัดตั้งคณะกรรมการแหลงน้ำชุมชนและ
กำหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ 

สนง.ปจ. ศูนยฯ             สำเนาเอกสาร
การแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ 

กิจกรรมท่ี 
1.2.4 

ติดตามความกาวหนาของการดำเนินงาน
โครงการฯ อยางตอเน่ือง 

สนง.ปจ. ศูนยฯ             รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ  
ตามหนา 75 
และ 78 - 88 
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กิจกรรม
ที ่

กิจกรรม หนวยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ชวงเวลาดำเนินโครงการ (ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563) Milestone 

ป 2562 ป 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลักที่ 2 ดำเนินกิจกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตท่ี 2.1 มีการเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงน้ำเปาหมาย มีคณะกรรมการแหลงน้ำชุมชน และชุมชนเปาหมายรวมดำเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 

2.1.1 

สำรวจและสงขอมลูพ้ืนฐานแหลงน้ำ
เปาหมาย 

สนง.ปจ. ศูนยฯ/ 
ชุมชน 

 
 

          รายงานผลการ
สำรวจฯ 
ตามหนา 60  

กิจกรรมท่ี 

2.1.2 

ช้ีแจงแผนปฏิบัตกิารในการดำเนินกจิกรรม
สนับสนุนการผลติกุงกามกรามในแหลงน้ำ
ชุมชน และการขับเคลื่อนการบรหิารจดัการ
แหลงน้ำ 

สนง.ปจ. ศูนยฯ   
 

         รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ 
ตามหนา 75 

กิจกรรมท่ี 

2.1.3 

สงเสรมิองคความรูแกชุมชนในการจดัเตรียม
แหลงน้ำใหเหมาะสมและเพิ่มอาหาร
ธรรมชาติในแหลงน้ำ 

สนง.ปจ. ศูนยฯ/ 
ชุมชน 

  
 

         รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ  
ตามหนา 75 

กิจกรรมท่ี 

2.1.4 

ประชุมช้ีแจงเพื่อใหมกีารกำหนดกฎระเบียบ
ในการดำเนินงานและบริหารจดัการของ
คณะกรรมการบรหิารจัดการประจำแหลงน้ำ
ชุมชน 

สนง.ปจ. +
ศูนยฯ 

(แหลงน้ำท่ี
สุมตวัอยาง 
94 แหง) 

ชุมชน   
 

         - รายงานผล
การปฏิบัติงานฯ  
ตามหนา 75 
- รายละเอียด
กฎระเบียบท่ี
กำหนดของ 
แตละชุมชน 

ผลผลิตที่ 2.2 มีการรวมดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตกุงกามกรามในแหลงน้ำเปาหมาย 

กิจกรรมท่ี 
2.2.1 

สรางแหลงหลบภัย (กร่ำ) และแหลงผลติ
อาหารธรรมชาติในแหลงน้ำ 

สนง.ปจ./
ชุมชน 

ศูนยฯ             1. แบบบันทึก
ขอมูลประจำ
แหลงน้ำตาม
หนา 78 - 88 
2. ภาพถาย
กิจกรรม 
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กิจกรรม
ที ่

กิจกรรม หนวยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ชวงเวลาดำเนินโครงการ (ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563) Milestone 

ป 2562 ป 2563 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

กิจกรรมท่ี 
2.2.2 

รวมดำเนินการในกจิกรรมปลอย 
ลูกพันธุกุงกามกรามลงในแหลงน้ำ สุมช่ังวัด
ขนาดกุงกามกรามแรกปลอย 
1) แหลงน้ำขนาด 5 - 10 ไร 
2) แหลงน้ำขนาด 10.1 - 15 ไร 
3) แหลงน้ำขนาดมากกวา 15 ไร 

สนง.ปจ./
ชุมชน 

ศูนยฯ             1. แบบบันทึก
ขอมูลประจำ
แหลงน้ำตาม
หนา 78 - 88 
2. ภาพถาย
กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 
2.2.3 

คณะกรรมการบรหิารจัดการประจำแหลงน้ำ
ชุมชนช้ีแจงและควบคุมการทำประมงให
เปนไปตามกฎระเบียบท่ีกำหนด 

สนง.ปจ./
ชุมชน 

ศูนยฯ             1. แบบบันทึก
ขอมูลประจำ
แหลงน้ำตาม
หนา 78 - 88 
2. ภาพถายกิจกรรม 
ิ  กิจกรรมท่ี 

2.2.4 
รวมตดิตามการเตบิโตและประเมินผลจับ 
และมูลคากุงกามกรามท่ีเปนผลผลติท่ี
เกิดขึ้นในแหลงน้ำ 
1) ศักยภาพของแหลงน้ำ 
2) การเติบโตของกุงกามกราม เดือนละ 1 
ครั้ง (แรกปลอย 1 ครั้ง และตดิตาม 4 ครั้ง) 
3) ปริมาณผลจับ ผลผลิต และผลตอบแทน
ของกุงกามกราม 

ศูนยฯ/
ชุมชน 

สนง.ปจ.             1. แบบบันทึก
ขอมูลประจำ
แหลงน้ำตาม
หนา 78 - 88 
2. ภาพถายกิจกรรม 
3. ศูนย ฯ ให
รายงานตาม
แบบประเมินฯ 

กจิกรรมหลักที่ 3 ดำเนินกิจกรรมการติดตามและรายงานความกาวหนาของการดำเนินโครงการฯ ในแหลงน้ำชุมชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตที่ 3.1 มีการติดตามการดำเนินงานโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน และโครงการดำเนินการไดอยางตอเนื่อง 
กิจกรรมท่ี 

3.1.1 
ประชุมคณะทำงานและติดตามการ
ดำเนินงานโครงการฯ 

กคพ. คณะทำงาน             รายงานผลการ
ประชุม 

กิจกรรมท่ี 
3.1.2 

ติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงาน
โครงการฯของแหลงน้ำตามกิจกรรม 2.2.1 
- 2.2.4 

สนง.ปจ. ศูนยฯ             รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ 
ตามหนา 75 
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กิจกรรม
ที ่

กิจกรรม หนวยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ชวงเวลาดำเนินโครงการ (ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563) Milestone 

ป 2562 ป 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 
3.1.3 

1. ติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงาน
โครงการฯ ของการประเมินผลการปลอยกุง
กามกรามในแหลงน้ำชุมชนตามกิจกรรม 
2.2.2 และ 2.2.4 
2. จัดประชุมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อติดตามความ 
กาวหนา วิเคราะหขอมลู และแกไขปญหา 
อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน 

ศูนยฯ/คทง.
ดาน

ประเมินฯ 
(แหลงน้ำท่ี
สุมตวัอยาง 
94 แหง)  

สนง.ปจ./ 
ชุมชน 

 

            1. สนง.ปจ. 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ 
ตามหนา 75 
2. ศูนย ฯ รายงาน
ตามแบบบันทึก
ขอมูลไฟล Excel 
ประจำเดอืน 
และปญหา 
อุปสรรค (ถามี) 

ผลผลิตที่ 3.2 มีการจัดทำรายงานการดำเนินโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชนในพ้ืนที่เปาหมาย 

กิจกรรมท่ี 
3.2.1 

จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
และการประเมนิโครงการเบื้องตน 
(CIPP Model) ประจำแหลงน้ำชุมชน
เปาหมาย 

กคพ./
สนง.ปจ. 

ศูนยฯ 
/ชุมชน 

            1. รายงานผลการ
ดำเนินโครงการฯ 
2. รายงานผลการ
ประเมินเบื้องตน 

กิจกรรมท่ี 
3.2.2 

1. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
ดานการประเมนิการเติบโต ผลผลติ อัตรา
รอด และผลตอบแทนของแตละแหลงน้ำ
เปาหมาย ท่ีทำการสุมตวัอยาง 94 แหง 
2. ประชุมเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อจดัทำรายงานการ
ดำเนินงานโครงการฯประจำแหลงน้ำ 

ศูนยฯ/คทง.
ดาน

ประเมินฯ 
(แหลงน้ำท่ี
สุมตวัอยาง 
94 แหง) 

สนง.ปจ./
ชุมชน 

 

            1. สนง.ปจ. 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ 
ตามหนา 75 
2. ศูนย ฯ รายงาน 
ผลการดำเนิน
โครงการประจำ
แหลงน้ำ 

กิจกรรมท่ี 
3.2.3 

 

รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนิน
โครงการฯ 

กคพ.              รายงานผลการ
ดำเนินงาน
โครงการฯ 
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กิจกรรม
ที ่

กิจกรรม หนวยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ชวงเวลาดำเนินโครงการ (ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563) Milestone 

ป 2562 ป 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลักที่ 4 ดำเนินกิจกรรมการสรางการรับรูผานการประชาสัมพันธ และการจัดนิทรรศการที่เก่ียวของกับโครงการฯ ในระดับสาธารณะ 

ผลผลิตที่ 4 มีการสรางการรับรูผานการประชาสัมพันธ และการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ในระดับสาธารณะ 

กิจกรรมท่ี 
4.1 

ใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการ 
บูรณาการขอมลูจากพื้นท่ีท่ีดำเนินโครงการฯ 

ศทส. กคพ.             ขอมูลของแหลง
น้ำชุมชนใน
ระบบ
สารสนเทศฯ 

กิจกรรมท่ี 
4.2 

สรางการรบัรูผานการประชาสัมพนัธ 
และการจดันิทรรศการท่ีเกี่ยวของกบั
โครงการฯ 

สลก. กคพ.             มีการสรางการ
รับรูในระดับ
สาธารณะ 
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ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กรมประมง 

 หนวยงานรับผิดชอบหลักในสวนกลาง: กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลักในพ้ืนที่: สำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ และหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 

 สวนทองถ่ิน 

 ผูรับผิดชอบหลัก: ชุมชน และคณะกรรมการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน ในพ้ืนที่เปาหมาย 

 หนวยงานสนับสนุน: องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณในพ้ืนที่และ

หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของในพ้ืนที่เปาหมายโครงการ 

  **หมายเหตุ หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของเปนหนวยงานสนับสนุนหรือการทำงานบูรณาการรวมกันกับหนวยงาน

ของกรมประมงในการดำเนินโครงการฯ 
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แผนผังข้ันตอนและวิธีการดำเนินงานในแตละกิจกรรมภายใตโครงการฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ชวงระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ปริมาณนำ้ และกำลงัผลิตลกูพันธุกุงกามกรามจากโรงเพาะฟก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
สวนกลาง สวนภูมภิาค 

การจัดชื้อจดัจาง (สวนกลาง) 

 

สงมอบกุงกามกราม 

กคพ. เสนอเรื่องกรมฯ 

กรมประมง มอบ กผง. 

จัดซ้ือ 

กคพ. และ กค.เสนอ 
- คณะกรรมการกำหนด 

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

- คณะกรรมการพิจารณาผล 

- กรรมการตรวจรับพสัดุ 

Recheck แหลงน้ำ 

2. จัดเตรียมแหลงน้ำ 

และอาหารธรรมชาต ิ

จัดทำแผนดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 - 5 

ชุมชนตองเขาไป

มีสวนรวม 

(ชุมชนสัมพันธ) 

ทำรายงานโครงการฯ 

รับรายชื่อแหลงน้ำ 
ต.ค. 62 - ม.ค. 63 

ม.ค. - ก.พ. 63 

 

รายงานผลการประเมิน 

มี.ค.- ก.ย. 63 

 

1. ตั้งคณะกรรมการฯ 

3. การจัดทำแผนการขนสง 

และแผนการปลอยกุง 

4. ปลอยกุงกามกราม 

5. ติดตามประเมินผล 

และประเมินผลผลิต 
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ขั้นตอนและวธีิการดำเนนิงานในแตละกิจกรรมภายใตโครงการ 
กิจกรรมหลักที่ 1: จัดต้ังกรรมการบริหารจัดการแหลงนำ้ชุมชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตที่ 1.1 มีการจัดต้ังกลไกความรวมมือ จัดทำแผนปฏิบัติงาน และสนบัสนนุการพัฒนาศักยภาพ 

การทำงานในโครงการเพื่อการดำเนนิงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธภิาพ 

กิจกรรมที่ 1.1.1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนนิงานโครงการเพือ่ชี้แจงโครงการฯ ติดตาม

ความกาวหนา และสรุปผลการดำเนินงาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

วัตถุประสงคของ

กิจกรรม 

1) เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ ขั้นตอนการและวิธีการดำเนินงานในแตละกิจกรรมของ

โครงการฯ 

2) เพ่ือรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

3) เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ สรุปบทเรียนและขอเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งจะทำใหการ

ดำเนินงานโครงการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคโครงการฯ 

2) ทราบความกาวหนาของการดำเนินโครงการฯ ปญหาอุปสรรคและมีการวางแผนแกปญหา 

ที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนินงานรวมกัน 

3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 

ขั้นตอนและ

วิธีดำเนินการ 

จัดประชุมคณะทำงานทั้งจากหนวยงานภูมิภาคและสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือ

ช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ ติดตามความกาวหนาโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงานซึ่งมี

แผนการจัดประชุมฯ รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี:  

1) กำหนดวันและเตรียมการจัดการประชุม จองหองประชุม ขออนุมัติจัดประชุม ยืมเงินทดรอง

ราชการเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุม ฯลฯ 

2) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและสงหนังสือเชิญประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ซึ่งระเบียบวาระการประชุมอาจประกอบเน้ือหา ดังน้ี  

- เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

- เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประชุมในแตละครั้ง 

การประชุมเพ่ือช้ีแจงโครงการวาระการประชุมประกอบดวยรายละเอียดโครงการฯ 

แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ปงบประมาณ 2562 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในแตละ

กิจกรรม งบประมาณโครงการฯ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เปนตน 

การประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาการดำเนินงานโครงการวาระการประชุม

ประกอบดวย รายงานผลการดำเนินโครงการในภาพรวมในรายกิจกรรม ปญหา

อุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ แนวทางการแกปญหา เปนตน 
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 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการวาระการประชุม ประกอบดวย สรุปผล 

การดำเนินงานโครงงานฯ ในภาพรวม ผลการดำเนินงานรายกิจกรรม รายจังหวัด 

ปญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการฯ บทเรียนที่ไดรับจากการดำเนินงาน

โครงการฯ และแผนการดำเนินงานในปตอไป เปนตน 

3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เชน คูมือการปฏิบัติงานโครงการฯ เตรียม Power 

Point นำเสนอเน้ือหาในแตละวาระการประชุม 

4) จัดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว 

5) จัดทำรายงานการประชุม และเวียนใหผูเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม 

6) ปรับแกไขรายงานการประชุมถามีประเด็นแกไขเพ่ือรับรองในที่ประชุมครั้งคณะทำงาน

โครงการฯ ครั้งตอไป 

ผูเขารวมประชุม 

 

ผู เขารวมประชุม ไดแก ผูบริหารและผูปฏิบัติงานโครงการฯ ของหนวยงานที่ เกี่ยวของ  

ประกอบดวย 

หนวยงานในสวนกลาง 

- อธิบดีกรมประมงหรือรองอธิบดีฯ ที่ ไดรับมอบหมายในการกำกับและดูแลการ

ดำเนินงานโครงการฯ 

- หัวหนาผูตรวจราชการกรม 

- ผูเช่ียวชาญดานนิเวศวิทยา 

- กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด (กพจ.) 

- กองวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด (กปจ.) 

- กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ (กพก.) 

- กองแผนงาน 

- กองตรวจการประมง 

- กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

- หรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับประเด็นการประชุม เชน กองกฎหมาย กลุมตรวจสอบ

ภายใน กองนโยบายและยุทธศาสตรดานการประมง ฯลฯ  

หนวยงานในสวนภูมิภาค 

- สำนักงานประมงจังหวัดพ้ืนที่เปาหมาย 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดที่รับผิดขอบโครงการฯ 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดที่รับผิดขอบโครงการฯ 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำที่รับผิดชอบโครงการฯ 

จำนวนวันประชุม จำนวน 1 - 2 วัน/การประชุม 1 ครั้ง โดยจำนวนครั้งของการประชุมขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

การรายงาน จัดทำรายงานการประชุม 
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กิจกรรมที่ 1.1.2 จัดทำและเหน็ชอบแผนปฏิบติังานโครงการและแนวทางติดตามประเมินผลโครงการฯ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

วัตถุประสงคของ

กิจกรรม 

1) เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ ขั้นตอนการและวิธีการดำเนินงานในแตละกิจกรรม 

เพ่ือนำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการและแนวทางติดตามประเมินผลโครงการฯ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งจะทำใหการ

ดำเนินงานโครงการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคโครงการฯ 

2) ทราบแผนปฏิบัติงานโครงการและแนวทางติดตามประเมินผลโครงการฯ เพ่ือปองกันการ

เกิดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนินงาน 

ขั้นตอนและ

วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแนวทางติดตามประเมินผลโครงการฯ เพ่ือนำไปใช

ประกอบการประชุม ตามกิจกรรมที่ 1.1.1 โดยจัดเตรียมในรูปแบบ เอกสารและ  

Power Point เพ่ือนำเสนอใหที่ประชุมฯ รวมพิจารณาเห็นชอบ 

2) จัดทำรายงานการประชุม และเวียนใหผูเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม 

3) ปรับแกไขรายงานการประชุมถามีประเด็นแกไขเพ่ือรับรองในที่ประชุมครั้งคณะทำงาน

โครงการฯ ครั้งตอไป 

ผูเขารวมประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม ไดแก ผูบริหารและผูปฏิบัติงานโครงการฯ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

หนวยงานในสวนกลาง 

- อธิบดีกรมประมงหรือรองอธิบดีฯ ที่ไดรับมอบหมายในการกำกับและดูแลการดำเนินงานโครงการฯ 

- หัวหนาผูตรวจราชการกรม 

- ผูเช่ียวชาญดานนิเวศวิทยา 

- กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด (กพจ.) 

- กองวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด (กปจ.) 

- กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ (กพก.) 

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 

- กองตรวจการประมง(กตร.) 

- กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

- หรือหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับประเด็นการประชุม เชน กองกฎหมาย กลุมตรวจสอบภายใน 

กองนโยบายและยุทธศาสตรดานการประมง ฯลฯ  

หนวยงานในสวนภูมิภาค 

- สำนักงานประมงจังหวัดพ้ืนที่เปาหมาย 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด 

และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำทีร่ับผิดชอบโครงการฯ 

จำนวนวันประชุม จำนวน 1 วัน 

การรายงาน จัดทำรายงานการประชุมและแผนปฏิบัติงานโครงการ 
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กิจกรรมที่ 1.1.3 บริหาร และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ใหเปนไปตามแผนปฏิบติังาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือบริหารโครงการและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือใหคำแนะนำในการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดำเนินงาน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

การดำเนินงานโครงการฯ มีประสิทธิภาพเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว และมีการ

แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ระหวางการดำเนินงานโครงการฯ 

ขั้นตอนและ

วิธีดำเนินการ 

 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังน้ี:  

1) จัดทำแผนการติดตามโครงการฯพรอมทั้งระบุจังหวัดและชวงเวลาการออกติดตาม 

การดำเนินงานโครงการ 

2) ติดตอประสานงานกับสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด และศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ เพ่ือแจง

แผนการติดตามโครงการฯ กอนออกติดตามฯ 

3) จัดทำรายงานความกาวหนาของการดำเนินงานโครงการฯ 

4) สรุปประเด็นปญหาอุปสรรคที่พบในระหวางการออกติดตามฯ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา

และแกปญหา 

ผูเขารวมติดตาม 

 

หนวยงานสวนกลาง 

- ผูบริหารกรมประมงที่กำกับและดูแลการดำเนินงานโครงการฯ 

- หัวหนาผูตรวจราชการกรม 

- กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษฯลฯ 

หนวยงานสวนภูมิภาค 

- สำนักงานประมงจังหวัดในจังหวัดที่รวมโครงการ 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดที่รับผิดขอบโครงการฯ 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดที่รับผิดขอบโครงการฯ 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำที่รับผิดขอบโครงการฯ 

- คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชนฯ 

- ชุมชน 

จำนวนวันในการติดตาม 1 - 2 วันตอครั้งในการติดตามทั้งน้ีพิจารณาตามความเหมาะสม 

การรายงาน จัดทำรายงานผลการติดตามโครงการประเด็นปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข 
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ผลผลิตที่ 1.2 มีการจัดต้ังกลไกความรวมมือ และการประสานการทำงานระดับทองถ่ิน เพื่อใหการดำเนนิ

โครงการเปนไปตามแผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1.2.1 คัดเลือกพื้นทีแ่หลงนำ้ชุมชนเปาหมายจำนวน 1,436 แหง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด 

หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

ประมงน้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

วัตถุประสงค เพ่ือคัดเลือกแหลงน้ำชุมชนที่เหมาะสมเขารวมโครงการฯ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ แหลงน้ำชุมชนที่รวมโครงการฯ มีความเหมาะสมซึ่งเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จของโครงการ

บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 

ขั้นตอนและวิธีการ

ดำเนินงาน 

การคัดเลือกแหลงน้ำชุมชนเปาหมายเพื่อดำเนินโครงการฯ มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

1) คัดเลือกแหลงน้ำจากพ้ืนที่ของอำเภอที่ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน ป 2562 

2) แหลงน้ำชุมชนที่มีความเหมาะสมในการปลอยลูกพันธุกุงกามกราม 

3) ชุมชนมีความตองการเขารวมโครงการอยางแทจริง โดยตองผานมติของหมูบานในพ้ืนที่ 

การคัดเลือกแหลงน้ำชุมชนเพื่อเขารวมโครงการ มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้  

1) รวบรวมขอมูลแหลงน้ำในจังหวัดเปาหมายเพ่ือเปนฐานขอมูลแหลงน้ำ 

2) สำรวจแหลงน้ำเปาหมายในพ้ืนที่จริงเพ่ือดูลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของ

แหลงน้ำวามีความเหมาะสมหรือไม และมีการใชประโยชนอยางไร 

3) ประชุมรวมกับชุมชนที่แหลงน้ำต้ังอยูเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับความตองการของชุมชนหรือ

การทำเพ่ือเขารวมโครงการฯ 

4) สงรายช่ือแหลงน้ำเปาหมายที่เขารวมโครงการฯ 

กลุมเปาหมายที่รวม

คัดเลือกแหลงน้ำ

เปาหมาย 

1) เจาหนาที่ของสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด และศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

2) สมาชิกในชุมชน ผูนำ และคณะกรรมการหมูบานที่ใชประโยชนจากแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 

การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามหนา 75 ในกิจกรรมการคัดเลือกแหลงน้ำเปาหมาย และจัดสง

รายช่ือแหลงน้ำเปาหมาย ตามภาคผนวกที ่5 (แบบฟอรมสำรวจแหลงน้ำฯ) 
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กิจกรรมที่ 1.2.2 ประชุมรวมกับชุมชนเปาหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด 

หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศนูยวิจัยและพัฒนาการประมง

น้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ และหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ ใหแกชุมชนในพ้ืนที่เปาหมายไดทราบและเขาใจ 

2) เพ่ือเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินโครงการฯ 

ที่เปนความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

1) ชุมชนในพ้ืนที่เปาหมายทราบและเขาใจรายละเอียดโครงการฯ 

2) ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินในการรวมโครงการฯ ซึ่งจะตองเปนความตองการของชุมชนวา

เปนโครงการฯ ที่มีประโยชนและเปนความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

ขั้นตอนและ

วิธีดำเนินการ 

 

การดำเนินการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ กับชุมชนในพ้ืนที่เปาหมาย มีขั้นตอน 

และวิธีการดำเนินการ ดังน้ี:  

1) ติดตอประสานผูนำชุมชนเปาหมาย เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการเบ้ืองตน และกำหนดนัด

หมายวันประชุม สถานที่ประชุมฯ ตลอดจนวัตถุประสงคของการจัดประชุม และ

กลุมเปาหมายที่จะเชิญเขารวมประชุม ในบางพ้ืนที่อาจจะตองมีการสงหนังสือถึงผูใหญบาน

ใหนัดประชุม 

2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เชน รายละเอียดภาพรวมโครงการฯ วัตถุประสงคของ

โครงการ แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ปงบประมาณ 2563 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในแตละ

กิจกรรม และงบประมาณโครงการฯ โดยเอกสารที่จัดทำควรสรุปสั้น ๆ เขาใจงาย  

3) ประสานงานจัดเตรียมสถานที่ประชุม และจัดประชุมตามวาระการประชุมที่วางไวโดยเนนให

ผูเขารวมประชุมระดมความคดิเห็นในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน

เปาหมาย 

4)  จัดทำบันทึกรายงานการประชุม 

กลุมเปาหมายเขารวม

ประชุม 

 

กลุมเปาหมายที่จะเชิญเขารวมประชุมควรมีทั้งผูหญิงและชาย ตัวแทนจากกลุมคนตาง ๆ ดังน้ี 

1) ผูนำชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน ตัวแทนชาวบาน กลุมแมบานฯลฯ 

2) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนทองถิ่น 

3) เจาหนาที่ของสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

และหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 

4) หนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

วันเวลาดำเนินการ วันและเวลาการประชุมควรกำหนดตามชวงเวลาที่ชุมชนสะดวก 

จำนวนประชุม 1 วัน 
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กิจกรรมที่ 1.2.3 จัดต้ังคณะกรรมการแหลงนำ้ชุมชนและกำหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด 

หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมง
น้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

วัตถุประสงค เพ่ือคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย ใหสามารถ
ขับเคลื่อนและดำเนินงานโครงการฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ มีคณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำ เพ่ือบรหิารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชนไดอยางมีประสทิธิภาพ 
ขั้นตอนและวิธีการ
ดำเนินงาน 

การคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำเปาหมาย มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี 
1) รางองคประกอบคณะกรรมการแหลงน้ำชุมชน บทบาทและอำนาจหนาที่ของคณะ

กรรมการฯ เพ่ือใชในการจัดประชุมกับชุมชนในพ้ืนที่เปาหมาย คณะกรรมการฯ ซึ่งอาจจะ
ประกอบดวย 

- ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน 

- กรรมการ จำนวน 3 คน 

- กรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน 

- ประมงอำเภอเปนที่ปรึกษา 
ทั้งน้ี ตำแหนงของคณะกรรมการฯ สามารถปรับไดตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนที่เปาหมาย 
2) ประชุมรวมกับชุมชนในพ้ืนที่เปาหมาย เพ่ือดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ พิจารณา

และทบทวนบทบาทอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 
3) ดำเนินการเพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการฯ โดยนายอำเภอที่แหลงน้ำชุมชนเปาหมายต้ังอยู 
4) จัดประชุมคณะกรรมการฯ แหลงน้ำชุมชนเพ่ือกำหนดกฎ และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัการ

ดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งอาจจะการประชุมอยางตอเน่ืองเพ่ือติดตามการดำเนินงานโครงการ
พรอมกำหนดวันเวลาการจัดประชุม เชน การประชุมประจำเดือน ฯลฯ 

กลุมเปาหมาย บุคคลที่ควรไดรับการเสนอช่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย ควรมี
คุณสมบัติ ดังน้ี 
1) สัญชาติไทย 
2) มีภูมิลำเนาอาศัยอยูในหมูบานเปาหมาย 
3) เปนบุคคลที่เสียสละและมุงมั่นในการพัฒนาชุมชนของตัวเอง มีภาวะความเปนผูนำ ฯลฯ 
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ (สามารถปรับแกไดตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนที่) 
1) สำรวจขอมูลพ้ืนฐานของแหลงน้ำ และรวมจดัทำแผนปฏิบัติงานโครงการกับเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
2) ประสานงานและปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงานโครงการฯ ในสวนที่เกีย่วของ เชน  

การจัดเตรียมแหลงน้ำ การสรางแหลงหลบภัย (กร่ำ) การสรางแหลงผลิตอาหารธรรมชาติ ฯลฯ 
3) รวมดำเนินการและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การปลอยลูกพันธุ 

กุงกามกรามลงในแหลงน้ำ ติดตามการเติบโต และประเมนิผลจับกุงกามกรามในแหลงน้ำ 
ฯลฯ 
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 4) รวมกันบริหารจัดการแหลงน้ำใหเกิดประโยชนอยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดยใหเก็บรวมรวม
ขอมูลตามกิจกรรมและแบบฟอรมในแบบบันทึกขอมูลประจำแหลงน้ำชุมชนใหครบถวน 

5) จัดประชุมช้ีแจงโครงการฯ ติดตาม ควบคุมการทำประมงและการใชประโยชนในแหลงน้ำ 
ใหเปนไปตามกฎระเบียบและมติของชุมชน 

6) รวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการประเมิน ใหขอมลูผลการจับ ขนาด  
และมูลคากุงกามกรามที่เปนผลผลิตที่เกิดขึน้ในแหลงน้ำ 

7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการ

แหลงน้ำชุมชน พรอมแนบสำเนาคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ และอำนาจหนาที่ของคณะ
กรรมการฯ ประจำแหลงน้ำเปาหมาย 

กิจกรรมที่ 1.2.4 ติดตามความกาวหนาของการดำเนนิงานโครงการฯ อยางตอเนื่อง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด 

หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมง
น้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ และหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือติดตามการดำเนินงานโครงการฯ 
2) เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในระหวางการดำเนินงานและหาแนวทางแกปญหาและพัฒนาการ

ดำเนินงานโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1) การดำเนินงานโครงการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2) คณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำชุมชนสามารถบริหารจัดการโครงการฯ และบริหารแหลง
น้ำชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีการแกปญหาและพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯ ไดอยางเหมาะสมและทันเวลา 
ขั้นตอนและ
วิธีดำเนินการ 

การติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพ่ือติดตามความกาวหนาการดำเนินโครงการฯ ทราบ
ปญหาอุปสรรค และหาแนวทางแกไขรวมกัน สามารถดำเนินการไดหลายรูปแบบ ดังน้ี:  
1) การติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ผานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำอยางตอเน่ือง 
2) การติดตามการดำเนินโครงการฯ ผานระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล เชน โทรศัพท ไลน 

เฟสบุคของกลุม ซึ่งสามารถดำเนินการติดตอประสานงานไดรวดเร็วทันเวลา 
3) การเขาไปตรวจเย่ียมแหลงน้ำเปาหมายโดยตรง มีการพูดคุยของเจาหนาที่กับชุมชน  

คณะกรรมการฯ ของแหลงน้ำชุมชนไดทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 
เชน การจัดประชุม การลงพ้ืนที่ติดตาม การติดตามผานระบบ Digital 

กลุมเปาหมายที่รวม
ดำเนินการ 

1) ผูนำและคณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำเปาหมาย 
2) สมาชิกองคกรบริหารสวนทองถิ่น 
3) เจาหนาที่โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 
และหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 

4) เจาหนาที่จากหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ (ถามี) 

ระยะเวลา/ชวงเวลาดำเนินการ พิจารณาตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว และเจาหนาทีโ่ดยเห็นชอบรวมกัน 

การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามหนา 75 ในกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ 
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กิจกรรมหลักที่ 2: ดำเนินกิจกรรมการเพือ่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตที่ 2.1 มีการเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงน้ำเปาหมาย 

มีคณะกรรมการแหลงน้ำชุมชน และชุมชนเปาหมายรวมดำเนนิโครงการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 2.1.1 สำรวจและสงขอมูลพืน้ฐานแหลงนำ้เปาหมาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด 

หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนา 

การประมงน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ/ชุมชน 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือสำรวจขอมูลแหลงน้ำชุมชนดานกายภาพ ระบบนิเวศ และการใชประโยชนจากแหลงน้ำ

ชุมชนเปาหมายที่ดำเนินโครงการฯ และขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่เขาไปใชประโยชนในแหลงน้ำ 

2) เพ่ือจัดทำสรุปขอมูลแหลงน้ำเปาหมายและขอมูลพ้ืนที่ของชุมชนเปาหมายโครงการฯ ที่ได

ไปสำรวจและรวบรวมขอมูล 

ผลที่คาดวาจะไดรับ มีขอมูลพ้ืนฐานแหลงน้ำทั้งดานกายภาพ ระบบนิเวศและการใชประโยชนจากแหลงน้ำชุมชน

เปาหมายเพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนการบริหารจัดการแหลงน้ำเพ่ือใชเปนขอมูล

พ้ืนฐานสำหรับวางแผนการบริหารจัดการแหลงน้ำใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ขั้นตอนและวิธีการ

ดำเนินงาน 

1) สำรวจขอมูลพ้ืนฐานชุมชนและแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 

2) นัดหมายผูนำหมูบาน คณะกรรมการหมูบานหรือผูที่สามารถใหขอมูลเกีย่วกับการบริหาร

จัดการแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย  

3) สัมภาษณผูนำชุมชนหรือผูรูโดยใชแบบสัมภาษณเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน

และแหลงน้ำ 

4) สำรวจแหลงน้ำในพ้ืนที่จริงเพ่ือจดพิกัดแหลงน้ำ สำรวจสภาพทางกายภาพของแหลงน้ำจริง 

และถายรูปสภาพแหลงน้ำ 

กลุมเปาหมายที่รวม

ดำเนินการ 

1) ผูนำและคณะกรรมการชุมชน 

2) ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูที่สามารถใหขอมลูเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารแหลงน้ำ 

ชวงระยะเวลาดำเนินงาน ชวงระยะเวลาสำรวจขอมูลพ้ืนฐานแหลงน้ำขึ้นอยูเวลาที่สะดวกของเจาหนาที่และผูใหขอมูล 

ทั้งน้ีควรมีการประสานงานนัดหมายกับผูนำชุมชนเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการสำรวจเก็บ

ขอมูล กอนลงสำรวจพ้ืนที่จรงิเพ่ือใหผูนำชุมชนนัดหมายผูที่จะใหขอมูลลวงหนา 

การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามหนา 75 ในกิจกรรมการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานแหลงน้ำชุมชน

เปาหมายพรอมทั้งแนบ สรุปขอมูลแหลงน้ำและขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน (ภาคผนวก 5 

แบบฟอรมสำรวจแหลงน้ำฯ) 
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กิจกรรมที่ 2.1.2 ชี้แจงแผนปฏิบัติการในการดำเนนิกิจกรรมสนับสนนุการผลิตกุงกามกรามในแหลงนำ้ชุมชน 

และการขบัเคลื่อนการบริหารจัดการแหลงน้ำ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด 

หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศนูยวิจัยและพัฒนาการประมง

น้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

วัตถุประสงค เพ่ือใหชุมชนเปาหมายรวมกันจัดแผนการปฏิบัติงานโครงการของแตแหลงน้ำเปาหมายในการ

ใชประโยชนแหลงน้ำชุมชน เพ่ือเปนอาหารและสรางรายไดแกชุมชนที่เขารวมโครงการฯ 

และใหสอดคลองกับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ที่วางไว 

ผลที่คาดวาจะไดรับ มีรายละเอียดกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมที่ชัดเจนภายใตการดำเนินงาน

โครงการในแตละพ้ืนทีแ่หลงน้ำเปาหมายและสอดคลองกับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ที่วางไว 

ขั้นตอนและ

วิธีดำเนินการ 

1) เจาหนาที่จากสำนักงานประมงจังหวัดรวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด และศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

ที่รับผิดชอบเปนพ่ีเลี้ยงในการช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการฯ 

2) ชุมชนรวมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานฯ ซึ่งสามารถจัดทำในระหวางการประชุม

คณะกรรมการแหลงน้ำ ทั้งน้ี ควรพิจารณาเชิญเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม

ประชุมไดตามความเหมาะสม ซึ่งจะไดรวมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานฯ ใหเหมาะสมและ

เกิดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ทั้งน้ี จะมีการจัดทำแผนพับประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการฯ เพ่ือเผยแพรใหสมาชิก 

ในชุมชนทราบ 

กลุมเปาหมายที่รวม

ดำเนินการ 

1) ผูนำชุมชนและคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 

2) สมาชิก อบต. 

