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คํานํา 

จากสภาพปญหาการทําการประมงการทําการประมงดวยเครื่องมีที่ผิดกฎหมาย สงผลกระทบ
ใหทรัพยากรสัตวน้ําลดนอยลงไมมีโอกาสในการยายพันธุ และเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุ ในอนาคต            
สงผลกระทบโดยตรงกับเรือประมงพื้นบานขนาดเล็กจับสัตวน้ําไดลดลง และตองออกทําการประมงที่หางไกล
ชายฝงออกไป มีคาใชจายในการออกทําการประมงสูงขึ้น และมีความเสี่ยงภัย ตามพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 มาตร 25 กําหนดใหกรมประมงดําเนินการชวยเหลือ สงเสริมการมีสวนรวม และสนับสนุน       
ใหชุมชนประมงทองถิ่น ใหมีการจัดการ บํารุงรักษา อนุรักษ ฟนฟู และใชทรัพยากรสัตวน้ําใหเกิดประโยชน          
อยางยั่งยืน 

กองตรวจการประมงจึงไดจัดทําโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
เพื่อใหชาวประมงชายฝงพื้นบานที่รวมตัวกันเปนกลุม และไดขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นกับหนวยงาน
ของกรมประมง มีสวนรวมฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิต การทําการประมงโดยมีการบริหารจัดการ
รวมกัน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ําเพื่อเพิ่มมูลคา และสงเสริมดานการตลาดเพื่อจําหนายสินคา             
ซึ่งตองอาศัยการทํางานในรูปแบบการบูรณาการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและสงเสริม
ใหชุมชนประมงชายฝงพื้นบานมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองไดตอไป 

  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ กรมประมง โดยกองตรวจการประมงจึงไดจัดทําคูมือการดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็ง

กลุมการผลิตดานการเกษตรขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสวนราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

นําไปปฏิบัติและขับเคลื่อนโครงการเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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โครงการ “สรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร” 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในชวงเวลาที่ผานมา ชาวประมงไดพัฒนาเครื่องมือทําการประมงและเทคโนโลยีการจับสัตวน้ํา 
ที่ทันสมัยทําใหมีการจับสัตวน้ําจากทะเลมาใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น เกิดปญหาการทําการประมงที่เกินกวา
ศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ และยังมีการลักลอบทําการประมงดวยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย สงผลใหสัตวน้ํา
ไมมีโอกาสขยายพันธุและเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุในอนาคต ปริมาณสัตวน้ําในธรรมชาติลดลง สงผลกระทบ
โดยตรงตอชาวประมง โดยเฉพาะเรือประมงชายฝงพื้นบานขนาดเล็กที่จับสัตวน้ําไดลดลง จนตองนําเรือไปทําการ
ประมงที่หางไกลจากฝงออกไปมาก ทําใหมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น รายไดลดลง และขาดความมั่นคงในอาชีพ 
ประกอบกับในบางชวงไดเกิดภัยพิบัติวาตะภัยสงผลใหทองทะเลเกิดพายุ คลื่นลมแรง ฝนตกหนัก ทําให 
มวลน้ําจืดไหลลงสูทะเลในปริมาณที่มากกวาปกติ มีการพัดพาดินตะกอน ขยะทะเล ซากเศษอวน เครื่องมือ
ประมงทั้งในทะเล และเศษขยะบริเวณชายฝงลงไปในทะเลเปนจํานวนมาก สงผลใหที่อยูอาศัยสัตวน้ํา 
ไดรับผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะแนวปะการังน้ําตื้น และปะการังเทียมที่สรางไวเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ํา หรือ “บานปลา”เพื่อการทําการประมงของกลุมชาวประมงพื้นบานที่ทําการประมงในเขตชายฝง
ทะเล ซึ่งจะสงผลใหความชุกชุมของชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่อยูบริเวณชายฝงลดนอยลง จนเปนสาเหต ุ
ใหชาวประมงพื้นบานตองออกทําการประมงในพื้นที่ไกลออกไป มีคาใชจายในการออกทําการประมงสูงขึ้น 
ใชเวลานานขึ้น และมีความเสี่ยงภัยมากขึ้นประกอบกับตามบทบัญญัติแหงพระราชกําหนดการประมง            
พ.ศ. 2558 มาตรา 25 กําหนดใหกรมประมงดําเนินการชวยเหลือ สงเสริมการมีสวนรวม และสนับสนุนชุมชน
ประมงทองถิ่นในการจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนอยางยั่งยืนจาก
ทรัพยากร สัตวน้ํา สนับสนุนใหมีการรวมกลุมและจัดใหมีการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น รวมทั้ง
ชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน 

กรมประมงจึงไดจัดทําโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร เพื่อใหชาวประมง
ชายฝงพื้นบานที่รวมตัวกันเปนกลุม และไดขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นกับหนวยงานของกรมประมง    
ในการมีสวนรวมฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิต การทําการประมงโดยมีการบริหารจัดการรวมกัน 
รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ําเพื่อเพิ่มมูลคา และสงเสริมดานการตลาดเพื่อจําหนายสินคา ซึ่งตองอาศัย
การทํางานในรูปแบบการบูรณาการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหชุมชน
ประมงชายฝงพ้ืนบานมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองไดตอไป 
2. วัตถุประสงค  

1. เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 
2. เพื่อใหองคชุมชนประมงทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพ

การประมง 
3. เพื่อสรางจิตสํานึกในการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

ประมงพื้นบาน 
4. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงอยางยั่งยืน 

3. เปาหมาย  
ชุมชนประมงท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นกับกรมประมงแลว ในพื้นที่ 22 จังหวัด

ชายทะเล จํานวน 144 กลุม โดยขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นกับกรมประมงกอนวันที่ 1 ตุลาคม 

2562 (ภาคผนวกหนา 21 - 26) 
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4. พื้นที่เปาหมาย 
จังหวัดชายฝงทะเล จํานวน 22 จังหวัด ไดแกจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ  ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา ปตตานี และนราธิวาส 
5. งบประมาณ  