3) สมาชิกในชุมชน 

4) ตัวแทนการหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

5) เจาหนาที่โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 

สัตวน้ำ 

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวนวันที่จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 1 - 2 วัน ตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนที ่

การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามหนา 75 
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กิจกรรมที่ 2.1.3 สงเสริมองคความรูแกชุมชนในการจัดเตรียมแหลงน้ำใหเหมาะสมและเพิ่มอาหารธรรมชาติใน
แหลงน้ำ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด 
หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศนูยวิจัยและพัฒนาการประมง
น้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดเตรียมความพรอมของแหลงน้ำใหเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของสัตวน้ำ (กุงกามกราม) เชน ทำความสะอาด สรางแหลงหลบภัย/ แหลงที่อยู
อาศัย (กร่ำ) สรางแหลงผลิตอาหารธรรมชาติ ฯลฯ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1) แหลงน้ำชุมชนเปาหมายมคีวามอุดมสมบูรณ มีอาหารธรรมชาติสำหรับการเจริญเติบโต
ของสัตวน้ำ (กุงกามกราม) 

2) แหลงน้ำชุมชนเปาหมายมีภูมิทัศนดี 
3) ชุมชนในพ้ืนที่เปาหมายมีสวนรวมในการเตรียมแหลงน้ำกอนปลอยพันธุสัตวน้ำ 

และมีความรูเกี่ยวกับการเตรียมแหลงน้ำกอนปลอยเพ่ือเพ่ิมอัตรารอดสัตวน้ำ 
ขั้นตอนและวิธีการ
ดำเนินงาน 

1) ประชุมปรึกษาหารือกันระหวางคณะกรรมการฯ และสมาชิกในชุมชนเพ่ือเตรียมการทำ
กิจกรรม โดยการใหคำแนะนำดานวิชาการจากเจาหนาที่โครงการฯ 

2) ประสานงานกับผูนำใหดำเนินการนัดหมายชุมชนเพ่ือดำเนินกิจกรรมเตรียม 
แหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 

ทั้งน้ี รูปแบบและวิธีการในการดำเนินกิจกรรมการจัดเตรียมแหลงน้ำใหเหมาะสมและการเพ่ิม
อาหารธรรมชาติในแหลงน้ำ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของชุมชน วัสดุที่ใช  
และลักษณะของแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 

กลุมเปาหมายที่รวม
ดำเนินการ 

1) คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 
2) สมาชิกในชุมชน 
3) เจาหนาที่โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตวน้ำ 

ชวงระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนวันที่ดำเนินการขึ้นอยูกับความพรอมของชุมชนและเจาหนาที่โครงการฯ อาจจะ
ดำเนินการ 1 - 2 วัน สำหรับการเตรียมแหลงน้ำ และอาจจะมีการทำกิจกรรมอยางตอเน่ือง
เพ่ือใหมีอาหารธรรมชาติในแหลงน้ำ 

การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามหนา 75 

 

 

 

 

 



29 
 

กิจกรรมที่ 2.1.4 ประชุมชี้แจงเพื่อใหมีการกำหนดกฎระเบียบในการดำเนินงานและบริหารจัดการของ
คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด 
หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมง
น้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ และหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือใหมีการกำหนดกฎระเบียบในการดำเนินงานและบริหารจัดการของ
คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 

2) เพ่ือใหการดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ มปีระสิทธิภาพ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1) มกีารกำหนดกฎระเบียบในการดำเนินงานและบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ 

ในแตละกิจกรรมที่ชัดเจนภายใตการดำเนินงานโครงการฯ ในแตละพ้ืนทีแ่หลงน้ำ
เปาหมายและสอดคลองกับแผนการดำเนินงานโครงการฯ (ภาพรวม) ที่วางไว 

2) ชุมชนในพ้ืนที่เปาหมายมีสวนรวมในการกำหนดกฎระเบียบการดำเนินงานและ
บริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน การดำเนินการจัดประชุมรวมกันระหวาง คณะกรรมการฯ ผูนำชุมชน คณะกรรมการ
หมูบาน ตัวแทนชาวบาน ฯลฯ เพ่ือจัดต้ังกฎระเบียบของการบริหารจัดการแหลงน้ำ
ชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังน้ี:  
1) ติดตอประสานกับคณะกรรมการฯ ผูนำชุมชนเปาหมาย เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดการ

กำหนดกฎระเบียบโครงการเบ้ืองตน และกำหนดนัดหมายวันประชุม สถานที่ประชุมฯ 
ตลอดจนวัตถุประสงคของการจัดประชุม และกลุมเปาหมายที่จะเชิญเขารวมประชุม 

2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
3) ประสานงานจัดเตรียมสถานที่ประชุม และจัดประชุมตามวาระการประชุมที่วางไว 
4) มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือติดตามการดำเนินงานอยางตอเน่ือง 
ทั้งน้ี ควรพิจารณาเชิญเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมไดตามความ
เหมาะสม ซึ่งจะไดรวมกันพิจารณาและระดมความคิดเห็นตอการกำหนดกฎระเบียบใน
การดำเนินงานและบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชนเปาหมายของคณะกรรมการฯ 
ใหเหมาะสมและเกิดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

กลุมเปาหมายที่รวมดำเนินการ กลุมเปาหมายที่เชิญเขารวมประชุมควรมีทั้งผูหญิงและชาย ตัวแทนจากกลุมคนตาง ๆ ดังน้ี 
1) คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 
2) ผูนำชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน 
3) ตัวแทนชาวบาน 
4) เจาหนาที่ โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ำ และหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 

5) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนทองถิ่น หรือ หนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
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ชวงระยะเวลาดำเนินงาน วันและเวลาการประชุมควรกำหนดตามชวงเวลาที่ชุมชนสะดวก เปนจำนวนประชุม 1 วัน 

การรายงาน - รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามหนา 75 

- รายละเอียดกฎระเบียบที่กำหนดของแตละชุมชน 

ผลผลิตที่ 2.2 มีการรวมดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตกุงกามกรามในแหลงนำ้

เปาหมาย 

กิจกรรมที่ 2.2.1 สรางแหลงหลบภัย (กร่ำ) และแหลงผลิตอาหารธรรมชาติในแหลงน้ำ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด/ชุมชน 

หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการประมงน้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

วัตถุประสงค เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน รวมกับสมาชิกในชุมชน

ดำเนินการจัดเตรียมความพรอมของแหลงน้ำใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ 

สัตวน้ำ(กุงกามกราม) โดยทำความสะอาด สรางแหลงหลบภัย/แหลงที่อยูอาศัย (กร่ำ) 

สรางแหลงผลิตอาหารธรรมชาติ และอ่ืน ๆ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1) ชุมชนไดดำเนินการสรางแหลงหลบภัย (กรำ่)  

2) ชุมชนไดดำเนินการสรางแหลงผลิตอาหารธรรมชาติในแหลงน้ำ 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรมการจัดเตรียมแหลงน้ำและสรางแหลงผลิตอาหารธรรมชาติอยางนอย 7 วัน  

กอนการปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย ดังตอไปน้ี 

- การปรับพ้ืนที่แหลงน้ำ เชน การลดจำนวนศัตรู (ผูลา) กอนปลอยลูกพันธุ 

กุงกามกราม 

- การทำแนวเขตรักษาสัตวน้ำและที่หลบภัย (กร่ำ) 

- การสรางแหลงผลิตอาหารธรรมชาติ 

- ตรวจสอบทางน้ำเขา - ออก ปดทางน้ำใหเรียบรอยเพ่ือปองกันกุงกามกรามออก

จากแหลงน้ำ 

- จัดทำปายโครงการเพ่ือประชาสัมพันธใหทราบวาแหลงน้ำกำลังดำเนินการ

โครงการฯ 

- อ่ืน ๆ 

ทั้งน้ี รูปแบบและวิธีการในการดำเนินกิจกรรมการจัดเตรียมแหลงน้ำใหเหมาะสม 

และเพ่ิมอาหารธรรมชาติในแหลงน้ำ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของชุมชน 

วัสดุที่ใชและลกัษณะของแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 

กลุมเปาหมายที่รวมดำเนินการ 1) คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 

2) สมาชิกในชุมชน 

3) เจาหนาที่โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 
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ชวงระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนวันที่ดำเนินการขึ้นอยูกับความพรอมของชุมชนและเจาหนาที่โครงการฯ อาจจะ
ดำเนินการ 1 - 2 วัน ตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนที ่

การรายงาน 1) แบบบันทึกขอมูลประจำแหลงน้ำตามหนา 78 - 88 
2) ภาพถายกิจกรรม แหลงหลบภัย (กร่ำ) และแหลงผลิตอาหารธรรมชาติในแหลงน้ำ

ชุมชนเปาหมายที่แลวเสร็จ 
กิจกรรมที่ 2.2.2 รวมดำเนนิในกิจกรรมปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงในแหลงนำ้ รวมติดตามการ

เติบโต และประเมินผลจับกุงกามกรามในแหลงนำ้ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด/ชุมชน 

หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการประมงน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ และหนวยปองกันและ
ปราบปรามประมงน้ำจืด 

วัตถุประสงค เพ่ือใหคณะกรรมการฯ สมาชิกในชุมชน ผูนำชุมชน และเจาหนาที่ผู เกี่ยวของ 
รวมดำเนินการและแสดงความคิดเห็นในการปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงในแหลงน้ำ 
รวมติดตามการเติบโต และประเมินผลจับกุงกามกรามในแหลงน้ำ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ ชุมชนไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพต้ังแต
จุดเริ่มตนจนกระทั่งกระบวนการประเมินผลผลิต 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 1) เจาหนาที่โครงการจากสำนักงานประมงจังหวัดติดตอประสานกับคณะกรรมการฯ 
ประจำแหลงน้ำชุมชน ผูนำชุมชนเปาหมาย และสมาชิกในชุมชน เพ่ือช้ีแจง
รายละเอียดกำหนดการปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงในแหลงน้ำ และสอบถามความ
พรอมของพ้ืนที่ในการเตรียมการ 

2) คณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำชุมชน รวมกับสมาชิกในชุมชนในการดำเนิน
กิจกรรมการจัดเตรียมความพรอมของแหลงน้ำ 

3) คณะกรรมการฯ ผูนำชุมชน ประสานนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ที่จะปลอย 
ลูกพันธุกุงกามกรามใหกับสมาชิกในชุมชน 

ทั้งน้ี ควรพิจารณาเชิญเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมไดตาม 
ความเหมาะสม 
4) สมาชิกในชุมชนรวมดำเนินในกิจกรรมปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงในแหลงน้ำ 

กลุมเปาหมายที่รวมดำเนินการ 1) คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 
2) สมาชิกในชุมชน 
3) เจาหนาที่โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตวน้ำ และหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 

ชวงระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนวันที่ดำเนินการขึ้นอยูกับความพรอมของชุมชนและเจาหนาที่โครงการฯ อาจจะ
ดำเนินการ 1 - 2 วัน ตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนที่ 

การรายงาน 1) แบบบันทึกขอมูลประจำแหลงน้ำตามหนา 78 - 88 
2) ภาพถายกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 2.2.3 คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงนำ้ชุมชนชี้แจงและควบคุมการทำประมงใหเปนไป
ตามกฎระเบียบที่กำหนด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด/ชุมชน 
หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
ประมงน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำและหนวยปองกันและปราบปราม
ประมงน้ำจืด 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือช้ีแจงใหชุมชนทราบถึงกฎระเบียบที่ใชในการกำหนดการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน 
2) เพ่ือเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอกฎระเบียบที่ใชในการ

กำหนดการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1) ชุมชนทราบ เขาใจ และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใชในการกำหนดการบริหารจัดการ

แหลงน้ำอยางเครงครัดโดยทั่วถึงกัน 
2) ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอกฎระเบียบที่ใชในการกำหนดการบริหาร

จัดการแหลงน้ำชุมชน 
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 1) จัดทำรายละเอียดกฎระเบียบของการดำเนินงานและบริหารจัดการฯ ที่กำหนดของ 

แตละแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ช้ีแจงหรือประสัมพันธ สมาชิก
ในชุมชน ผูเขามาใชประโยชนจากแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 
ทราบและถือปฏิบัติรวมกันอยางเครงครัด 

2) คณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมช้ีแจง/ ประชาสัมพันธ ใหสมาชิกในชุมชนทราบถึง
การกำหนดกฎระเบียบในการดำเนินงาน บริหารจัดการ และควบคุมการทำประมง 
ในแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 

3) กฎระเบียบที่จำเปนตอการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชนหลังปลอยลูกพันธุกุงกามกราม 
มีดังน้ี 

- กำหนดกฎระเบียบและประกาศเขตหามทำการประมงจนกวาจะถึงเวลา 
ที่เหมาะสมเพ่ือใหไดผลผลิตกุงกามกรามที่สูงขึ้น 

- กำหนดกฎระเบียบในการจับกุงกามกรามของแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 
- กำหนดกฎระเบียบในการแจงขอมูลผลจบักุงกามกรามที่ไดจากแหลงน้ำชุมชน 
ใหคณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำชุมชนทราบทุกครั้ง เปนตน 

กลุมเปาหมายที่รวมดำเนินการ 1) คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 
2) ผูนำชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน 
3) ตัวแทนชาวบาน 
4) เจาหนาที่โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ และ
หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 

5) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนทองถิ่น หรือ หนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
จำนวนวันดำเนินการ วันและเวลาการช้ีแจงควรกำหนดตามชวงเวลาที่ชุมชนสะดวก เปนจำนวน 1 วัน และมกีาร

ประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารภายในชุมชนอยางตอเน่ือง เชน ระบบเสียงตามสายชุมชน 
การรายงาน 1) แบบบันทึกขอมูลประจำแหลงน้ำตามหนา 78 - 88 

2) ภาพถายกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 2.2.4 รวมติดตามการเติบโตและประเมินผลจับ และมูลคากุงกามกรามที่เปนผลผลิตที่เกิดขึ้น

ในแหลงน้ำ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก : 

1. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

2. คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน/ชุมชน 

หนวยงานสนับสนุน: สำนักงานประมงจังหวัด 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือรวบรวมขอมูลและประเมินศักยภาพของแหลงน้ำ การเติบโต ปริมาณผลจับ/

ผลผลิต และผลตอบแทนของกุงกามกรามที่ปลอยในแหลงน้ำชุมชน 

2) เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมและเกิดการเรียนรูในดานการประเมินการเติบโตของ 

กุงกามกรามที่ปลอยในแหลงน้ำชุมชน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1) ขอมูลศักยภาพและความเหมาะสมของแหลงน้ำตอการเติบโตของกุงกามกราม 

2) ขอมูลการเติบโตของกุงกามกรามในแหลงน้ำชุมชน 

3) ขอมูลปริมาณผลจับ ผลผลิต และผลตอบแทนของกุงกามกรามที่ปลอยในแหลงน้ำชุมชน 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอยางน้ำ ดิน พันธุไมน้ำ และติดตามรวบรวมขอมูล การเติบโต 

ผลจับ ผลผลิต และผลตอบแทนของกุงกามกรามที่ปลอยในแหลงน้ำเปาหมายที่ไดรับการ

เลือกใหเปนตัวแทนจำนวน 94 แหลงน้ำ โดยใหชุมชนรวมดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดและ

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือ ดังน้ี 

1. การประเมินศักยภาพแหลงน้ำ : ทำการตรวจวัดและเก็บตัวอยางน้ำ ไดแก 

- คุณภาพน้ำ 6 พารามิเตอร จำนวน 1 ครั้ง  

- ความลึกน้ำและความโปรงแสง เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 4 จุด รวม 4 ครั้ง 

- ลักษณะอนุภาคดินและเน้ือดินของพ้ืนทองน้ำ จำนวน 1 ครั้ง 

- ปริมาณการกระจายของพันธุไมน้ำ จำนวน 1 ครั้ง 

2. การประเมินการเติบโตของกุงกามกราม :  

- สุมวัดความยาวและน้ำหนักกุงแรกปลอย จำนวน 100 ตัวตอแหลงน้ำ 

- สุมวัดความยาวและน้ำหนักกุงกามกรามรายเดือน รวม 4 ครั้ง เดือนละไมนอยกวา 50 

ตัว สุมเสร็จแลวทำการปลอยคืนสูแหลงน้ำ และตองบันทึกวันที่สุมตัวอยางใหชัดเจน 

3. การประเมินปริมาณผลจับและอัตราการจับคืน : ประเมินจากรูปแบบของการกำหนด

กติกาชุมชนในการจับกุงกามกราม 

3.1 กรณีการจับโดยวิธีการขายบัตร  ประเมินผลจับแบบครั้งเดียว 

- รวบรวมขอมูลจำนวนผูใชเครื่องมือประมงแตละชนิด (total effort) 

- สุมตัวอยางเพ่ือประเมินผลจับเฉลี่ยของแตละเครื่องมือ (cpue) 

- มูลคารวมที่ไดจากการขายบัตร 
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ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 

(ตอ) 

3.2 กรณีการทยอยจับโดยไมมีการขายบัตร  ประเมินผลจับแบบรายเดือน 

- รวบรวมขอมูลจำนวนผูเขาทำการประมงทั้งหมดของหลงน้ำ  

- รวบรวมขอมูลจำนวนวันการทำประมงในแตละเดือน 

- สุมตัวอยางประเมินผลจับเฉลี่ยรายเดือนของชาวประมง (cpue) 

4. การประเมินผลผลิตและอัตรารอด :  

ปริมาณผลผลิต  =  ผลจับที่ไดรับ (ขอ 3) + ปริมาณกุงที่ยังเหลือในแหลงน้ำ 

         ปริมาณกุงที่ยังเหลือในแหลงน้ำ ประเมินไดจากวิธี Depletion method 

5. การประเมินมูลคาและผลตอบแทน : 

5.1 ผลตอบแทนตอการลงทุน  (B/C ratio) 

5.2 ผลตอบแทนตอครัวเรือนประมงในชุมชนรอบแหลงน้ำ 

กลุมเปาหมาย  

 

1) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละแหลงน้ำจากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

2) คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 

3) ชุมชนรอบพ้ืนที่แหลงน้ำ  

จำนวนวันดำเนินการ ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน (สิ้นสุดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563) 

การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตามแบบบันทึกขอมูลและตารางบันทึกขอมูล  

ในไฟล Excel ตามคูมือการประเมินผลผลิต มูลคา และผลตอบแทนจากการปลอย 

ลูกพันธุกุงกามกรามในแหลงน้ำ 
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กิจกรรมหลักที่ 3 : ดำเนนิกิจกรรมการติดตามและรายงานความกาวหนาของการดำเนนิโครงการฯ ในแหลงนำ้

ชุมชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตที่ 3.1 มีการติดตามการดำเนนิงานโครงการสรางรายไดจากอาชพีประมงในแหลงน้ำชุมชน 
และโครงการดำเนนิการไดอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมที่ 3.1.1 ประชุมคณะทำงานและติดตามการดำเนนิงานโครงการฯ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)

หนวยงานสนับสนุน: คณะทำงานดานประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการสรางรายไดจากอาชีพ
ประมงในแหลงน้ำชุมชน 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือกำหนดรูปแบบ และวิธีการในการประเมินผลโครงการฯ 
2) เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมนิผลโครงการฯ 
3) เพ่ือประสานงาน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงาน
โครงการสรางรายไดจากการประกอบอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชนตอ
คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแล โครงการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝน
ทิ้งชวงและอุทกภัย ป 2562 รับทราบ 

4) เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ เพ่ือติดตามและทราบปญหาอุปสรรคระหวางการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งนำไปสูการหา

แนวทางแกปญหาและพัฒนาการดำเนินงานใหมีประสทิธิภาพและเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่วางไว 

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ จัดประชุมคณะทำงานทั้งจากหนวยงานภูมิภาคและสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือ
ช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ การติดตามความกาวหนาโครงการฯ ซึ่งมีแผนการจัดประชุมฯ 
รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี:  
1) กำหนดวันและเตรียมการจัดการประชุม จองหองประชุม ขออนุมัติจัดประชุม  

ยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุม ฯลฯ 
2) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและสงหนังสือเชิญประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ซึ่งระเบียบวาระการประชุมอาจประกอบเน้ือหา ดังน้ี  

- เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

- เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประชุม 
ในแตละครั้ง 

3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เชน คูมือการปฏิบัติงานโครงการฯ เตรียม 
Power Point นำเสนอเน้ือหาในแตละวาระการประชุม 

4) จัดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว 
5) จัดทำรายงานการประชุม และเวียนใหผูเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม 
ปรับแกไขรายงานการประชุมถามีประเด็นแกไขเพ่ือรับรองในที่ประชุมครั้งคณะทำงาน
โครงการฯ ครั้งตอไป 
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ผูเขารวมประชุม ผูเขารวมประชุม ไดแก ผูบริหารและผูปฏิบัติงานโครงการฯ ของหนวยงานที่เก่ียวของ

ประกอบดวย 

หนวยงานในสวนกลาง 

- อธิบดีกรมประมงหรือรองอธิบดีฯ ที่ไดรับมอบหมายในการกำกับและดูแลการ

ดำเนินงานโครงการฯ 

- หัวหนาผูตรวจราชการกรม 

- ผูเช่ียวชาญดานนิเวศวิทยา 

- กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด (กพจ.) 

- กองวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด (กปจ.) 

- กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ (กพก.) 

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- กองตรวจการประมง 

- กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

- หรือหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับประเด็นการประชุม เชน กองกฎหมาย 

กลุมตรวจสอบภายใน กองนโยบายและยุทธศาสตรดานการประมง ฯลฯ 

หนวยงานในสวนภูมิภาค 

- สำนักงานประมงจังหวัดพ้ืนที่เปาหมาย 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดที่รับผิดขอบโครงการฯ 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดที่รับผิดขอบโครงการฯ 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำที่รับผดิชอบโครงการฯ 

จำนวนวันดำเนินการ จำนวน 1 - 2 วัน/การประชุม 1 ครั้ง โดยจำนวนครั้งของการประชุมขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

การรายงาน รายงานผลการประชุม 
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กิจกรรมที่ 3.1.2 ติดตามความกาวหนาผลการดำเนนิงานโครงการฯ ของแหลงน้ำตามกิจกรรม 2.2.1 - 2.2.4 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด/ ชุมชน 

หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
ประมงน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ และหนวยปองกันและปราบปราม
ประมงน้ำจืด 

วัตถุประสงค เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานโครงการฯ ของแหลงน้ำตามกิจกรรม 2.2.1 - 2.2.4 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1) ชุมชนไดดำเนินการสรางแหลงหลบภัย (กรำ่) และสรางอาหารธรรมชาติ 

2) ชุมชนมีสวนรวมในทุกกระบวนการของโครงการฯ ต้ังแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการ
ประเมินผลผลติ 

3) ชุมชนทราบ เขาใจ และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอกฎระเบียบที่ใชในการ
กำหนดการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน 

4) ชุมชนมีสวนรวมในการประเมนิและใหขอมูลผลจับ ขนาด และมูลคากุงกามกรามที่เปน
ผลผลิตที่เกิดขึน้ในแหลงน้ำ 

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ ติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานโครงการฯ ของแหลงน้ำชุมชนตามกิจกรรม 
ดังตอไปน้ี 
1) การสรางแหลงหลบภัย (กร่ำ) สามารถสรางได 2 กรณ ี

1.1 กรณีตลิ่งลึก 
- นำไมไผมาปกเปนรูปสี่เหลีย่มผืนผา 3 ดาน อีกดานเปนตลิ่ง 
- ความกวางของกร่ำยื่นลงไปในแหลงน้ำความลึก 2 - 3 เมตร 

1.2 กรณีตลิ่งต้ืน 
- ตองออกมาลงกร่ำหางจากตลิ่งในระดับความลึกที่เหมาะสม 
- นำไมไผมาปกเปนรูปวงกลม ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 3 เมตร 

เมื่อปกหลักไมไผเสร็จแลวนำกิ่งไมหรือทางมะพราวทิ้งลงไปในเขตกร่ำจนเต็ม ก็จะไดกร่ำ 1 
ลูก ตามภาคผนวก 7 หนา 61 
2) การสรางอาหารธรรมชาติตามภาคผนวก8หนา62 
3) การกำหนดกฎระเบียบที่ใชในการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน 

1.2 กำหนดกฎระเบียบในการจับกุงกามกรามของแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 
ทางเลือกในการกำหนดระเบียบการจับกุงกามกราม 
- ขายบัตรจับครั้งเดียว 
- ไมมกีารขายบัตร อนุญาตใหจับในชวงเวลาที่กุงกามกรามมีขนาดใหญ 
- ไมมกีารขายบัตรอนุญาตใหทยอยจับได 

1.3 กำหนดระเบียบในการแจงขอมูลผลจับกุงกามกราม 
4) การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินและใหขอมูล 
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กลุมเปาหมายที่ใหขอมลู 1) ชาวประมงที่อยูในชุมชน 

2) ผูนำและคณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำเปาหมาย 

3) เจาหนาที่โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ำจืด ศนูยวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ และ

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 

จำนวนวันดำเนินการ พิจารณาตามแผนปฏิบัติงานที่วางไวและเจาหนาที่เห็นชอบรวมกัน 

การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ หนา 75 

กิจกรรมที่ 3.1.3 ติดตามและจัดทำรายงานความกาวหนาผลการปลอยพันธุสัตวน้ำและผลผลิตสัตวน้ำ 

ในแหลงน้ำชุมชนตามกิจกรรม 2.2.2 และ 2.2.4 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 

และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

หนวยงานสนับสนุน: คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน/ชุมชน 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานโครงการฯ ใหเปนไปตามแผนการ

ปฏิบัติงานที่วางไว 

2) เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในระหวางการดำเนินงานและหาแนวทางแกปญหาและ

พัฒนาการดำเนินงานโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานที่

วางไว 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

1) รายงานความกาวหนาของการดำเนินโครงการฯ ใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว 

2) การดำเนินงานโครงการฯ มีประสิทธิภาพเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว และมี

การแกไขปญหาอุปสรรคที่เกดิขึ้นระหวางการดำเนินงานโครงการฯ ไดอยางเหมาะสม

และทันเวลา 

3) รายงานการประชุมติดตามความกาวหนา วิเคราะหขอมูล และแกไขปญหา อุปสรรคที่

อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน จัดประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือติดตามความกาวหนา 

ของโครงการฯ 

กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงน้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

จำนวนวันดำเนินการ 1. รายงานความกาวหนาระหวางเดือนมีนาคม-เดือนกันยายน 2563 

2. ประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 1 ครั้ง ระหวางเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2563 

การรายงาน รายงานความกาวหนาของการดำเนินงานโครงการฯ  
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ผลผลิตที่ 3.2 มีการจัดทำรายงานการดำเนินโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน
ในพืน้ทีเ่ปาหมาย 

กิจกรรมที่ 3.2.1 จัดทำรายงานผลการดำเนนิโครงการฯ และการประเมินโครงการเบื้องตน 
(CIPP Model) ประจำแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ/สำนักงานประมงจังหวัด 
หนวยงานสนับสนุน: ศูนยวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำคณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำ
ชุมชน/ชุมชน 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือประเมินผลจับและมูลคาสตัวน้ำจืดที่จับใชประโยชนจากแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 
2) เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลจบัสัตวน้ำและมูลคาสัตวน้ำจืดที่จับใช

ประโยชนจากแหลงน้ำชุมชนของตัวเอง 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1) ทราบขอมูลผลจับสัตวน้ำและมูลคาสัตวน้ำจืดที่จับใชประโยชนจากแหลงน้ำชุมชน 

2) ชุมชนมีสวนรวมในการประเมนิและทราบขอมูลเกี่ยวกับผลจับสัตวน้ำและมูลคาสัตวน้ำ
จืดที่จับใชประโยชนจากแหลงน้ำชุมชนของตัวเอง 

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ การติดตามประเมินผลเจาหนาที่ จะเขาเยีย่มเยียนอยางนอย 4 ครั้ง ต้ังแต 
การจัดเตรียมแหลงนำ้ แหลงหลบภัย/ที่อยูอาศัย แหลงผลิตอาหารธรรมขาติ 
การจัดการ ฯลฯ (ประเมินผลดวย CIPP) 
      การวิเคราะหขอมูลที่เกบ็ไดจากแบบสัมภาษณ ทำการวิเคราะหขอมูล 3 สวนคือ 
1. แบบสัมภาษณของผูบริหาร ทำการวิเคราะห สภาวะแวดลอม ปจจัยการนำเขา 
กระบวนการ ผลผลิต และปญหาและอุปสรรคในมมุมองของเจาหนาที่ผูบริหารและ 
ผูปฏิบัติ ที่เปนกรอบในการประเมินผลระดับพ้ืนที่ ในสวนการวิเคราะหแบบสัมภาษณของ
เจาหนาที่จะดำเนินการเชนเดียวกับการวิเคราะหแบบสัมภาษณของเกษตรกร 
2. แบบสัมภาษณของเจาหนาที ่ในสวนการวิเคราะหแบบสัมภาษณของเจาหนาที่ 
จะดำเนินการเชนเดียวกับการวิเคราะหแบบสัมภาษณของเกษตรกร 
3. แบบสอบถามประชาชนหลังจากเก็บขอมูลภาคสนาม นำมาวิเคราะหขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร และนำเสนอในรูปแบบ
ตาราง และใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เชน คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหผลผลิต (product) เทียบกับตามที่ไดเสนอ เปนตน 

กลุมเปาหมาย 1) คณะทำงานจากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ำจืด 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

2) คณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำชุมชน 
3) ชุมชนในพ้ืนทีเ่ปาหมายและชุมชนใกลเคียงที่เขามาจับสัตวน้ำในแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 

จำนวนวันดำเนินการ ขึ้นอยูกับมติของชุมชนเปาหมายวามีการกำหนดรูปแบบการจับสัตวน้ำขึ้นมาใชประโยชน
อยางไรและชวงเวลาใด 

การรายงาน 1) รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ตามหนา 75 
2) รายงานผลการประเมินเบ้ืองตนตามแบบสอบถาม (จัดสงเพ่ิมเติมในภายหลัง) 
3) แนบรายงานผลขอมูลการจับสัตวน้ำใชประโยชน 
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กิจกรรมที่ 3.2.2 จัดทำรายงานผลการดำเนนิโครงการฯ ดานการประเมินการเติบโต ผลผลิต อัตรารอด 
และผลตอบแทนของแตละแหลงนำ้เปาหมาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำ
จืดและศูนยวิจยัและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 
หนวยงานสนับสนุน: สำนักงานประมงจังหวัด คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำ
ชุมชน/ชุมชน 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และผลสำเร็จที่ ไดรับจากการ
ดำเนินงานโครงการปลอยลูกพันธุกุงกามกรามในแหลงน้ำเปาหมาย 

2) เพ่ือจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประเมินผลผลิต มูลคา และผลตอบแทน
จากการปลอยลูกพันธุกุงกามกรามในแหลงน้ำชุมชน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

ผลสำเร็จของการดำเนินการประเมินผลผลติ มูลคา และผลตอบแทนจากการปลอยลูกพันธุ
กุงกามกรามในแตละแหลงน้ำ 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 1) รวบรวมขอมูลจากกิจกรรม 2.2.2 และ 2.2.4 และขอมูลจากรายงานความกาวหนาของ 

ผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม 3.1.3 

2) ประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพ่ือรวมประเมิน วิเคราะห และสรุปผลการดำเนินงานเพ่ือ

จัดทำเปนรายงานประจำแหลงน้ำ 94 แหง 

3) จัดทำรายงานภาพรวมของผลการดำเนินโครงการฯ 

กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

จำนวนวันดำเนินการ 1 - 2 เดือน ในชวงสิ้นสุดโครงการ 
การรายงาน รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประเมินผลผลิต มูลคา และผลตอบแทนจากการปลอย

ลูกพันธุกุงกามกรามในแหลงน้ำชุมชน 
กิจกรรมที่ 3.2.3 รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการฯ 
2) เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญหาอุปสรรค บทเรียนที่ไดรับจากการดำเนินงาน

โครงการฯ เพ่ือใชปรับปรุงในการดำเนินโครงการฯ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ ทราบสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ผลสำเร็จของโครงการฯ ปญหาอุปสรรค บทเรียนที่ไดรับ

จากการดำเนินงานโครงการเพ่ือใชปรับปรุงในการดำเนินโครงการฯ ตอไป 
ขั้นตอนและการดำเนินการ 
 

1) รวบรวมขอมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และรายงานผลการประชุม 
      คณะทำงานฯ รายงานผลการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนระหวางคณะ 
      กรรมการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน และเจาหนาที่โครงการ 
2) สรุปวิเคราะหเปนรายงานผลการดำเนินงานในภาพทั้งโครงการฯ 
3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 

การรายงาน รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ตามหนา 75 
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กิจกรรมหลักที่ 4 ดำเนนิกิจกรรมการสรางการรบัรูผานการประชาสมัพันธ และการจัดนิทรรศการที่เก่ียวของกับ
โครงการฯ ในระดับสาธารณะ 

 

ผลผลิตที่ 4 มีการสรางการรบัรูผารการประชาสมัพันธ และการจัดนิทรรศการทีเ่ก่ียวของกับ
โครงการฯ ในระดับสาธารณะ 

กิจกรรมที่ 4.1 ใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการบรูณาการขอมูลจากพืน้ที่ที่ดำเนนิโครงการฯ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 

หนวยงานสนับสนุน: กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือรวบรวมขอมูลแหลงน้ำชุมชนที่ดำเนินโครงการฯ โดยใชระบบสารสนเทศ 