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิต      
ดานการเกษตร กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนประมง จํานวน 16,000,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

งบดําเนินงาน  จํานวน 1,600,000 บาท 
 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  รวม จํานวน 1,600,000 บาท  
 - คาอาหารทําการนอกเวลา  
 - คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ  
งบเงินอดุหนุน 
อุดหนุนทั่วไป 14,400,000 บาท 
         - คาใชจายในการสนับสนุนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

  เพื่อเบิกจายในการดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร งบเงินอุดนุน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) คาใชจายในการสนับสนุนขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น ในพื้นท่ี 22 จังหวัดชายทะเล 
  5.1 งบประมาณสําหรับสนับสนุนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น รวม 14,400,000 บาท 

  5.1.1 องคกรชุมชนประมงทองถิ่น องคกรละ 100,000 บาท ( 144 กลุม x 100,000 บาท) 
รวมทั้งสิ้น 14,400,000 บาท 

  5.2 คาใชจายในการดําเนินงานของเจาหนาที ่รวม 1,600,000 บาท 
   5.2.1 คาใชจายของเจาหนาที่ปฏิบัติงานสวนภูมิภาค สําหรับดําเนินโครงการ เชน การจัดตั้ง
คณะทํางานระดับจังหวัด การประชาสัมพันธ การสํารวจความตองการเบื้องตน การติดตามการใหคําแนะนํา          
รับฟงความคิดเห็น คาใชจายในการบริหารงาน ประเมินผล และประชาสัมพันธ สําหรับคณะทํางานในพื้นที่             
ที่เก่ียวของดังนี้ 
   -  สํานักงานประมงจังหวัด ติดตามงานขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น องคกรละ 4,000 บาท 
(144 กลุม x 4,000  บาท) รวม 576,000 บาท 
     - ศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบติดตามงานขององคกร
ชุมชนประมงทองถิ่น องคกรละ 5,000 บาท (144 กลุม x 5,000 บาท) รวม 720,000 บาท 
   5.2.2 คาใชจายของเจาหนาที่ปฏิบัติงานสวนกลางสําหรับดําเนินโครงการฯ การติดตาม           
ใหคําแนะนํา การรวมแกไขปญหา และรายงานผลการดําเนินงานใหกรมประมงทราบ เปนเงิน รวม 304,000 บาท 
 

6. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2563 
 องคกรชุ มชนประมงทองถิ่ นสามารถเลื อกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งหรื อหลายกิจกรรมได                         
ตามความตองการ ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณ 100,000 บาท 

ลําดับที่ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
1 การเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา   
 1.1 พัฒนาแหลงอาศัย      

สัตวน้ํา 
สรางแหลงอาศัยสัตวน้ํา  กรมประมง  

 1.2 จัดตั้งธนาคารสัตวน้ํา  สงเสริมพัฒนา ซอมแซม และจัดตั้ง
ธนาคารสัตวน้ําชุมชน 

กรมประมง  
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ลําดับที่ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
 1.3 ปลอยลูกพันธุสัตวน้ํา

ในแหลงน้ําธรรมชาต ิ
จัดหาพันธุสัตวน้ําเพื่อ 
ปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติ 

กรมประมง  

2 พัฒนาการปรับปรุงการจับ
สัตวน้ํา 

  

 2.1 การปรับเปลี่ยน
เครื่องมือที่เหมะสมและ 
ถูกกฎหมาย 

ปรับเปลี่ยนเครื่องมือทําการประมง 
ตามความตองการของชุมชน สภาพ
การทําประมง ฤดูกาล โดยเปน
เครื่องมือที่มีความเหมาะสมและ
ถูกตองตามกฎหมาย 

กรมประมง  

 2.2 สนับสนุนอุปกรณ
ซอมแซมเครื่องมือทําการ
ประมงและเรือประมง 

จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ 
เพื่อซอมแซมเครื่องมือทํา 
การประมง และเรือประมง 
 

กรมประมง  

3 เพิ่มมูลคาสินคาสัตวน้ํา   
 3.1 สงเสริมการแปรรูป 

สัตวน้ํา 
 

ถายทอดความรูดานการ 
เก็บรักษาและแปรรูป 
สัตวน้ําเบื้อง และจัดหา 
วัสดุอุปกรณในการแปรรูป 
ที่เก่ียวของ 

กรมประมง  

 3.2 สงเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง 

ถายทอดความรูดานการเพาะเลี้ยง
เพื่อเปนอาชีพเสริม 

  

 3.3 การจัดจําหนายสินคา
ประมง 
 

เชื่อมโยงตลาดเพื่อจําหนายสินคา
ประมง เชน สมาคมโรงแรม สามาคม
ทองเที่ยว รานอาหาร หรือชองทาง
ออนไลน 

กรมประมง  

4 พัฒนาทักษะการจับสัตวน้ํา ใหความรูในการทําการประมงที่ ถูก
กฎหมาย การใชเครื่องมือประมงที่ไม
ทําลายทรัพยากรสัตวน้ํา 

กรมประมง  

5 กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและความ
ตองการขององคกรชุมชนประมง
ทองถิ่น 

กรมประมง  

 

7. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ 

1. กรมประมง 
1) กองตรวจการประมง 
2) สํานักงานประมงจังหวัดชายฝงทะเล จํานวน 22 จังหวัด    

 3) สํานักงานเลขานุการกรม        
4) กองตรวจราชการ 
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5) กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง    
6) กองแผนงาน        
7) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา    
8) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล      
9) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง   

 2. องคกรชุมชนประมงทองถิน่ 22 จังหวัดชายทะเล  จํานวน 144 กลุม 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมีนาคม – กันยายน 2563 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทรัพยากรสัตวน้ําเพิ่มขึ้นทําใหชาวประมงสามารถจับสัตวน้ําไดเพิ่มมากขึ้น 
2. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมงอยางยั่งยืน 
3. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นมีการเสริมสรางการสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

และทรัพยากรสัตวน้ํา 
10. ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ   

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ จํานวน 

เชิงปริมาณ พัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนประมง กลุม 144 

เชิงคุณภาพ ชาวประมงพื้นบานชายฝงสามารถจับสัตวน้ําไดเพิ่มขึ้น รอยละ 3 

 
11. ผลผลิตโครงการ (Output)   

1. ชาวประมงพื้นบานสามารถจับสัตวน้ําไดเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 3 
2. มีองคกรชุมชนประมงทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําไมนอยกวา             

144 กลุม 
12. ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome)   
  ทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงมีความอุดมสมบูรณ องคกรชุมชนประมงทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีรายไดเพิ่มขึ้น 
และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงอยางยั่งยนื 
13. รายงาน 
  หนวยงานที่รับผิดชอบรายงานผลตามแบบรายงานที่กําหนดเดือนละ 1 ครั้ง โดยหนวยงาน            
ที่รับผิดชอบตัดขอมูลทุกวันที่ 27 ของเดือน สงขอมูลใหกองตรวจการประมงทุกสิ้นเดือน เพื่อกองตรวจการประมง
จะไดรวบรวมและรายงานผลใหคณะอํานวยการโครงการฯ และกองแผนงานทราบตอไป  
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14. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา การดําเนินงาน หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1.สํานักงบประมาณแจงผล
อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

ม.ค. 63 ก ร ม ป ร ะ ม ง ท ร า บ ก า ร อ นุ มั ติ เ งิ น
งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ . 
2563 จํานวน 16 ลานบาท 

กองแผนงาน 

2. กองตรวจการประมง 
ขออนุมัติโครงการฯ 

16  – 19 
ม.ีค. 63 

กองตรวจการประมงจัดทําโครงการฯ
เสนอกรมประมงอนุมัติโครงการและ
งบประมาณดําเนินงาน 

กองตรวจการ
ประมง 

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการ 
เพื่อกําหนดนโยบาย และกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงาน กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการฯ  
ใหมีประสิทธิภาพ 

16  – 20 
ม.ีค. 63 

เสนอแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการฯ โดยอธิบดีกรมประมงเปน 
ผูลงนาม เมื่อวันที ่23 มีนาคม  
พ.ศ. 2563 

กองตรวจการ
ประมง 

4. จัดทําคูมือการดําเนินงาน
โครงการและระเบียบการใช
จายเงินอุดหนุน 
 

20 – 31 
ม.ีค. 63 

จัดทําคูมือการดําเนินโครงการฯ พรอม
แบบฟอรมตางๆและระเบียบการเบิก
จายเงินอุดหนุนโดยอธิบดีกรมประมง
เปนผูลงนาม 

กองตรวจการ
ประมง 

5. ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการ 
 

16 - 30 เม.ย 
63 

ประชุมเห็นชอบนโยบายและกรอบแนว
ทางการปฏิบัติงานโครงการฯ 

กองตรวจการ
ประมง 

6. ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกรม
ประมง (Fisheries Co-
ordinator : FC) จังหวัดชายฝง
ทะเล 22 จังหวัด  
 

18 พ.ค. – 25 
พ.ค. 63 

จัดประชุมเตรียมความพรอมการ
ดําเนินงานโครงการฯ และรับทราบแนว
ทางการปฏิบัติงาน  

กองตรวจการ
ประมง 

7. แตงตั้งคณะทํางานในพื้นที่
และประชุม 

25 - 31 พ.ค. 
63 

จัดประชุมเตรียมความพรอมการ
ดําเนินงานโครงการฯ และมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
นโยบายของ
กรมประมง 
(Fisheries Co-
ordinator : 
FC) 22 จังหวัด
ชายฝงทะเล 
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กิจกรรม ระยะเวลา การดําเนินงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ 
8. คัดเลือกองคกรชุมชน
ประมงทองถิ่น เขารวม
โครงการฯ  

1 – 15 ม.ิย. 
63 

พิจารณาคัดเลือกองคกรชุมชนฯ ที่ไดขึ้น
ทะเบียนเปนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
กับกรมประมง (กอนวันที่ 1 ตุลาคม 
2562) เขารวมโครงการฯ 

ศูนย/หนวย 
ปองกันฯ ทะเล
และคณะทํางาน

ในพื้นท่ี 
9. ประชุมชี้แจงผูนําชุมชน 

ประมงทองถิ่น เพื่อแนะนํา

แนวทาง และการจดัทําแผน

ความตองการของชุมชน 

1 – 15 ม.ิย. 
63 

คณะกรรมการและสมาชิกองคกรชุมชน
ประมงทองถิ่นรวมกันจดัทําแผนโครงการฯ 
แผนการปฏบิัติงาน แผนการใชจาย
งบประมาณ ตามความตองการขององคกร
ชุมชนฯ โดยมีเจาหนาที่ใหคําแนะนาํ 

ศูนย/หนวย 
ปองกันฯ ทะเล
และคณะทํางาน 

ในพื้นท่ี 

10. กองตรวจการประมงโอน
เงินงบประมาณใหสํานักงาน
ประมงจังหวัด 

1 -  15 ม.ิย.

63 

โอนเงินงบประมาณใหสํานักงานประมง
จังหวัดเพื่อสนับสนุนองคกรชุมชนฯ  

กองตรวจการ
ประมง 

11. พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
การดําเนินงานโครงการฯ  

1 -  30 ม.ิย.
63 

ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการฯ แผนการปฏิบตัิงาน      
แผนการใชจายงบประมาณ ตามความ
ตองการขององคกรชุมชนฯ ตามที่เสนอ 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน

นโยบายกรม
ประมง (FC) 

12. แจงผลการอนุมัติ
โครงการฯ แผนการปฏิบัติงาน      
แผนการใชจายงบประมาณ  

1 -  30 ม.ิย.