ทางภูมิศาสตรในการบูรณาการขอมูลจากพ้ืนที่ไดอยางรวดเร็วและทันทวงที 
2) เพ่ือการดำเนินโครงการฯ ที่มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลที่คาดวาจะไดรับ การบูรณาการขอมูลแหลงน้ำชุมชนจากพ้ืนที่ที่ดำเนินโครงการฯ รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 1) ศทส. และหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของรวมพัฒนาและจัดทำชองทางหรือ 

Web serviceที่ใชในการรวบรวมขอมูลและรายงานความกาวหนาของการดำเนินโครงการฯ 
ตามกิจกรรมตาง ๆ 

2) ช้ีแจง ถายทอดความรูในวิธีการและกระบวนการในการรายงานตาง ๆ ใหกับเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติในพ้ืนทีท่ราบและนำไปใชในการดำเนินโครงการฯ 

กลุมเปาหมายที่รวมดำเนินการ 1) คณะทำงานจากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ำจืด 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

2) คณะกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำชุมชน 
การรายงาน ขอมูลของแหลงน้ำชุมชนในระบบสารสนเทศฯ ที่จัดทำขึ้น 
กิจกรรมที่ 4.2 สรางการรบัรูผานการประชาสัมพนัธ และการจัดนิทรรศการที่เก่ียวของกับโครงการฯ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หนวยงานหลัก: เลขานุการกรม 
หนวยงานสนับสนุน: กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือประชาสัมพันธสรางการรับรู ความเขาใจในนโยบาย หลักการ สาระสำคัญและวิธี
ดำเนินโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชนน้ีขึ้น 

2) เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับชุมชนในพ้ืนที่ที่เขารวมโครงการฯ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1) สาธารณะไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในมติิตาง ๆ 

2) การไดรับความรวมมือจากพ่ีนองประชาชนทีพ่รอมจะปฏิบัติการในทศิทางที่ถูกตองตาม
วัตถุประสงคของโครงการไดต้ังไว และปองกันการสื่อสารขอมูลที่อาจมีความคาดเคลื่อน 

ขั้นตอนและการดำเนินการ 1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือจัดเตรียมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ 
2) วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธโครงการฯ ผานชองทางตาง ๆ 
3) กำหนดเปาหมายรวมกับหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการเขาไปดำเนินการ

สรางการรับรูโครงการในมิติตาง ๆ ตัวอยางเชน จัดงานเริ่มตนโครงการฯ ในพ้ืนที่นำรอง 
กลุมเปาหมาย 1) สาธารณะ 

2) ชุมชน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

การอนุมัติการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวง และอุทกภัย ป 2562 
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ภาคผนวก 2 

อนุมัติในหลักการดำเนินงานโครงการฯ 
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ภาคผนวก 3 

ชีววิทยาของกุงกามกราม 

ลักษณะทั่วไปของกุงกามกราม 

 

 

 

 

 

 

 กุ งกามกรามเปนกุ งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ  รูจักกันในช่ือของ กุ งกามกราม กุ งนาง กุ งใหญ  กุ งแม น้ำ 
กุงกามเกลี้ยง กุงแห และกุงหลวง มีช่ือวิทยาศาสตรวา Macrobrachiumrosenbergii de Man มีช่ือสามัญเรียกวา 
Giant Freshwater Prawn สวนหัวและอกคลุมดวยเปลือกช้ินเดียวกัน ลำตัวมีลักษณะเปนปลอง จำนวน 6 ปลอง กรีมี
รูปรางโคงขึ้นมีลักษณะหยักเปนฟนเลื่อย ดานบนมีจำนวน 13 - 16 ซี่ ดานลางมีจำนวน 10 - 14 ซี่ บริเวณโคนกรีกวาง
และหนา สวนบริเวณปลายกรียาวแหลมเลยแผนฐานหนวดคูที่ 2 เปลือกคลุมหัวมีหนามเล็ก ๆ ทั่วไป ที่ใตตามีหนาม
เล็ก ๆ 2 อัน มีหนวด 2 คู หนวดคูที่ 1 (antennule) สวนของโคนหนวดหนา แบงเปน 3 ขอปลอง โดยปลองที่ 3 แยก
เปน 2 เสน หนวดคูที่ 2 (antenna) ซึ่งยาวกวาหนวดคูที่ 1 สวนของโคนหนวดแบงเปน 5 ขอปลอง แขนงอันนอกมี
ลักษณะเปนแผนบางคลายรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เรียกวา แผนฐานหนวด (blade) ขาเดิน (simple leg) มี 5 คู ขาคูที่ 1 
และที่ 2 ปลายขามีลักษณะเปนกามหนีบ ขาเดินคูที่ 2 มีลักษณะยาวใหญและแข็งแรงกวาขาเดินคูที่ 1 ถาเปนกุงเพศผู
จะมีลักษณะใหญมาก โดยทั่วไปสวนของกามทำหนาที่จับอาหารเขาปากและไวสำหรับตอสูกับศัตรู สวนขาเดินคูที่ 3, 4 
และ 5 ตรงปลายมีลักษณะเปนปลายแหลมธรรมดา ขาวายน้ำ (pleopod) มี 5 คู สวนแพนหางมีลักษณะแหลมตรง
ปลายดานขางแยกเปนแพนสองแพน ชวยในการวายน้ำและควบคุมทิศทางในการเคลื่อนไหว 

การแพรกระจาย 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 การแพรกระจาย - ของกุงกามกรามในประเทศไทย
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 กุงกามกรามมีถิ่นกำเนิดในเขตรอน โดยเฉพาะในทวีปเอเชียตอนใต เชน ประเทศไทย พมา เวียดนาม มาเลเซีย 
บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ตลอดจนหมูเกาะตาง ๆ ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟกตอนใต 
ในประเทศไทยพบกุงกามกรามแพรกระจายทั่วไปในแหลงน้ำจืดธรรมชาติตามลุมแมน้ำเจาพระยา แมน้ำแมกลอง 
แมน้ำทาจีน แมน้ำบางปะกง แมน้ำปราณบุรี และลำคลองตาง ๆ สวนมากจะพบในจังหวัดภาคกลาง สวนในภาค
ตะวันออกพบที่แมน้ำจันทบุรี แมน้ำระยอง จ.ระยอง และแมน้ำเวฬุ จ.ตราด สวนภาคเหนือพบกุงกามกรามที่แมน้ำเมย 
จ.ตาก ซึ่งเปนแมน้ำสาขาของแมน้ำสาละวิน ไหลลงสูทะเลที่ประเทศพมา ภาคใตพบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎรธานี ปตตานี พัทลุง ภูเก็ต และทะเลสาบสงขลา 

ระบบสืบพันธุ 
 กุงกามกรามเพศผู มีตอมผลิตน้ำเช้ือหรืออัณฑะ (testis) ลักษณะเปนพูแบน 2 พู ที่ปลายเช่ือมติดกัน ตำแหนง
ที่ต้ังอยูบนตับและตับออน อยูดานลางของหัวใจ สวนทายของตอมผลิตน้ำเช้ือแตละพูมีทอนำน้ำเช้ือย่ืนออกมา 2 ขาง 
แลวขดเปนวงกอนที่จะพุงตรงลงมาบริเวณโคนขาเดินคูที่ 5 ซึ่งบริเวณที่ติดโคนขาเดินคูที่ 5 น้ี ทอนำน้ำเช้ือจะโปง
ออกเปนถุงเก็บน้ำเช้ือ และมีชองเปดออกภายนอกที่โคนขาเดินคูที่ 5 ทั้งสองขาง  สวนกุงกามกรามเพศเมีย มีรังไขอยู
ตำแหนงเดียวกับตอมผลิตน้ำเช้ือของเพศผู ลักษณะเปนพูแบน ๆ 2 พู เช่ือมติดกันทางดานทาย มีขนาดใหญจนบังสวน
ของตับและตับออนทั้งหมด ในชวงที่แมกุงมีไข รังไขจะขยายใหญแผคลุมสวนหัว อก และ หัวใจ ทอนำไขทั้งสองขาง
เปนทอโคงมีชองเปดออกภายนอกที่โคนขาเดินคูที่ 3 แมกุงกามกรามขนาดใหญมีความดกไขสูงถึง 80,000 - 100,000 
ฟองตอแม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขนาดของแมกุง 

การเจริญเติบโต และการกินอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตของกุงกามกราม 

 กุงกามกรามสามารถอาศัยอยูไดทั้งในน้ำจืดและน้ำกรอยและเมื่อถึงชวงฤดูวางไข แมกุงกามกรามจะเดินทางไป
วางไขในบริเวณที่น้ำมีความเค็มประมาณ 10 - 15 สวนในพันสวน เมื่อลูกกุงกามกรามฟกเปนตัวใหม ๆ จะลองลอยไป
ตามกระแสน้ำเชนเดียวกับแพลงกตอน และเจริญเติบโตโดยการลอกคราบผานระยะการเปนลูกกุงวัยออนหลาย ๆ 
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ระยะจนเปนลูกกุงขั้นสุดทาย (post larva) ที่มีขนาดตัวประมาณ 7.1 - 9.9 มม. แลวจะคอย ๆ เคลื่อนยายรวมทั้งถูก
กระแสน้ำพัดเขาไปใน ดำรงชีวิต และเจริญเติบโตในอยูในบริเวณที่เปนแหลงน้ำจืด 
 อาหารในธรรมชาติของกุงกามกรามสวนใหญจะเปนพวกแพลงกตอนสัตว กุง ปู ที่มีขนาดเล็กแมลงน้ำ 
สัตวหนาดิน กินซากพืชซากสัตวและพวกพืชน้ำตาง ๆ โดยปกติแลวอายุขัยของกุงกามกรามประมาณ 3 ป ขนาดตัวใหญสุด
ตามรายงานพบเพศผูมีความยาวถึง 32 เซนติเมตร สวนเพศเมียมีความยาวถึง 25 เซนติเมตรโดยมีน้ำหนักมากที่สุด
ประมาณ 400 กรัมและในประเทศไทยเคยพบกุงกามกรามขนาดใหญสุดมีน้ำหนัก 470 กรัม และนอกจากน้ียังพบ 
มีรายงานถึงขนาดเกือบ 700 กรัมตอตัว 
 กุงกามกรามถือเปนสัตวน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงมีมูลคาคอนขางสูง เปนอาหารโปรตีน
รสชาติดี ผูคนนิยมบริโภค พบราคากุงจากการเลี้ยงปากบอขนาด 18 - 20 ตัวตอกิโลกรัม ราคาอยูที่ 240 - 260 บาท 
ขนาด 8 - 10 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 340 - 380 บาท หรือจากการจับไดในธรรมชาติขนาด 5 - 10 ตัวตอกิโลกรัม ราคา
อยูที่ 450 - 600 บาท (ที่นิยมเรียกกุงแมน้ำ) ซึ่งจากเหตุผลที่มีราคาที่สูงกวาปลาน้ำจืดทั่วไปและสัตวน้ำอ่ืน ๆ เกือบ 5 
เทาน้ัน ถือวาเปนสัตวน้ำที่ใหผลตอบแทนการลงทุนคอนขางสูงอีกทั้งสามารถเจริญเติบโตไดในแหลงน้ำทั่วไปไดทั่วทุก
ภาคของประเทศจึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาปลอยในรูปแบบการประมงแบบปลอยเลี้ยงตามธรรมชาติ (Culture - 
Based Fisheries ; CBF) และหากมีการบริหารจัดการการปลอย การจัดการแหลงน้ำชุมชนภายใตการมีสวนรวมของ
ชุมชน จะเปนการเพ่ิมโอกาสในอันที่จะทำใหโครงการปลอยกุงกามกรามลงสูแหลงน้ำประสบความสำเร็จมากขึ้นในแง
ของผลผลิตและทำใหเปาหมายของการปลอยสัตวน้ำลงสูแหลงน้ำในการที่จะเพ่ิมผลผลิตในแหลงน้ำและเพ่ิมรายไดของ
ชาวประมงมีโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายไดดีขึ้นตอไป 

การเลือกสถานท่ีเลี้ยงกุงกามกราม 
 สถานที่ที่จะใชเลี้ยงกุงกามกราม ควรเปนดินเหนียวหรือดินรวนไมควรเปนดินเปรี้ยว เพราะจะทำใหน้ำเปนกรด 
ไมเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของกุงแหลงน้ำควรเปนแหลงน้ำที่มีคุณภาพดี สะอาด ไมมีมลภาวะจากโรงงาน
อุตสาหกรรม แหลงชุมชนและแหลงเกษตรกรรมมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะใชเลี้ยงกุงไดจนกวากุงจะเจริญเติบโตและ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดและน้ำถือเปนปจจัยสำคัญในการเลี้ยงกุงกามกราม เพราะวากุงอาศัยอยูในน้ำซึ่งคุณภาพน้ำ
จะมีผลกระทบโดยตรงกุงที่อยูในน้ำที่มีคุณภาพดีก็จะเจริญ เติบโตไดดี ถาหากคุณภาพน้ำไมดีกุงจะเจริญเติบโตชาหรือ
เปนโรคไดงาย ทำใหกุงตายเปนจำนวน ดังน้ันการรักษาคุณภาพน้ำใหมีคุณภาพดีอยูเสมอจึงเปนสิ่งสำคัญมาก 
 ในแหลงน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญกอนการปลอยลูกพันธุกุง ควรมีการกำจัดศัตรูในธรรมชาติออกเสียกอน 
ทำซั้งหรือทำรมเงาเพ่ือที่พักหรือที่หลบภัยใหกับกุงในแหลงน้ำน้ัน ๆ ดวย 

การปลอยลูกพันธุกุงกามกราม 
 การปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงในบอเลี้ยงหรือแหลงน้ำธรรมชาติ นิยมปลอยในชวงเวลาที่สภาพอากาศไม
รอนจนเกินไป เชน ชวงเชา หรือชวงเย็นของวัน โดยนำถุงลูกพันธุกุงแชลงในบอหรือแหลงน้ำที่จะปลอยประมาณ 20 
นาที เพ่ือปรับอุณหภูมิของน้ำในถุงกับแหลงน้ำภายนอกถุงใหเทากันหรือใกลเคียงกัน จากน้ันเปดปากถุงออกวักน้ำใน
บอหรือแหลงน้ำที่จะปลอยใสลงในถุงอยางชา ๆ เพ่ือชวยใหลูกพันธุกุงสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพน้ำไดดีขึ้น 
การปฏิบัติเชนน้ีจะทำใหกุงมีอัตรารอดเพ่ิมขึ้น 

ระยะเวลาการเลี้ยงและการจับ 
 ระยะเวลาการเลี้ยงกุงกามกรามโดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ 4 - 6 เดือน ก็เริ่มจับกุงบางสวนออก การจับกุง
นิยมทำในชวงเชาเพราะอากาศไมรอน จับโดยการใชอวนที่มีขนาดตา 4 เซนติเมตร เพ่ือใหกุงที่มีขนาดเล็กหลุดรอด
ออกไปได หรืออาจใชการงบจับรวมดวย 
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ภาคผนวก 4 

เปาหมายแหลงน้ำในชุมชน ที่อยูในพื้นที่จังหวัดที่ไดรับการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย ป 2562 จำนวน 1,436 แหง 

 

ที่ จังหวัด ประเภทภัย ชวงประสบภัย อำเภอ 

จำนวนแหลงน้ำ 

เปาหมาย/ พืน้ที่ดำเนนิการ 

(แหง) 

1 พิษณุโลก อุทกภัย 28 - 31 ส.ค. 62 6 44 

2 เพชรบูรณ อุทกภัย 29 ส.ค. - 4 ก.ย. 62 3 15 

3 สุโขทัย อุทกภัย 29 ส.ค. - 9 ก.ย. 62 2 10 

4 พิจิตร อุทกภัย 31 ส.ค. - 5 ก.ย. 62 7 105 

5 กาฬสินธุ อุทกภัย 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 13 67 

6 มุกดาหาร อุทกภัย 29 ส.ค. - 6 ก.ย. 62 7 49 

7 ขอนแกน อุทกภัย 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 1 10 

8 นครพนม อุทกภัย 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 3 35 

9 มหาสารคาม อุทกภัย 30 ส.ค. 62  9 97 

10 อุดรธานี อุทกภัย 27 ส.ค. - 6 ก.ย. 62 6 72 

11 อุบลราชธานี อุทกภัย 28 ส.ค. - 24 ก.ย. 62 20 240 

12 ยโสธร อุทกภัย 29 ส.ค. - 2 ต.ค. 62 9 96 

13 อำนาจเจริญ อุทกภัย 29 ส.ค. - 12 ก.ย. 62 7 105 

14 รอยเอ็ด อุทกภัย 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 18 270 

15 ศรีสะเกษ อุทกภัย 29 ส.ค. - 18 ก.ย. 62 7 105 

16 บุรีรัมย อุทกภัย 29 ส.ค. - 24 ก.ย. 62 4 60 

17 สกลนคร อุทกภัย 29 ส.ค. - 17 ก.ย. 62 3 38 

18 ตราด อุทกภัย 14 - 16 ก.ย. 62 3 15 

19 สระแกว อุทกภัย 19 - 22 ก.ย. 62 1 3 

รวมทั้งสิน้ 19 จังหวัด 129 1,436 

 

**หมายเหตุ อาจมีการปรบัเปลีย่นเปาหมายแหลงนำ้ชุมชนตามสภาพแวดลอมของแหลงน้ำ เชน ปริมาณนำ้ เปนตน 



56 
 

เปาหมายแหลงน้ำในชุมชน ที่อยูในพื้นที่อำเภอที่ไดรับการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินจากอุทกภัย ป 2562 จำนวน 1,436 แหง 

ที ่ จังหวัด ประเภทภัย จำนวนอำเภอ จำนวนแหลงน้ำเปาหมาย (แหง)  

1  พิษณุโลก อุทกภัย 6 44 

    วังทอง 9 

    บางกระทุม 9 

    บางระกำ 6 

    พรหมพิราม 5 

    เนินมะปราง 8 

    ชาติตระการ 7 

2  เพชรบูรณ อุทกภัย 3 15 

    เมืองเพชรบูรณ 5 

    เขาคอ 5 

    หลมสัก 5 

3  สุโขทัย อุทกภัย 2 10 

    ศรีนคร 5 

    คีรีมาศ 5 

4  พิจิตร อุทกภัย 7 105 

    บางมูลนาก 15 

    ตะพานหิน 15 

    เมืองพิจิตร 35 

    โพทะเล 15 

    ทับคลอ 5 

    วังทรายพูน 10 

    สากเหล็ก 10 

5  กาฬสินธุ อุทกภัย 13 67 

    เมืองกาฬสินธุ 10 

    กมลาไสย 12 

    ยางตลาด 10 

    หวยเม็ก 7 

    ฆองชัย 5 

    ดอนจาน 3 

    กุฉนิารายณ 3 

    นามน 3 

    รองคำ 3 

    สมเด็จ 3 
   สหัสขันธุ 3 



57 
 

ที ่ จังหวัด ประเภทภัย จำนวนอำเภอ จำนวนแหลงน้ำเปาหมาย (แหง)  

      หนองกุงศรี 3 

      เขาวง 2 

6 มุกดาหาร อุทกภัย 7 49 

      คำชะอี 7 

      ดอนตาล 7 

      นิคมคำสรอย 10 

      หนองสูง 4 

      เมืองมุกดาหาร 7 

      ดงหลวง 7 

      หวานใหญ 7 

7  ขอนแกน อุทกภัย 1 10 

   บานไผ 10 

8  นครพนม อุทกภัย 3 35 

      บานแพง 10 

      เรณูนคร 15 

      นาแก 10 

 9  มหาสารคาม อุทกภัย 9 97 

      วาปปทุม 12 

      เมืองมหาสารคาม 12 

      กันทรวิชัย 12 

      พยัคฆภูมิพิสัย 3 

      บรบือ 15 

      นาเชือก 15 

      เชียงยืน 12 

      นาดูน 3 

      โกสุมพิสัย 13 

10  อุดรธานี อุทกภัย 6 72 

      เพ็ญ 14 

      เมืองอุดรธานี 12 

      นายูง 10 

      กุมภวาป 14 

      ประจักษศิลปาคม 10 

      กุดจับ 12 

11 อุบลราชธานี อุทกภัย 20 240 

      สิรินธร 12 

      สวางวีระวงศ 12 

      เหลาเสือโกก 6 

      ศรีเมืองใหม 11 

      กุดขาวปุน 5 
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ที ่ จังหวัด ประเภทภัย จำนวนอำเภอ จำนวนแหลงน้ำเปาหมาย (แหง)  

11 อุบลราชธานี อุทกภัย 20 240 

      เขมราฐ 13 

      ตาลสุม 4 

      โขงเจียม 9 

      เดชอุดม 13 

      ตระการพืชผล 20 

      น้ำขุน 9 

      น้ำยืน 14 

      พิบูลมังสาหาร 13 

      บุณฑริก 8 

      มวงสามสิบ 18 

      เมืองอุบลราชธานี 18 

      วารินชำราบ 16 

      ดอนมดแดง 12 

      นาจะหลวย 7 

      เขื่องใน 20 

12  ยโสธร อุทกภัย 9 96 

      เมืองยโสธร 11 

      กุดชุม 13 

      ปาต้ิว 12 

      ทรายมูล 8 

      ไทยเจริญ 18 

      คำเขื่อนแกว 11 

      มหาชนะชัย 7 

13  อำนาจเจริญ อุทกภัย 7 105 

      พนา 15 

      ลืออำนาจ 15 

      เสนางคนิคม 15 

      หัวตะพาน 15 

      ปทุมราชวงศา 15 

      ชานุมาน 15 

      เมืองอำนาจเจริญ 15 

14  รอยเอ็ด อุทกภัย 18 270 

      โพนทอง 16 

      เมยวดี 14 

      ธวัชบุร ี 15 

      ทุงเขาหลวง 15 

      อาจสามารถ 15 

      เมืองสรวง 15 
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ที ่ จังหวัด ประเภทภัย จำนวนอำเภอ จำนวนแหลงน้ำเปาหมาย (แหง)  

14  รอยเอ็ด อุทกภัย 18 270 

      ศรีสมเด็จ 15 

      เสลภูมิ 15 

      จตุรพักตรพิมาน 15 

      สุวรรณภูมิ 15 

      ปทุมรัตต 15 

      เกษตรวิสัย 15 

      เมืองรอยเอ็ด 15 

      จังหาร 15 

      พนมไพร 19 

      หนองฮ ี 11 

      โพธิ์ชัย 19 

      เชียงขวัญ 11 

15  ศรีสะเกษ อุทกภัย 7 105 

      ขุนหาญ 18 

      กันทรารมย 15 

      ราษีไศล 15 

      ยางชุมนอย 12 

      ศิลาลาด 12 

      เมืองศรีสะเกษ 18 

      กันทรลักษ 15 

16  บุรีรัมย อุทกภัย 4 60 

      แคนดง 14 

      พุทไธสง 15 

      สตึก 16 

      หวยราช 15 

17  สกลนคร อุทกภัย 3 38 

      กุสุมาลย 10 

      โพนนาแกว 13 

      พังโคน 15 

18  ตราด อุทกภัย 3 15 

      เขาสมิง 5 

      เมืองตราด 5 

      แหลมงอบ 5 

19  สระแกว อุทกภัย 1 3 

      อรัญประเทศ 3 

รวมทั้งสิ้น 19 จังหวัด 
 
 

 
 

129 1,436 

**หมายเหตุอาจมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายแหลงน้ำชุมชนตามสภาพแวดลอมของแหลงน้ำ เชน ปริมาณน้ำ เปนตน 
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ภาคผนวก 5 

แบบฟอรมสำรวจแหลงนำ้ในชุมชน ที่อยูในพืน้ที่อำเภอและจังหวัดที่ไดรับการประกาศเขตการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย ป 2562 

จังหวัด ที่ต้ัง ลำดับที ่ ชื่อแหลงน้ำ พื้นที่ (ไร) จำนวนหมูบานที่ใช

ประโยชนจากแหลงนำ้ 

จำนวนลูกพนัธุ 

กุงกามกรามที่ประสงค

ใหปลอย (ตัว) 
อำเภอ ตำบล พิกัด N พิกัด E 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

หมายเหตุ : ใชพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator co - ordinatw System) ตัวอยาง 1546328 เหนือ ; 822174 ตะวันออก ; โซน 57  
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ภาคผนวก 6 
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ภาคผนวก 7 
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ภาคผนวก 8 
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ภาคผนวก 8 (ตอ) 
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ภาคผนวก 9 

แนวทางการขนสงและการตรวจรับพัสดุ (ลูกพนัธุกุงกามกราม) 

1. การขนสงลูกพันธุกุงกามกราม (จำนวน 200,000 ตัว/แหง) ไปยังแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย แบงออกเปน 2 กรณี 
ไดแก 1. ขนสงโดยแทงคสแตนเลส และ 2. ขนสงโดยแทงคพลาสติก ซึ่งในการสุมตัวอยางเพ่ือตรวจรับพัสดุ 
(ลูกพันธุกุงกามกราม) จะใชวิธีขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชเกณฑ ดังน้ี 
  1) ถาประชากรมีจำนวนเปนรอย ใชจำนวนกลุมตัวอยาง 15 - 30% ของประชากร 
  2) ถาประชากรมีจำนวนเปนพัน ใชจำนวนกลุมตัวอยาง 10 - 15% ของประชากร 
  3) ถาประชากรมีจำนวนเปนหมื่น ใชจำนวนกลุมตัวอยาง   5 - 10% ของประชากร 
  ซึ่งเปาหมายแหลงน้ำชุมชนที่เขารวมโครงการฯ ของแตละจังหวัดหรือแตละล็อตการขนสง 
มีจำนวนแหลงน้ำสูงสุดไมเกินหลักรอย ดังน้ัน ในการสุมตัวอยางเพ่ือตรวจรับพัสดุ (ลูกพันธุกุงกามกราม) 
ตอล็อตการขนสงจะเลือกใชจำนวนกลุมตัวอยางรอยละ 20 ของจำนวนรถขนสง 1 ล็อต (คัน) 
ตัวอยางเชน จำนวนรถขนสง 1 ล็อต มี 100 คัน จะตองสุมตัวอยางตัวแทนรถขนสง จำนวน 20 คัน จาก 
รถขนสง 100 คัน 
***ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการปรับอุณหภูมิของน้ำในแทงคขนสงใหใกลเคียงกับอุณหภูมิ
ของน้ำในแหลงน้ำเปาหมายมากที่สุด 

2. การตรวจรับพัสดุ (ลูกพันธุกุงกามกราม) ใหเปนไปตามเง่ือนไขในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TERMS 
OF REFERENCE : TOR) จัดซื้อลูกพันธุกุงกามกรามขนาดต้ังแต 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป ทั้งน้ี มีขั้นตอนในการ 
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่สำคัญ ดังน้ี 
  1) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำเอกสารการตรวจรับ จำนวน 2 ชุด เมื่อได
ดำเนินการตรวจรับและไดลงนามในเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว ใหมอบเอกสารการตรวจรับใหแกผูขาย 
จำนวน 1 ชุด 
  2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะถือวา การตรวจรับเสร็จสิ้นสมบูรณตอเมื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับลูกพันธุกุงกามกรามถูกตองครบถวนตามขอกำหนด และรายละเอียดสัญญา 
ทุกประการ 
  3) ขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุ (ลูกพันธุกุงกามกราม) ตองดำเนินการดวยความรวดเร็ว 
และเหมาะสม เพ่ือลดความเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้นจากการตรวจรับพัสดุที่มีชีวิต 
3. เกณฑการตรวจรับพสัดุ 
  1) คาความยาวเหยียด (Total Length) จากปลายกรีจนถึงปลายหาง รายตัวของลูกพันธุ 
กุงกามกรามที่ปลอยตองมีขนาดไมนอยกวา 5.0 เซนติเมตร 
  2) จำนวนลูกพันธุกุงกามกรามที่ปลอยลงในแตละแหลงน้ำตองมีจำนวนเทากับจำนวนที่ 
ผานเกณฑการตรวจรับของคณะกรรมการฯ ซึ่งตองไมนอยกวา 200,000 ตัวตอแหลงน้ำ 
  3) การสงมอบและตรวจรับจำนวนและขนาดลูกพันธุกุงกามกราม ใหดำเนินการแบบเปนรายแหลงน้ำ 
4. วิธีการสุมตรวจรับพสัดุ (ลูกพันธุกุงกามกราม) ตอรถการขนสง 1 คัน มีขั้นตอน ดังน้ี 

 กรณีที่ 1 ขนสงโดยแทงคสแตนเลส 
  โดยรถขนสง 1 คัน มีแทงคสแตนเลสจำนวน 1 แทงค ภายในบรรจุลูกพันธุกุงกามกราม 
จำนวน 100,000 ตัว ซึ่งแทงคสแตนเลส 1 แทงค จะแบงออกเปน 3 ชอง (บรรจุลูกพันธุกุงกามกรามโดยเฉลี่ย
ชองละประมาณ 33,333.33 ตัว)  
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  ขั้นตอนการสุมลูกพันธุกุงกามกราม 
  ใหสุมตรวจลูกพันธุกุงกามกรามสะเด็ดน้ำ จำนวน 1 กิโลกรัม จากชองใดชองหน่ึงจาก 3 ชอง
ของแทงคสแตนเลสในทุกตัวแทนรถขนสง มาดำเนินการวัดความยาวและช่ังน้ำหนัก ดังน้ี 
  1. วัดขนาดความยาวเหยียดจากปลายกรีจนถึงปลายหาง (Total Length) 
  ** ซึ่ง Total Length โดยเฉลี่ย ตองไมต่ำกวา 5 เซนติเมตร 
  2. ช่ังน้ำหนักของลูกพันธุกุงกามกราม และนับจำนวนตัวตอ 1 กิโลกรัมของกุงที่สุม และ
บันทึกขอมูลจำนวนตัวตอกุง 1 กิโลกรัม (A) และขอมูลน้ำหนักตอตัว (กรัม) 

  3. ชั่งน้ำหนักลูกพันธุกุงกามกรามสะเด็ดน้ำทั้งหมดของชองที่เลือกสุม (กิโลกรัม) และ
บันทึกขอมูล (B)  

  4. นำขอมูลจากขอ 2. และ 3. มาคำนวณกลับเพ่ือหาปริมาณลูกพันธุกุงกามกรามทั้งหมด 
(ตัว) ของตัวแทนรถขนสง โดยใชสูตร ดังน้ี 

หมายเหตุ : 
 - 3 = จำนวนชองในรถขนสง 1 คัน 
 - A (ตัว) = ขอมูลจำนวนตัวตอกุง 1 กิโลกรมั จากขอ 2. 
 - B (kg.) = ขอมูลน้ำหนักลูกพันธุกุงกามกรามสะเด็ดน้ำทั้งหมดของชองที่เลือกสุม (กิโลกรัม) จากขอ 3. 
  5. ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของลูกพันธุกุงกามกรามที่ดี คือ วายน้ำปราดเปรียว แขง็แรง 
ลำตัวใส 

 กรณีที่ 2 ขนสงโดยแทงคพลาสติก 
  โดยรถขนสง 1 คัน มีแทงคพลาสติกจำนวน 25 แทงค (หรือจำนวนแทงคอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามการปฏิบัติงานของผูรับจาง) ซึ่งภายในบรรจุลูกพันธุกุงกามกราม จำนวน 100,000 ตัว (บรรจุลูกพันธุ 
กุงกามกรามเฉลี่ยแทงคละประมาณ 4,000 ตัว)  
  ขั้นตอนการสุมลูกพันธุกุงกามกราม 
  ใหสุมตรวจลกูพันธุกุงกามกราม จากจำนวน 8 แทงค ใหไดน้ำหนักรวมประมาณ 1 กิโลกรัม 
โดยสุมในจำนวนตัวที่เทา ๆ กัน มาดำเนินการวัดความยาวและช่ังน้ำหนัก ดังน้ี 
  1. วัดขนาดความยาวเหยียดจากปลายกรีจนถึงปลายหาง (Total Length) 
  ** ซึ่ง Total Length โดยเฉลี่ย ตองไมต่ำกวา 5 เซนติเมตร 
  2. ช่ังน้ำหนักของลูกพันธุกุงกามกรามสะเด็ดน้ำที่สุมมา 1 กิโลกรัม โดยใหบันทึกขอมูล
น้ำหนักตอตัว (กรัม) และจำนวนตัวตอ 1 กิโลกรัมที่สุมมา (A)  
  3. ช่ังน้ำหนักลูกพันธุกุงกามกรามสะเด็ดน้ำทั้งหมดของแทงคที่เลือกสุม จำนวน 8 แทงค 
(กิโลกรัม) บันทึกขอมูล และหาคาเฉลี่ยของน้ำหนักกุงกามกรามสะเด็ดน้ำตอ 1 แทงค (B) 
  4. นำขอมูลจากขอ 2. และ 3. มาคำนวณกลับเพ่ือหาปริมาณลูกพันธุกุงกามกรามทั้งหมด 
(ตัว) ของตัวแทนรถขนสง โดยใชสูตร ดังน้ี 

 

ปริมาณลูกพนัธุกุงกามกรามทั้งหมด (ตัว) ตอรถขนสง 1 คัน = 3 × A × B 

ปริมาณลูกพนัธุกุงกามกรามทั้งหมด (ตัว) ตอรถขนสง 1 คนั = จำนวนแทงคพลาสติกในรถขนสง × A × B 
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หมายเหตุ : 
 - จำนวนแทงคพลาสติกในรถขนสง = จำนวนแทงคพลาสติกในรถขนสง 1 คัน (จำนวนแทงคอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิบัติงานของผูรับจาง) 
 - A (ตัว) = ขอมูลจำนวนตัวตอกุง 1 กิโลกรัม จากขอ 2. 
 - B (kg.) = ขอมูลคาเฉลี่ยของน้ำหนักกุงกามกรามสะเด็ดน้ำตอ 1 แทงค (B) จากขอ 3. 
  5. ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของลูกพันธุกุงกามกรามที่ดี คือ วายน้ำปราดเปรียว แขง็แรง 
ลำตัวใส 

5. การตรวจสอบจำนวนลูกพันธุกุงกามกรามที่ตายในขณะสงมอบ ใหดำเนินการตรวจสอบจำนวนลูกพันธุ
กุงกามกรามที่ตายจากกนถังขนสง 

6. การปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงสูแหลงน้ำเปาหมาย 

*** กรณีลูกพันธุกุงกามกรามที่เหลืออีก 80 เปอรเซ็นต ที่ไมไดดำเนินการสุมโดยละเอียด ใหดำเนินการ ดังนี้ 
- วัดขนาดความยาวเหยียดจากปลายกรีจนถึงปลายหาง (Total length) ทุกคันรถ คันละ 100 ตัว 
- ใหทำการบันทึกภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน 