63 

สํานักงานประมงจงัหวัดจัดทําหนังสือแจง
กองตรวจการประมง และองคกรชุมชนฯ 
ใหทราบผลการพิจารณาเห็นชอบ
โครงการฯ แผนการปฏิบัติงาน          
แผนการใชจายงบประมาณ 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน

นโยบายกรม
ประมง (FC) 

13. องคกรชุมชนประมง         
ยื่นความประสงคขอรับเงิน
สนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินงาน 

1 - 20 ก.ค.

63 

องคกรชุมชนประมงทองถิ่นจัดเตรียม
เอกสารยื่นขอรับเงินอุดหนุน ตอสํานักงาน
ประมงจังหวัด 

องคกรชุมชน
ประมงทองถิ่น 

14. โอนเงินงบประมาณใหกับ
องคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

20 - 31 ก.ค. 

63 

สํานักงานประมงจงัหวัดโอนเงิน
งบประมาณใหองคกรชุมชนฯ ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัต ิ

สํานักงาน
ประมงจังหวัด 

15. องคกรชุมชนประมง
ทองถิ่นดําเนินการตามแผนงาน
โครงการฯ 

 
1 – 31 ส.ค. 

63 

องคกรชุมชนประมงทองถิ่น ดาํเนินการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณและปฏบิัติตาม
แผนปฏบิัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ
ใหแลวเสร็จ ภายใน 30 วันหลงัจากไดรับ
เงินสนบัสนุน 

องคกรชุมชน
ประมงทองถิ่น 

16. รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดหาอุปกรณและเครื่องมือ 

1 – 15 ก.ย. 
63 

องคกรชุมชนประมงทองถิ่นรายงานผลการ
จัดซื้อวัสดุ สิ่งของ ใหคณะทํางานในพื้นที่
ทราบภายใน 30 วันหลังจากดาํเนินการ
แลวเสร็จ 

องคกรชุมชน
ประมงทองถิ่น 
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กิจกรรม ระยะเวลา การดําเนินงาน หนวยงาน
รับผิดชอบ 

17. ติดตามและรายงาน
ความกาวหนา 

 ม.ิย. - 30 ก.ย. 
63 

ใหคําแนะนํา คําปรึกษา รวมแกไข
ปญหาใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
และรายงานความกาวหนาของ
โครงการฯใหคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง     
ทราบอยางตอเนื่อง 

คณะทํางานใน
พื้นท่ี 

18. รายงานการผลการ
ดําเนินงานและความกาวหนา
ของโครงการ 

ม.ิย. - 30 ก.ย. 63 รวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน
การใชจายงบประมาณ ขององคกร
ชุมชนประมงทองถิ่นรายงานให      
กองตรวจการประมงทราบ 

สํานักงาน
ประมงจังหวัด 

19. รายงานผล ความกาวหนา
การดําเนนิโครงการ 

ม.ิย. - 30 ก.ย. 63 รวมรวมรายงานการผล              
การดําเนินงาน และความกาวหนา 
ในการดําเนินงานโครงการใหแก 
คณะอํานวยการโครงการฯ            
/กองแผนงานทราบ 

กองตรวจการ
ประมง 

20.สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการสรางความเขมแข็ง
กลุมการผลิตดานการเกษตร 

30 ก.ย. 63 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการฯ เพื่อเสนอผลการ
ดําเนินงานเมื่อแลวเสร็จ 

กองตรวจการ
ประมง 

 
15. ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ 

15.1 ตรวจสอบขอมูลองคกรชุมชนประมงทองถิ่น โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
 1. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ที่เขารวมโครงการตองขึ้นทะเบียน

กับกรมประมงกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 2. เปนชุมชนที่รวมกลุมอยางเขมแข็ง โดดเดนและดําเนินกิจกรรมดานการประมงอยางตอเนื่อง  
หนวยงานปฏิบัติ : สํานักประมงจังหวัด/ศูนยและหนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล 
การดําเนินงาน 
1. ใหสํานักงานประมงจังหวัด/ศูนยและหนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล เปนหนวยงานหลัก

ในการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เขารวมโครงการ ฯ จํานวน 144 กลุม  
ในพื้นท่ี 22 จังหวัดชายทะเล 

2. ใหสํานักงานประมงจังหวัด/ศูนยและหนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล เปนหนวยงานหลัก
ในการประชาสัมพันธ ชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการใหกับองคกรชุมชนประมงทองถิ่นทราบ  
 15.2 แตงตั้งคณะทํางาน จํานวน 3 คณะ ไดแก 
  15.2.1 คณะกรรมการอํานวยการ โครงการเสริมสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
  หนวยงานปฏิบัติ : กองตรวจประมง 
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การดําเนินงาน 

1. กองตรวจการประมงเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร ประกอบดวยคณะกรรมการ 14 ทาน (ภาคผนวกหนา 21) โดยม ี

1) อธิบดีกรมประมงหรือรองอธิบดีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
2) ผูอํานวยการกองตรวจการประมง เปนกรรมการและเลขานุการ 
โดยอํานาจหนาที่ดังนี ้
1) กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานขององคกรชุมชน โครงการสรางความ

เขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
2) อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิต

ดานการเกษตร 
3) กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ การดําเนินงานโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

เปนไปตามนโยบายหลักเกณฑ และวัตถุประสงคของโครงการฯ 
4) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินโครงการฯ 
5) รายงานผลการดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร              

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 15.2.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC)  
 หนวยงานปฏิบัติ :  สํานักงานประมงจังหวัด        
 1) ประมงจังหวัด เปนประธานกรรมการ  
 2) หัวหนากลุม (สํานักงานประมงจังหวัด) เปนกรรมการและเลขานุการ 
 3) ผูแทนกองตรวจการประมง หรือผูแทนในเขตพ้ืนที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบดําเนินโครงการฯ 
 4) ผูแทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล หรือผูแทนในเขตพื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ

ดําเนินโครงการฯ 
 5) ผูแทนกองวิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง หรือผูแทนในเขตพื้นที่ในจังหวัดที่

ดําเนินโครงการฯ 
 6) ผูแทนหนวยงานกรมประมงในพ้ืนที่จังหวัด 

โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
1) พิจารณาคัดเลือกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่มีคุณสมบัต ิ
2) พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณของ

องคกรชุมชนประมงทองถิน่โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
3) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานโครงการ และตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
4) รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ 
5) ปฏบิัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
15.2.3. คณะทํางานในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 

(Fisheries Co-ordinator: FC) 

หนวยงานปฏิบัติ : ประกอบดวย สํานักงานประมงจังหวัด ประมงอําเภอ ผูแทนกองตรวจการ

ประมง ผูแทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ผูแทนกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และผูแทน

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 
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โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  

1) จัดประชุมชี้แจงองคกรชุมชนประมงทองถิ่น เพื่อแนะนําแนวทางการดําเนินโครงการฯ
และการจัดทําแผนความตองการของชุมชนในการดําเนินงานโครงการฯ 
  2) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา รวมแกไขปญหาใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่น พรอมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

3) นําเสนอโครงการฯ ที่มีรายละเอียดชัดเจนทั้งแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจาย
งบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

4) รวบรวมรายงานผลการดําเนินโครงการฯ การเบิกจายงบประมาณ เดือนละ 1 ครั้ง มายัง
สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ และรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 

15.3 จัดทําระเบียบ หลักเกณฑ และคูมือปฏิบัติงานโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิต 
ดานการเกษตร 

หนวยงานปฏิบัติ : กองตรวจการประมง 
 การดําเนินงาน 

1. จัดทําระเบียบกรมประมงวาดวยการใชจายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนโครงการสรางความเขมแข็ง
กลุมการผลิตดานการเกษตร ซึ่ง ประกาศ ณ วันที ่2 เมษายน พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก หนาที่ 23) เพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได 

2. จัดทําขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมดําเนินการ และแผนการปฏิบัติงานโครงการสรางความ
เขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

3. จัดทําคูมือการดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรสําหรับเจาหนาที ่         
เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร เปนไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุ
วัตถุประสงค 

15.4 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
หนวยงานปฏิบัติ : กองตรวจการประมง 
การดําเนินงาน 
ประชุมเพื่อรวมกําหนดนโยบาย และกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการสรางความเขมแข็ง

กลุมการผลิตดานการเกษตร 
15.5 จัดประชุมชี้แจงโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร ใหกับคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล 
หนวยงานปฏิบัติ : กองตรวจการประมง 
การดําเนินงาน 
ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯ รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน 
15.6 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator:FC)        

ในพื้นที ่22 จังหวัดชายทะเล 
หนวยงานปฏิบัติ : สํานักงานประมงจังหวัด 
การดําเนินงาน 
1. ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯ รับทราบแนวทางการดําเนินงานแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
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2. แตงตั้งคณะทํางานในพื้นที่เพื่อดําเนินงานขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ 
และการใชจายงบประมาณโครงการ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ แนวทางแกไขปญหา ชวยเหลือ สนับสนุนการ
ดําเนินงาน ติดตามรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง 

15.7 ตั้งคณะทํางานในพื้นที่  
หนวยงานปฏิบัติ : สํานักงานประมงจังหวัด ประมงอําเภอ ผูแทนกองตรวจการประมง ผูแทนกองวิจัย

และพัฒนาประมงทะเล ผูแทนจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ผูแทนกองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

การดําเนินงาน 
1. คณะทํางานในระดับพื้นที่ดําเนินโครงการ จังหวัดละ 1 ชุด มีหนาที่ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ และการใชจายงบประมาณโครงการ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ แนวทางแกไขปญหา 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน ติดตาม รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องมายัง
สํานักงานประมงจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC)        
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกสิ้นเดือน 

2. คณะทํางานในพื้นที่ดําเนินโครงการฯ จังหวัดละ 1 ชุด มอบหมายหนาที่ ตามความเห็นชอบ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FisheriesCo-ordinator: FC) ตองมีองคประกอบอยางนอย ดังนี้  

1) หัวหนากลุมฯ (สํานักงานประมงจังหวัด) 
2) ประมงอําเภอ 
 3)  ผูแทนกองตรวจการประมงหรือผูแทนในเขตพื้นที่ในจังหวัดที่ดําเนินโครงการฯ  
 4)  ผูแทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลหรือผูแทนในเขตพื้นที่ในจังหวัดทีร่ับผิดชอบที่ดําเนินโครงการฯ 
 5) ผูแทนจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงหรือผูแทนในเขตพื้นที่ในจังหวัด          

ทีร่ับผิดชอบที่ดําเนินโครงการฯ  
6) เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co -

ordinator: FC) ตามความเหมาะสม 
15.8 การชี้แจง ประชาสัมพันธ 
หนวยงานปฏิบัติ : คณะทํางานในพื้นที่ 
การดําเนินงาน 
คณะทํางานในพื้นที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธเพื่อชี้แจงองคกรชุมชนประมงทองถิ่น รวมถึงแนะนําแนว

ทางการดําเนินโครงการฯ การจัดทําแผนความตองการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณโครงการฯ 

15.9 การจัดทําโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และแผนใชจายงบประมาณขององคกรชุมชน
ประมงทองถิ่น  

หนวยงานปฏิบัติ : คณะทํางานในพื้นที่  
การดําเนินงาน 
1. คณะทํางานในพื้นท่ีประชุมรวมกับคณะกรรมการและสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น เพื่อชี้แจง

แนวทางการจัดทําโครงการฯ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ โดยใหมีการจัดทํารายงาน
การประชุม ฯ (เอกสารแนบ 4) ไวดวย 

2. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นจัดทําโครงการฯ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ            
(ตามแบบฟอรม สขก 1/2 ,แบบ สขก. 1/3 , แบบ สขก. 1/4) ใหคณะทํางานในพื้นที่เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและ
รวมจัดทําแผนดังกลาว 
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15.10 การเสนอโครงการตอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co–
ordinator: FC) 

หนวยงานปฏิบัติ : คณะทํางานในพื้นที่  
การดําเนินงาน 
1. คณะทํางานในพ้ืนที่ รวบรวมความตองการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น และนําเสนอโครงการฯ 

พรอมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น (แบบฟอรม สขก 1     
,สขก 1/1 ,สขก 1/2 ,แบบ สขก. 1/3 , และแบบ สขก. 1/4) และหลักฐานตางๆ ประกอบ เชน ใบเสนอราคา 
เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) 

15.11 การพิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชน
ประมงทองถิ่นโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

หนวยงานปฏิบัติ : คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) 
การดําเนินงาน 

 1. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) ในพื้นที่รวม
พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติโครงการฯ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชน
ประมงทองถิ่น 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) แจงผลการ
พิจารณาเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นให            
กองตรวจการประมง (เอกสารแนบ 7) 
 3. กองตรวจการประมงดําเนินการโอนเงินงบประมาณ ใหสํานักงานประมงจังหวัด เพื่อสนับสนุน
องคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
 15.12 การขอรับเงินงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นตอสํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที ่

หนวยงานปฏิบัติ : คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) 
 การดําเนินงาน 
 1. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ใหองคกร
ชุมชนประมงทองถิน่ทราบ (เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2) 

2. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นมอบหมายผูรับผิดชอบเปดบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน          
ไมนอยกวา 5 คน และจํานวนผูมีอํานาจในการเบิกจายไม นอยกวา 3 คน โดยเปดในชื่อ โครงการสรางความเขมแข็ง
กลุมการผลิตดานการเกษตร (ชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น...............) 
 3. ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่นยื่นหนังสือขอรับงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) โครงการสรางความ
เขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร (เอกสารแนบ 3) ตามที่ไดรับอนุมัติในโครงการสรางความเขมแข็งกลุม       
การผลิตดานการเกษตรตอสํานักงานประมงจังหวัดที่รับผิดชอบ พรอมเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้ 

(๑) แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
(๒) แผนปฏิบัติงานขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (แบบ สขก1/3) 
(๓) แผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น ที่ไดรับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (แบบ สขก1/4) 
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(๔) เอกสารซึ่งแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ ปจจัยการผลิต หรือคาใชจายอื่นตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ (แบบ สขก
1/2) 

(๕) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
(๖) รายงานการประชุมสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน

ตามโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร เชน รายชื่อผูเขารวมประชุมการคัดเลือกกิจกรรม 
เปนตน (เอกสารแนบ 4) 

(๗) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)โครงการสรางความ
เขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

          (๘) สําเนาหนังสืออนุญาตหรือยินยอมใหใชประโยชนในพื้นที่หรือสถานที่ในกรณีการ
ดําเนินงานตามโครงการมีการใชประโยชนในพื้นที่หรือสถานท่ีของบุคคลอื่น (เอกสารแนบ 5 – 6) 

15.13 สํานักงานประมงจังหวัดโอนงบประมาณใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
หนวยงานปฏิบัติ : สํานักงานประมงจังหวัด 
การดําเนินงาน 
1. สํานักงานประมงจังหวัด ตรวจสอบเอกสารขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น (ตามขอ 15.12) ใหถูกตอง

ครบถวน แลวใหพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงิน งบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดาน
การเกษตรใหแกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น โดยใหดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจํากัด 
(มหาชน) โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร ซึ่งระบุชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่นนั้น 

2. สํานักงานประมงจังหวัดรายงานผลการโอนเงินงบประมาณโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดาน
การเกษตร ใหแก องคกรชุมชนประมงทองถิ่น มายังกองตรวจการประมง (เอกสารแนบ 8) ภายใน 5 วันหลังจากโอน
เงินงบประมาณใหแกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

15.14 องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และปจจัยการผลิต  
พรอมทั้งรายงานผล 

หนวยงานปฏิบัติ : องคกรชุมชนประมงทองถิ่น/คณะทํางานในพื้นที่ 
การดําเนินงาน 
1. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นเรงดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และปจจัยการผลิตหลังไดรับ

งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณที่เสนอตอสํานักงานประมงจังหวัด 
ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินงานโครงการฯ แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 

2. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและปจจัยการผลิตโดยราคาวัสดุ อุปกรณกําหนด
โดยวิธีสืบราคาในพื้นที่ ราคาลูกพันธุสัตวน้ํา กําหนดโดยใชราคาอางอิงตามประกาศจําหนายพันธุสัตวน้ํา              
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ ของกรมประมง หากไมมีประกาศราคา
จําหนายชนิดสัตวน้ําที่ชุมชนตองการ ใหจัดซื้อโดยวิธีสืบราคาในพื้นที่ ใหแลวเสร็จตามแผน 

3. รายงานผลการจัดซื้อ (เอกสารแนบ 10) ใหประมงอําเภอทราบหรือคณะทํางานในพื้นที่ภายใน 30 วัน 
หลังจากดําเนินการแลวเสร็จ 
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15.15 ใหคําปรึกษา แนะนํารวมแกปญหากับองคกรชุมชนประมงทองถิ่น พรอมติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

หนวยงานปฏิบัติ : คณะทํางานในพ้ืนที ่
การดําเนินงาน  
1. ดําเนินโครงการฯ ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณโครงการในพื้นที่

รับผิดชอบ  
2. ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน  
3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณใหสํานักงานประมงจังหวัด 

ทุกวันทีส่ิ้นเดือน (เอกสารแนบ 12 - 13) 
4. สํานักงานประมงจังหวัดรวบรวมผลการดําเนินงาน และผลการเบิกจายงบประมาณใหกองตรวจการ

ประมง ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (เอกสารแนบ 11) 
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ 
1. หลักเกณฑการพิจารณาเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 

(Fisheries Co-ordinator: FC) 
1.1 เปนโครงการ/กิจกรรมดานประมงที่สามารถดําเนินการไดทันที มีความเหมาะสมเปนประโยชนกับ

ชุมชน และมีความยั่งยืน 
1.2 เปนโครงการที่องคกรชุมชนประมงทองถิ่นสามารถดําเนินการไดเอง สมาชิกขององคกรชุมชน

ประมงทองถิ่นไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานไดครอบคลุมชาวประมงพื้นบานมากที่สุด และองคกร
ชุมชนประมงทองถิ่นที่เสนอโครงการ ตองเปนชุมชนที่มีรายชื่อ (ภาคผนวกหนาที่ 21 - 26) และมีการดําเนิน
กิจกรรมดานประมงอยางตอเนื่อง 
2. เงื่อนไขโครงการ 

2.1 เปนโครงการที่ดําเนินการโดยองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 144 กลุม ในพื้นที่ 22 จังหวัด
ชายทะเล ไดแก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา 
ปตตานี และนราธิวาส      

2.2 เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 5 แนวทางที่กําหนดไว ดังนี ้
1. เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 

 - สรางแหลงอาศัยสัตวน้ําในชุมชน เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัย ที่หลบภัย ที่วางไขและเลี้ยงตัว
ออนของสัตวน้ํา ชวยฟนฟูระบบนิเวศทางทะเล 

 - ปลอยลูกพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติใหมีความ
อุดมสมบูรณ และเปนแหลงประกอบอาชีพใหแกชาวประมงพื้นบาน  

 - จัดตั้งธนาคารสัตวน้ํา ชวยฟนฟูสัตวน้ําใหแกชุมชน 
 2. การพัฒนาปรับปรุงการจับสัตวน้ํา 

- พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทําการประมงพื้นบานที่เหมาะสมกับสภาพการประมง 
ฤดูกาล ลดเวลาและแรงงานในการทําประมง สามารถจับสัตวน้ําที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาด และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ถูกตองตามกฎหมายประมง 

- สนับสนุนอุปกรณซอมแซมเครื่องมือทําการประมงและเรือประมง เพื่อลดคาใชจายในการ
ซอมแซมเครื่องมืออุปกรณทําการประมงของชาวประมง 
 3. การเพ่ิมมูลคาสัตวน้ํา 

- การสงเสริมการเก็บรักษารักษาสัตวน้ําหลังการจับใหมีความสด ถูกสุขลักษณะ เพื่อใหสัตวน้ํา        
มีคุณภาพที่ด ี

- อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําเบื้องตน และสงเสริมเปนผลิตภัณฑของชุมชน 
- สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เชน การเพาะเลี้ยงในกระชัง  
- เชื่อมโยงสรางตลาดชุมชนกับองคกรตางๆ เชนสมาคมโรงแรม รานอาหารสมาคมทองเที่ยว 

หรือการจําหนายสินคาทางสื่อออนไลน 
4. พัฒนาทักษะการจับสัตวน้ํา 
 - อบรมใหความรูในเรื่องเครื่องมือประมงและวิธีการจับสัตวน้ําอยางถูกวิธีและถูกตองตาม

กฎหมาย 
 - พฒันาแหลงอาศัยสัตวน้ําใหมีความยั่งยืน 
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5. กิจกรรมอื่นๆ ตามความตองการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นและมีความเหมาะสม เชน 
          - ปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปใหถูกสุขลักษณะ และปรับปรุงที่ทําการชุมชน 

2.3 วัสดุอุปกรณ 
2.3.1 การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ ควร พิจารณาจากแหลงในชุมชนเปนลําดับแรก ตองม ี            

ใบสืบราคาสินคาในพื้นที่ และการจัดซื้อจะตองมีหลักฐานการจัดซื้อระบุรานคาที่จัดซื้อ 
2.3.2 ตองมกีารตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ อุปกรณ และปจจัยการผลิต (ไมนอยกวา 3 คน) 

ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ ทั้งนี้ องคกรชุมชนประมงทองถิ่นตองจัดเก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อใหเจาหนาที่ สามารถ
ตรวจสอบความถูกตองไดตลอดเวลา 

2.4 สถานที่ดําเนินการ  
2.4.1 กรณีเปนที่สาธารณะตองมีหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงานที่ดูแล 
2.4.2 กรณีเปนสถานที่สวนบุคคลตองมีเอกสารยินยอมใหใชสถานที่โดยระบุเปนลายลักษณอักษร 

และมีระยะเวลาที่สอดคลองกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ 
2.5 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะตองไมซ้ําซอนกับโครงการที่ไดรับงบประมาณดําเนินการจาก

หนวยงานราชการหรือหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.6 มีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ และสามารถดําเนินการเบิกจายให

แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 
2.7 องคกรชุมชนประมงทองถิ่นตองมีการกําหนดหลักเกณฑ บริหารการสนับสนุนการใชเครื่องมือ

อุปกรณ เพื่อใหเกิดความยุติธรรม ทั่วถึงแกสมาชิกในองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
2.8 ใหคํานึงถึงประโยชนสวนรวมที่ชาวประมงพ้ืนบานบริเวณนั้นไดประโยชนรวมกัน 
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ภาคผนวก 
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- ตัวอยาง - 

รายละเอียดรายการและงบประมาณในแตละกิจกรรมที่ดําเนินการในป  2563 
1.ดานเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 
    1.2 พัฒนาแหลงอาศัยสัตวน้ํา  
 

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 วัสดุจัดทําแหลงอาศัยสัตวน้ําในชุมชน  
2 ทุนผูกเรือ   
3 ฐานปูน   

 รวม  

 
    1.1 กิจกรรมการจัดตั้ง พัฒนา ปรับปรุงซอมแซม ธนาคารสัตวน้ําชุมชน  
 

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 ทอพีวีซี   
2 ทอพีวีซีสามทาง   
3 ทอพีวีซีของอ   
4 วาลวน้ําพีวีซี   
5 คอนเน็กเตอร   
6 ถังพลาสติก   
7 สายอากาศ  
8 หัวทราย  
9 ขอตอรอง  

10 สามทาง  
11 วาลวปรับลม  
12 ซิลิโคนใส  
13 กาวทาทอ  
14 แอรปม  
15 โตะวางถังพลาสติก  
16 สื่อประชาสัมพันธวงจรชีวิตสตัวน้ํา  
17 ชุดโซลารเซลล  