*** หากการสุมตรวจไมเปนไปตามเกณฑการตรวจรับใหคณะกรรมการตรวจรับบันทึกขอมูล โดยคิดเปน
รอยละ และแจงตอผูรับจางเพื่อดำเนินการชดเชยตอไป 
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7. การแนะนำเกณฑความพรอมของแหลงน้ำที่เหมาะสมตอการปลอยลูกพันธุกุงกามกรามตามโครงการฯ 
  7.1 เกณฑดานคุณภาพน้ำ 
       3.1.1 ความเปนกรด - ดาง (pH) มีคาระหวาง 5 - 9 
       3.1.2 ความเปนดาง (Alkalinity) มีคาระหวาง 80 - 150 มิลลิกรัมตอลิตร 
       3.1.3 ความกระดาง (Hardness) มีคาระหวาง 80 - 360มิลลิกรัมตอลิตร 
       3.1.4 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) มีคา >3 มิลลิกรัมตอลิตร 
       3.1.5 อุณหภูมิ (Temperature) มีคาระหวาง 22 - 31 องศาเซลเซียส 
  7.2 เกณฑดานความลึกน้ำและการรักษาระดับน้ำ 
       3.2.1 ระดับความลึกน้ำเฉลี่ยกอนเริ่มปลอยลูกพันธุกุงกามกรามตองไมต่ำกวา 1.2 เมตร 
       3.2.2 มีหลักฐานขอตกลงของชุมชนที ่จะรวมกันดูแลรักษาระดับความลึกเฉลี ่ยของน้ำใน 
     แหลงน้ำ ใหมีระดับไมนอยกวา 1.0 เมตร ในชวงระยะเวลา 4 - 5 เดือน 
  7.3 เกณฑดานการจัดเตรียมแหลงน้ำเพื่อปลอยลูกพันธุกุงกามกราม 
       7.3.1 การสรางแหลงอาศัยและแหลงหลบภัย 

     จำนวน : ไมนอยกวา 3 จุด มีพื้นที่จุดละประมาณ 10 ตารางเมตร 
     วัสดุ/อุปกรณ: ทางมะพราว, ไมไผ, กิ่งไม ฯลฯ 
     วิธีการ : 
     1) กรณีตลิ่งลึก ใหนำไมไผมาปกเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 3 ดาน อีกดานเปนตลิ่งโดยใหความ

กวางกร่ำยื่นลงไปในแหลงน้ำมีขนาดประมาณ 2 - 3 เมตร และมีความยาวประมาณ 3 - 4 เมตร 
     2) กรณีตลิ่งต้ืน ใหสรางกร่ำหางจากตลิ่งในระดับความลึกที่เหมาะสมโดยนำก่ิงไมมาปก

เปนรูปวงกลม ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3 - 4 เมตร 
     3) เมื่อปกหลักไมไผเสร็จแลวใหนำกิ่งไมหรือทางมะพราววางลงไปในเขตกร่ำจนเต็ม 

ก็จะไดกร่ำจำนวน 1 จุด โดยใน 1 แหลงน้ำ ตองมีกร่ำไมนอยกวา 3 จุด โดยใหมีระยะหางระหวางกร่ำเทา ๆ กันตาม
ขนาดของแหลงน้ำ 
       7.3.2 การจัดการเพื่อสรางอาหารธรรมชาติ 

     จำนวน : ไมนอยกวา 3 จุดตอแหลงน้ำ  
     วัสดุ/อุปกรณ : กองฟาง, ปุยคอก, วัสดุอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ฯลฯ 
     วิธีการ : นำไมไผหรือก่ิงไมมาปกเปนกรอบรูปสี่เหลี่ยม แลวนำกองฟางและปุยคอก 

(ประมาณ 100 กิโลกรัมตอไร) หรือวัสดุอ่ืนมาวางซอนกันเปนช้ัน ๆ สลับซอนกันขึ้นไปตามแนวด่ิง เพ่ือใหเกิดการสราง
อาหารธรรมชาติ และหรือนำปุยคอกมาหวานใหกระจายทั่วแหลงน้ำในชวงกอนปลอยลูกพันธุกุงกามกราม 7 วัน จากน้ัน
ทยอยนำปุยคอกมาใสเสริมประมาณ 50 กิโลกรัมตอไร ในชวงเวลาทุก ๆ เดือน 

8. วิธีการปลอยกุงกามกรามลงสูแหลงน้ำ 

  1) การปลอยลกูพันธุกุงกามกรามควรดำเนินการปลอยในชวงเวลาเชาที่อากาศไมรอนมาก (ไมควรเกิน
เวลา 08.00 น.) 

  2) การลำเลียงลูกพันธุกุงกามกรามเพ่ือปลอยลงสูแหลงน้ำจะตองทำการลำเลียงกุงดวยภาชนะที่มีน้ำ 
และปริมาณกุงที่ลำเลียงในแตละครั้งจะตองมีปริมาณไมหนาแนนมากเกินไป  
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  3) บริเวณที่ปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงแหลงน้ำจะตองหางจากจุดที่มีการสรางอาหารธรรมชาติ  
(ไมนอยกวา 20 เมตร) เพ่ือลดการสูญเสียจากการขาดออกซิเจน และความลึกของน้ำไมต้ืนมาก (ความลึกไมนอยกวา 
80 เซนติเมตร)   

  4) การปลอยลูกพันธุกุงกามกรามจะตองปลอยกุงใหกระจายทั่วแหลงน้ำ ไมควรปลอยแบบกระจุก 
หรือกองรวมกันอยูที่บริเวณใดบริเวณหน่ึง เพ่ือลดการสูญเสียจากการกินกันเองหลังการลอกคราบ 

  5) ถาเปนไปได ควรตองมีการปรับสภาพน้ำในภาชนะที่ลำเลียงกุงบนรถยนตที่ขนสงลูกพันธุ 
กุงกามกรามมาสงมอบ เพ่ือใหกุงมีความคุนเคยกับสภาพน้ำของแหลงน้ำกอนที่จะปลอย 

9. ทั้งนี้ การดำเนินการตามแนวทางการขนสงและการตรวจรับพัสดุในพ้ืนที่ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ตรวจรับ ดำเนินการใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและสภาพของพ้ืนที่ เพ่ือลดการสูญเสียของลูกพันธุ 

กุงกามกราม 
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ภาคผนวก 10 

การสงหลักฐานการสงมอบพัสดุ (ลูกพันธุกุงกามกราม) 
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ภาคผนวก 11 

การประเมินโครงการโดยใชแนวทางของ CIPP Model 

 ในการดำเนินโครงการหรือการบริหารโครงการ จะตองมีการกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการไว

เพ่ือคาดหวังผลลัพธที่จะเกิดขึ้น ดังน้ันการประเมินผลจึงเปนขั้นตอนสุดทายที่จะทำใหทราบวาการปฏิบัติตามแผนของ

โครงการน้ันบรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด มีการเบ่ียงเบนไปจากที่คิดไวหรือไม ซึ่งการที่จะทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการได จำเปนตองอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลที่เปนระบบซึ่งโครงการน้ีไดนำแนวคิดและรูปแบบการ

ประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ที่เรียกวา “CIPP Model” มาเปนแนวทางในการประเมินโครงการดังกลาว 

 การประเมินแบบ CIPP Modelสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ไดแบงประเด็นการประเมินออกเปน 4 ประเภท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) 

เปนขั้นตอนการประเมินกอนการดำเนินโครงการเพ่ือพิจารณา หลักการและเหตุผล ความจำเปนที่ตอง

ดำเนินโครงการ ประเด็นปญหาและความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ 

2. การประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation : I) 

เปนขั้นตอนการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสมและความพอเพียง 

ของทรัพยากรที่จะใชในการดำเนินโครงการ 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 

เปนขั้นตอนการประเมินเพ่ือหาขอบกพรองของการดำเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข 

ปรับปรุง เพ่ือใหการดำเนินโครงการชวงตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและถือเปนการตรวจสอบ

กิจกรรม ระยะเวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไว

เปนหลักฐานทุกขั้นตอน 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 

เปนขั้นตอนการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐาน 

ที่กำหนดไว 

 ซึ่งแนวทางการประเมินผลดังกลาวน้ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการได ครอบคลุมทั้ง 

ดานเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการ ทรัพยากร และดานสิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังสามารถวัดความสำเร็จ 

และความลมเหลวของโครงการไดอีกดวย 
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แนวทางการประเมินโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชมุชนเบื้องตนตามแนวทางของ CIPP Model 

ประเภทการประเมิน เนื้อหาสาระ ประเมินจาก/ ตัวชี้วัด 

ประเมิน
สภาพแวดลอม 

(Context 
Evaluation) 

- หลักการ 
- วัตถุประสงคของโครงการฯ 
- เปาหมายของโครงการฯ 
- การเตรียมการภายในโครงการฯ 
- การมีสวนรวมของระดับปฏิบตัิการ  
(การประชุมหนวยงาน) 

คำถาม
หลัก : 

ทานมีความเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
และการเตรยีมการภายในโครงการหรือไม 
- ประเมินจากผูบริหารและเจาหนาที่ (ประเมนิความเขาใจ ความคิดเห็น ปญหาและ
อุปสรรค) 
- สภาวะความเปนอยูของคนในชุมชนกอนดำเนินโครงการฯ 
- ความเขาใจของทกุฝายทีเ่กี่ยวของกับโครงการฯ 

ประเมินปจจัยการ
นำเขา 

(Input Evaluation) 

- เจาหนาที ่
- กรรมการชุมชน/ ศพก./ ผูนำชุมชน/ ประมงอาสา 
- วัสดุอุปกรณ 
- เครื่องมอืเครือ่งใช 
- งบประมาณ 
  - งบกลาง 430,800,000 บาท 
  - งบดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 12,449,000 บาท 
- แผนการดำเนนิงาน 
- ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ 
- ปริมาณลูกพันธุกุงกามกรามตอแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย  
(ความเพียงพอของทรพัยากร) 
- ขั้นตอนการดำเนินงาน 

คำถาม
หลัก : 

ทานมีความพึงพอใจตองบประมาณวัสดุอุปกรณและเตรียมการภายในโครงการ 
ในระดับใด 
- ประเมินจากผูบริหารและเจาหนาที่ (ประเมนิตนทุน ความคิดเห็น ปญหาและ
อุปสรรค) 
- ประเมินจากขอมูลสวนบุคคล 
- ตนทุนจากทีร่ฐัสนับสนุนและชุมชนออกเอง 
- ความพรอมของทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากรทีเ่กี่ยวของ วัสดุอุปกรณ 
และระยะเวลาดำเนินการ) 
- ความเหมาะสมขององคประกอบตาง ๆ (ขั้นตอน กิจกรรม ปญหาและอุปสรรค 
ที่เกดิขึ้นขณะดำเนินการ) 
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แนวทางการประเมินโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชมุชนเบื้องตนตามแนวทางของ CIPP Model 

ประเภทการประเมิน เนื้อหาสาระ ประเมินจาก/ ตัวชี้วัด 

ประเมินกระบวนการ 
(Process 

Evaluation) 

- การถายทอดแนวทางปฏิบัติ (คูมือปฏิบัติการ) 
- กระบวนการถายทอดขั้นตอนการปฏิบัต ิ
  - การประชุม 
  - การสรางการรรับรู 
  - การจดันิทรรศการ 
- การดำเนินโครงการ/ กิจกรรมดำเนินงานตามโครงการ 
     - การจดัตั้งกรรมการฯ ประจำแหลงน้ำชุมชน 
(ขั้นต่ำ 5 - 7 คน) 
     - การเตรียมความพรอมแหลงน้ำ 
     - การลำเลียงลูกพันธุกุงกามกรามมาปลอย 

     - การปลอยลูกพันธุกุงกามกราม 
- การตดิตามผลการดำเนินงาน 
- การแกปญหาหนางาน 

คำถาม
หลัก : 

ทานไดปฏิบัติตามวัตถุประสงคและแผนงานตอเจาหนาที่และเกษตรกรหรือไม 
- ประเมินจากผูบริหารและเจาหนาที่ (ประเมนิการปฏิบัติ ความคิดเห็น ปญหาและ
อุปสรรค) 
- ขอมูลขณะดำเนินโครงการฯ 
- การมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
- การไดรับการยอมรับจากชุมชนและผูที่เกี่ยวของ 
- ความรัดกุมของกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการรวมถึงทรพัยากรที่ใช 
- การเก็บรวมรวมและบันทึกหลักฐานตาง ๆ ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานไดแก 
สำเนาเอกสารการประชุมประจำเดือนของเจาหนาที/่ ชุมชนรายงานการประชมุ 
ภาพถายกจิกรรมตาง ๆ เปนตน 

ประเมินผลผลติ 
(Product 

Evaluation) 

- ผลดำเนินโครงการฯ 
     - ผลตอบแทน 
     - ผลผลิต 
- การมีสวนรวมของชุมชน 
- ความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอโครงการฯ 
- คุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน 

คำถาม
หลัก : 

สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึงพอใจตอการดำเนินโครงการในระดับใด 
- ประเมินการดำเนินโครงการจากขุมชน โดยคาดวาชุมชนจะมรีายไดจากผลผลิต 
ในแหลงน้ำชุมชน ไมนอยกวา 500,000 บาท (หากผลผลิตไดตามวัตถุประสงค 
ที่ตั้งไว 2,000 – 3,000 กิโลกรัมตอรุน) ซึง่จะประเมินจากแบบทดสอบผลผลิต 
- การปฏิบัติ การมีสวนรวม ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน 
- ผลตอบแทน (จำนวนเงิน) ตอความคุมทุนของโครงการฯ 
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ภาคผนวก 12 
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน 

สำนักงานประมงจังหวัด................................................. ประจำเดือน........................................ 

      ผูรายงาน……………………………………………เบอรโทรศัพท………………………………… 

กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
(แหง) 

แผน - ผล แผนการปฏิบัติงาน 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบประมาณท่ีไดรับ (งบดำเนินงาน) ..................... บาท 
.................. .................. แผน              

ผล              

**ดำเนินการสนบัสนนุพันธุสตัวนำ้ (ลูกพันธุกุงกามกราม) 
ลงในแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย 

สนง.ปจ. ............แหง แผน              

ผล              

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดต้ังกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตที่ 1.2 มีการจัดต้ังกลไกความรวมมือ และการประสานการทำงานระดับทองถิ่น เพ่ือใหการดำเนินโครงการเปนไปตามแผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 1.2.1 คัดเลือกพื้นท่ีแหลงน้ำชุมชนเปาหมายจำนวน 
1,436 แหง 

สนง.ปจ. ............แหง แผน 
 

           
 

ผล              

กิจกรรมท่ี 1.2.2 ประชุมรวมกบัชุมชนเปาหมายเพื่อช้ีแจง
รายละเอยีดโครงการฯ 

สนง.ปจ. ............แหง แผน  
 

           

ผล              

กิจกรรมท่ี 1.2.3 จดัตั้งคณะกรรมการแหลงน้ำชุมชนและ
กำหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ 

สนง.ปจ. ............แหง แผน              

ผล              

กิจกรรมท่ี 1.2.4 ติดตามความกาวหนาของการดำเนินงาน
โครงการฯ อยางตอเน่ือง 

สนง.ปจ. ............แหง แผน  
 

           

ผล              

กิจกรรมหลักที่ 2 ดำเนินกิจกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตที่ 2.1 มีการเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงน้ำเปาหมาย มีคณะกรรมการแหลงน้ำชุมชน และชุมชนเปาหมายรวมดำเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กปม.31 
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน (ตอ) 

กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
(แหง) 

แผน - ผล แผนการปฏิบัติงาน 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมท่ี 2.1.1 สำรวจและสงขอมลูพ้ืนฐานแหลงน้ำ
เปาหมาย 

สนง.ปจ. ............แหง แผน              

ผล              

กิจกรรมท่ี 2.1.2 ช้ีแจงแผนปฏิบัตกิารในการดำเนินกจิกรรม
สนับสนุนการผลติกุงกามกรามในแหลงน้ำชุมชน และการ
ขับเคลื่อนการบรหิารจัดการแหลงน้ำ 

สนง.ปจ. ............แหง แผน              

ผล              

กิจกรรมท่ี 2.1.3 สงเสรมิองคความรูแกชุมชนในการจดัเตรียม
แหลงน้ำใหเหมาะสมและเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหลงน้ำ 

สนง.ปจ. ............แหง แผน              

ผล              

กิจกรรมท่ี 2.1.4 ประชุมช้ีแจงเพื่อใหมกีารกำหนดกฎระเบียบ
ในการดำเนินงานและบริหารจดัการของคณะกรรมการบริหาร
จัดการประจำแหลงน้ำชุมชน 

สนง.ปจ. ............แหง แผน              

ผล              

ผลผลิตที่ 2.2 มีการรวมดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตกุงกามกรามในแหลงน้ำเปาหมาย 

กิจกรรมท่ี 2.2.1 สรางแหลงหลบภัย (กร่ำ) และแหลงผลติ
อาหารธรรมชาติในแหลงน้ำ 

สนง.ปจ./ 
ชุมชน 

............แหง แผน              

ผล              

กิจกรรมท่ี 2.2.2 รวมดำเนินการในกจิกรรมปลอยลกูพันธุ 
กุงกามกรามลงในแหลงน้ำ สุมช่ังวัดขนาดกุงกามกรามแรก
ปลอย 

สนง.ปจ./ 
ชุมชน 

............แหง แผน              

ผล              

กิจกรรมท่ี 2.2.3 คณะกรรมการบรหิารจัดการประจำแหลงน้ำ
ชุมชนช้ีแจงและควบคุมการทำประมงใหเปนไปตาม
กฎระเบียบท่ีกำหนด 

สนง.ปจ./ 
ชุมชน 

............แหง แผน              

ผล              

กิจกรรมท่ี 2.2.4 รวมตดิตามการเตบิโตและประเมินผลจับ
และมูลคากุงกามกรามท่ีเปนผลผลติท่ีเกิดขึ้นในแหลงน้ำ 

สนง.ปจ./ 
ชุมชน 

............แหง แผน              

ผล              

กปม.31 
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน (ตอ) 

กิจกรรม หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
(แหง) 

แผน - ผล แผนการปฏิบัติงาน 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลักที่ 3 ดำเนินกิจกรรมการติดตามและรายงานความกาวหนาของการดำเนินโครงการฯ ในแหลงน้ำชุมชน จำนวน 1,436 แหง 

ผลผลิตที่ 3.1 มีการติดตามและรายงานความกาวหนาผลการดำเนินโครงการอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมท่ี 3.1.2 ติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงาน
โครงการฯ ของแหลงน้ำตามกจิกรรม 2.2.1 - 2.2.4 

สนง.ปจ. ............แหง แผน              

ผล              

กิจกรรมท่ี 3.1.3 ติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงาน
โครงการฯ ของการประเมนิผลการปลอยกุงกามกรามใน
แหลงน้ำชุมชนตามกิจกรรม 2.2.2 และ 2.2.4 
 

ศูนยฯ 

(94แหง) 

............แหง แผน              

ผล              

ผลผลิตที่ 3.2 มีการจัดทำรายงานการดำเนินโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชนในพ้ืนที่เปาหมาย 

กิจกรรมท่ี 3.2.1 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ และ
การประเมินโครงการเบือ้งตน (CIPP Model) ประจำแหลงน้ำ 

สนง.ปจ. ............แหง แผน              

ผล              

กิจกรรมท่ี 3.2.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ดาน
การประเมินการเติบโต ผลผลิต อัตรารอด และผลตอบแทน
ของแตละแหลงน้ำเปาหมายท่ีทำการสุมตวัอยาง 94 แหง 

ศูนยฯ 
(94แหง) 

 

..............แหง แผน              

ผล              

ปญหาและอุปสรรค/ รายละเอียดกิจกรรม/ กิจกรรมเพ่ิมเติม.......................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ    1. ใหจัดสงขอมูลการรายงานผลมายังกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน 
                2. ชองทางการติดตอและจัดสงขอมูล โทร./โทรสาร 0 - 2558 - 0220 E-mail: dof.spkk@gmail.com 
                3. กรุณากรอกขอมูล แผน - ผลท่ีเปนกิจกรรมหลักของหนวยงานใหครบถวน

กปม.31 
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ภาคผนวก 13 
 

 

 

 

แบบบันทึกขอมูลประจำแหลงน้ำชุมชน 

โครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน 

(ตามโครงการฟนฟ ูเยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวง และอุทกภัย ป 2562) 

ประจำจังหวัด      

 

ชื่อแหลงน้ำ             
ท่ีตั้ง    หมูท่ี    ตำบล    
อำเภอ    จังหวัด        

    ขนาดแหลงน้ำ    ไร 

    พิกัดท่ีตั้ง     เหนือ ;    ตะวันออก 

 

 

 

 

สำนักงานประมงจังหวัด..................................................... 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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รายชื่อคณะกรรมการบรหิารจัดการประจำแหลงนำ้ชุมชน 

ชื่อแหลงน้ำ             
 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

  ช่ือ..................................... 

  เบอรโทรศัพท.................... 

 

 

 

 

 

        กรรมการ กรรมการ       กรรมการ 

ช่ือ..................................... ช่ือ.....................................     ช่ือ..................................... 

เบอรโทรศัพท.................... เบอรโทรศัพท....................     เบอรโทรศัพท.................... 

 

 

 

 

 

กรรมการและเลขานุการฯ 

  ช่ือ..................................... 

  เบอรโทรศัพท.................... 

 

หมายเหตุ: ตำแหนงของคณะกรรมการฯ สามารถปรับไดตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนที่เปาหมาย 
 

 

ภาพถาย 

 

 

ภาพถาย 

 

 

ภาพถาย 

 

ภาพถาย 

 

 

ภาพถาย 

 

แบบฟอรม 1 
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แบบสำรวจพื้นท่ีแหลงน้ำกอนการปลอยพันธุสัตวน้ำ (กุงกามกราม) 

1. ขอมูลทั่วไปแหลงน้ำ 

ช่ือแหลงน้ำ             
ที่ต้ัง    หมูที ่    ตำบล    
อำเภอ    จังหวัด        
ขนาดแหลงน้ำ    ไร (พ้ืนที่ผิวน้ำ)  ความลึก     เมตร 
ปริมาณน้ำเฉลีย่ตอป   ลูกบาศกเมตรระยะเวลาในการเก็บกักน้ำเดือน 

2. การบริหารจัดการแหลงนำ้ 
2.1 บทบาทขององคกรตอแหลงน้ำ 
 2.1.1 ชาวบาน           
 2.1.2 คณะกรรมการ          
           2.1.3 อบต.           
           2.1.4 (ระบุหนวยงาน)          
2.1.5 (ระบุหนวยงาน)          

2.2 กฎระเบียบตาง ๆ เก่ียวกับแหลงนำ้ 
 2.2.1             
  2.2.2             
  2.2.3             

2.3 ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับแหลงน้ำที่เกิดขึ้น(ตัวอยางเชน ภัยธรรมชาติ ความขัดแยงการใชประโยชน ความ
เสื่อมโทรม ปริมาณน้ำ เปนตน) 

 2.3.1             
  2.3.2             
  2.3.3             

2.4 การจัดฝกอบรม ดูงาน สงเสริมหรือสนับสนุนองคความรูเก่ียวกับดานการประมงจากภายนอก 
 ไมม ี     ม ีจำนวน   ครั้ง (ระบุช่ือเรื่อง) 
2.4.1             
 2.4.2             

3. การใชประโยชนจากแหลงน้ำ 

 การทำการประมง     การเกษตร 
 ปศุสัตว      อุปโภคบริโภค 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)           

4. การนำทรัพยากรประมงในแหลงน้ำมาใชประโยชน 
4.1 รูปแบบการทำประมง (ระบุประเภทการจับสัตวน้ำ) 

 ทยอยจับ      ขายบัตร 
 เปดเสร ี      ขายเหมา 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)           
4. การนำทรัพยากร.. 

แบบฟอรม 2 
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 4.1 ชนิดสัตวน้ำที่เคยพบและจับได (ระบุสัตวน้ำที่สามารถสรางรายไดใหกับผูทำการประมง) ตัวอยางเชน 

ปลาตะเพียนขาว     ปลาหมอ 
 ปลาดุก      ปลาชอน 
 กบ       ปลาสลิด 
 กุงกามกราม (หากพบแมในปริมาณนอยใหเลือกคำตอบน้ีดวย) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)          

ภาพประกอบสภาพแหลงนำ้กอนการปลอยลูกพันธุกุงกามกราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ ใหรวบรวมภาพประกอบสภาพแหลงน้ำกอนการปลอยลูกพันธุกุงกามกราม โดยอาจรวมถึงกิจกรรมการจัดเตรียมความ
พรอมของแหลงน้ำชุมชนเปาหมาย เชน การสรางแหลงหลบภัย (กร่ำ) การสรางอาหารธรรมชาติ 
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แบบสำรวจพืน้ที่แหลงน้ำหลังการปลอยพันธุสัตวน้ำ (กุงกามกราม) 
หลังการปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงแหลงนำ้เปนระยะเวลา (1, 2, 3, และ 4) เดือน 

1. ขอมูลทั่วไปแหลงน้ำ 

ช่ือแหลงน้ำ             
ที่ต้ัง    หมูที ่    ตำบล    
อำเภอ    จังหวัด        
ขนาดแหลงน้ำ    ไร (พ้ืนที่ผิวน้ำ)  ความลึก     เมตร 
ปริมาณน้ำเฉลีย่ตอป   ลูกบาศกเมตรระยะเวลาในการเก็บกักน้ำเดือน 

2. การบริหารจัดการแหลงนำ้ 
2.1 บทบาทขององคกรตอแหลงน้ำ 
  2.1.1 ชาวบาน            
  2.1.2 คณะกรรมการ           
  2.1.3 อบต.            
  2.1.4 (ระบุหนวยงาน)           
  2.1.5 (ระบุหนวยงาน)           

2.2 กฎระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับแหลงน้ำ 
  2.2.1              
  2.2.2              
  2.2.3              

2.3 ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับแหลงน้ำที่เกิดขึ้น(ตัวอยางเชน ภัยธรรมชาติ ความขัดแยงการใชประโยชน 
ความเสื่อมโทรม ปริมาณน้ำ เปนตน) 
  2.3.1              
  2.3.2              
  2.3.3              

2.4 การจัดฝกอบรม ดูงาน สงเสริมหรือสนับสนุนองคความรูเกี่ยวกับดานการประมงจากภายนอก 
 ไมม ี     ม ีจำนวน   ครั้ง (ระบุช่ือเรื่อง) 
  2.4.1              
  2.4.2              
3. การใชประโยชนจากแหลงน้ำ 
 การทำการประมง     การเกษตร 
 ปศุสัตว      อุปโภคบริโภค 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)            

4. การนำทรัพยากรประมงในแหลงน้ำมาใชประโยชน 
4.1 รูปแบบการทำประมง (ระบุประเภทการจับสัตวน้ำ) 

 ทยอยจับ      ขายบัตร 
 เปดเสร ี      ขายเหมา 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)            
          4. การนำทรัพยากร... 

แบบฟอรม 3 
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4.2 ชนิดสัตวน้ำที่เคยพบและจับได (ระบุสัตวน้ำที่สามารถสรางรายไดใหกับผูทำการประมง) ตัวอยางเชน 

 ปลาตะเพียนขาว     ปลาหมอ 
 ปลาดุก      ปลาชอน 
 กบ       ปลาสลิด 
 กุงกามกราม (หากพบแมในปริมาณนอยใหเลือกคำตอบน้ีดวย) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)            
5. การสำรวจผลผลิตกุงกามกรามในแหลงน้ำชุมชนหลงัการปลอยพนัธุสัตวนำ้ (กุงกามกราม) 
5.1 ความแตกตางของปริมาณกุงกามกรามที่จับไดจากแหลงน้ำชุมชนระหวางชวงกอนและหลังมีโครงการฯ 
 มีความแตกตาง     ไมมีความแตกตาง 
5.2 ความถีท่ี่สามารถจับกุงกามกรามไดจากแหลงน้ำชุมชน จำนวน ............................ ครั้ง 
5.3 ปรมิาณกุงกามกรามที่สามารถจับไดจากแหลงน้ำชุมชนตอการทำประมง 1 ครั้ง 
      จำนวน ............................ ตัว หรือ ............................ กิโลกรัม 

ภาพประกอบการพบและจับผลผลิตกุงกามกรามในแหลงนำ้หลังการปลอย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ใหรวบรวมภาพประกอบการพบและจับผลผลิตกุงกามกรามในแหลงน้ำหลังการปลอย ทั้งหมดที่ไดรับ 
การแจงจากชุมชน
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ตารางบันทึกกิจกรรมการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มผลผลิตกุงกามกรามในแหลงน้ำเปาหมาย 

 กิจกรรมการจัดประชุม/ ช้ีแจง การดำเนินโครงการฯ ระหวางเจาหนาที่โครงการจากสำนักงานประมงจังหวัด 
ศูนยฯ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน สมาชิกในชุมชน และผูที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ 

ครั้งที ่ ว/ด/ป ที่

ดำเนนิการ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

กลุมเปาหมายที่

รวมดำเนนิการ 

หัวขอเรื่อง/ สาระสำคัญ 
- แผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนโครงการฯ 

- ใหความรูแกชุมชนในการจัดเตรียมแหลงน้ำใหเหมาะสม 

- การกำหนดกฎระเบียบในการดำเนินงานและบริหารจัดการแหลงน้ำ ฯลฯ 

1     

ภาพถายกิจกรรม 

2     

ภาพถายกิจกรรม 

........     

ภาพถายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม 4 
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 กิจกรรมการจัดประชุม/ ช้ีแจง การดำเนินโครงการฯ ระหวางเจาหนาที่โครงการจากสำนักงานประมงจังหวัด 
ศูนยฯ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหลงน้ำชุมชน สมาชิกในชุมชน และผูที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ (ตอ) 

ครั้งที ่ ว/ด/ป ที่

ดำเนนิการ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

กลุมเปาหมายที่

รวมดำเนนิการ 

หัวขอเรื่อง/ สาระสำคัญ 
- แผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนโครงการฯ 

- ใหความรูแกชุมชนในการจัดเตรียมแหลงน้ำใหเหมาะสม 

- การกำหนดกฎระเบียบในการดำเนินงานและบริหารจัดการแหลงน้ำ ฯลฯ 

1     

ภาพถายกิจกรรม 

2     

ภาพถายกิจกรรม 

........     

ภาพถายกิจกรรม 
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 กิจกรรมการสรางแหลงหลบภัย (กร่ำ) และแหลงผลิตอาหารธรรมชาติในแหลงน้ำ 

การจัดเตรียม

แหลงนำ้ 

ว/ด/ป ที่

ดำเนนิการ 

จำนวนตอ

แหลงนำ้ 

(แหง) 

วัสดุที่ใช ภาพถายกิจกรรม 

1. การสรางแหลง

หลบภัย (กร่ำ) 

    

     

     

2. แหลงผลิต

อาหารธรรมชาติ

ในแหลงน้ำ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจการใชประโยชนของแหลงน้ำในชุมชน 

ตามโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงนำ้ชมุชน 

ช่ือแหลงน้ำ........................................ อำเภอ........................................จังหวัด........................................ 
ขอชี้แจง: แบบสำรวจ แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2. ขอมูลการรบัรูการดำเนินการโครงการฯ 

3. ระดับความพึงพอใจการใชประโยชนของแหลงน้ำในชุมชน ตามโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำ 

 

กรุณาทำเครื่องหมายในขอที่ตรงกับความเปนจริงและในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

1. เพศ �    1)  ชาย   �     2)  หญงิ 

2. อายุ �    1)  ต่ำกวา 20 ป �  2)  21 - 40 ป      �  4)  41 - 60 ป �  6)  60 ปขึน้ไป 

3. อาชีพ 

   เกษตรกร (ทำการเกษตร ปศุสัตว เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ฯลฯ) 

   ชาวประมง 

   ธุรกิจสวนตัว 

   องคกรภาครัฐและเอกชน 

   รับจางทั่วไป 

   อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................ 

4. ที่อยูอาศัย �  1)  ในพ้ืนที่อำเภอที่ต้ังแหลงน้ำ �  2)  นอกพ้ืนที่อำเภอที่ต้ังแหลงน้ำ 

 

กรุณาทำเครื่องหมายในขอที่ตรงกับความเปนจริงและในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

1. การรับรูโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน (การปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงในแหลงน้ำ) 

 �    1)  ทราบ   �    2)  ไมทราบ 

หมายเหตุ หากทานไมทราบใหขามไปทำแบบสอบถาม ตอนที่ 3 

2. ชองทางการรับรู 

 �    1)  หนวยงานกรมประมง   �    2)  ผูนำชุมชน 

 �    3)  เพ่ือนบาน    �    4)  อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 

3. กฎกติกาแหลงน้ำชุมชนตามโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ำชุมชน 

 �    1)  ไมม ี  �    2)  มี ระบุ............................................................................................. 

 

 

 

 

ตอนที่ 3... 

ตอนที่ 2  การรับรูการดำเนนิการโครงการฯ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

แบบฟอรม 5 
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กรุณาทำเครื่องหมายในขอที่ตรงกับความเปนจริงและในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ทานมีความพงึพอใจในการใชประโยชนของแหลงนำ้ในชุมชน ตามโครงการสรางรายไดจากอาชีพ

ประมงในแหลงน้ำ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

**หมายเหตุ 

1. ความหลากหลายของชนิดสัตวน้ำในแหลงน้ำชุมชน 
      

2. ความแตกตางของปริมาณกุงกามกรามที่จับได

จากแหลงน้ำชุมชนระหวางชวงกอนและหลังมี

โครงการฯ 

      

3. ความถี่ทีส่ามารถจับกุงกามกรามไดจากแหลงน้ำชุมชน 

(โปรดระบุจำนวนในชองหมายเหตุ .................. ครั้ง) 

      

4. ปริมาณกุงกามกรามที่สามารถจับไดจากแหลงน้ำ

ชุมชนตอการทำประมง 1 ครัง้ 

(โปรดระบุปริมาณในชองหมายเหตุ ...................ตัว 

หรือ ...................กิโลกรัม) 

      

5. ความพึงพอใจในโครงการสรางรายไดจากอาชีพ

ประมงในแหลงน้ำชุมชน 

(การปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงในแหลงน้ำ) 

      

   5.1 สามารถสรางรายไดใหชุมชนในพ้ืนที่ที่ไดรับ

การประกาศเขตการใหความชวยเหลอืผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉินจากฝนทิ้งชวง/ฝนแลง และอุทกภัย 

ป 2562 

      

   5.2 สามารถสรางอาชีพและใหชุมชนมีสวนรวมใน

การบรหิารจดัการแหลงน้ำ ใหมีผลผลิตสัตวน้ำเพ่ิมขึ้น 

      

   5.3 สามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนในดาน

ผลผลิตสัตวน้ำเศรษฐกิจมูลคาสูง 

      

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

                                            ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชน 

ตอนที่ 3 ระดับความพงึพอใจการใชประโยชนของแหลงน้ำในชุมชน ตามโครงการสรางรายไดจากอาชีพ 

ประมงในแหลงน้ำชุมชน 
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