 รวม  
 

    1.3 กิจกรรมปลอยลูกพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ  
ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
 คาพันธุสัตวน้ํา   
 รวม  
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2. ดานการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตวน้ํา  
    2.1 กิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องมือท่ีเหมาะสมและถูกกฎหมาย เพือ่การปรับเปลี่ยนเครื่องมือทําการประมง 

  
ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
1 อวนลอยปลาทู  
2 อวนปู   
3 อวนลอยกุงสามชั้น   
4 ลอบปู   
5 ลอบหมึก   
6 อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................  
 รวม  

 
หมายเหตุ  : 1. สามารถจัดหาเครื่องมือทําการประมงไดตามความตองการของชุมชน โดยเปนเครื่องมือที่มี
ความเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย  

2. ใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่น มีการกําหนดหลักเกณฑบริหารการสนับสนุนการใชเครื่องมือ 
อุปกรณ เพื่อใหเกิดความยุติธรรม ทั่วถึงแกสมาชิกในองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

2.2 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณซอมแซมเครื่องมือทําการประมงและเรือประมง 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 เทรลเลอรลากเรือ  
2 กบไฟฟาไสไม  
3 ประแจรวม เบอร 10 – 24  
4 สวาน  
5 สิ่ว  
6 แปรงทาสี  
7 เกียงโปว  
8 แผนไมกระดานเนื้อแข็ง  
9 แผนอะลูมิเนียม  

10 เชือกไนลอนขนาดใหญ (ลากเรือ)  
11 สีทากันเพรียง  
12 น็อคสกรูสแตนเลส  
13 กาวโปว  
14 ทินเนอร  
15 ดายดิบ  
16 ชันยาแนว  
17 อุปกรณซอมเครื่องมือประมง  
18 ตูเชื่อมไฟฟา  

 รวม  
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3. ดานเพิ่มมูลคาสินคาสัตวน้ํา  
    3.1 กิจกรรมสงเสริมการแปรรูปสัตวน้ํา  
ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
1 ปรับปรุงสถานที่เก็บรักษาและแปรรูปเบื้องตน    
2 โตะเตรียมวัตถุดิบสแตนเลส  
3 ชั้นวางของสแตนเลส  
4 อางลางของสแตนเลส   
5 อางลางมือสแตนเลส   
6 ถังฉนวน (ถังแชไสในขาว)  
7 กลองโฟมสําหรับขนสงสัตวน้ํา (Thermo Future Box)  
8 ถังพลาสติกกลมใสน้ํา/วัตถุดิบ  
9 กะละมังสแตนเลสอยางหนา  

10 กระบะพลาสติก  
11 มีดสแตนเลสอยางดี  
12 บรรจุภัณฑ  
13 คาเขารวมการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานดานการแปรรูปสัตวน้ํา  

 

    3.2 สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวชายฝง  
ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
1 ทุน   
2 เหล็กแปบดํา  
4 อวนมุงเขียว  
5 เชือก  
 รวม  

 

3.3 การจําหนายสินคาประมง  
ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
1 คาเขารวมการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานชองทางการตลาด  
2 ปรับปรุง/จัดตั้งสถานที่  
3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธและขายสินคาผานสังคมออนไลน  
 รวม  

 
4. พัฒนาทักษะการจับสัตวน้ํา  
ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
1 คาเขารวมการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานพัฒนาทักษะการจับสัตวน้ํา  
 รวม  
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5. กิจกรรมอ่ืนๆตามความตองการขององคกรชุมชน และเหมาะสม  
ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
1 ระบ.ุ.  
 รวม  

 
หมายเหตุ 

1. ราคาวัสดุ อุปกรณกําหนดโดยวิธีสืบราคาในพ้ืนที่ 
2. คาใชจายในการอบรมสัมมนากําหนดโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศพ.ศ. 2549, กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการ
จัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552, กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมการจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2555  

3. ราคาลูกพันธุสัตวน้ํากําหนดโดยใชราคาอางอิงตามประกาศจําหนายพันธุสัตวน้ํา เงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอื่นๆ ของกรมประมง หากไมมีประกาศราคาจําหนายชนิดสัตวน้ํา
ที่ชุมชนตองการใหจัดซื้อโดยวิธีสืบราคาในพ้ืนที ่
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จํานวนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น เขารวมโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

จํานวน 144 กลุม ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล 
 

ลําดับที่ หนวยงาน 
จํานวน 

 (กลุม) 

 

รายช่ือชุมชนประมง 

(ระบุชื่อองคกร ที่อยู ประเภท กิจกรรม) 

1 จังหวัดตราด 10 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5.…………………………………. 

6.………………………………….. 

7.………………………………….. 

8.………………………………….. 

9.………………………………….. 

10………………………………….. 

2 จังหวัดจันทบุรี 6 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5.…………………………………. 

6.………………………………….. 

3 จังหวัดระยอง 12 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5.…………………………………. 

6.………………………………….. 

7.………………………………….. 

8.………………………………….. 

9.………………………………….. 

10………………………………….. 

11........................................ 

12........................................ 
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ลําดับที่ หนวยงาน 
จํานวน 

 (กลุม) 

 

รายช่ือชุมชนประมง 

(ระบุชื่อองคกร ที่อยู ประเภท กิจกรรม) 

4 จังหวัดชลบุร ี 4 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 
 

1………………………………….. 
 

6 จังหวัดสมุทรสาคร 3 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 
 

7 จังหวัดสมุทรปราการ 3 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 
 

8 จังหวัดสมุทรสงคราม 3 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 
 

9 จังหวัดเพชรบุรี 4 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 12 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5.…………………………………. 

6.………………………………….. 

7.………………………………….. 
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ลําดับที่ หนวยงาน 
จํานวน 

 (กลุม) 

 

รายช่ือชุมชนประมง 

(ระบุชื่อองคกร ที่อยู ประเภท กิจกรรม) 

   

 

8.………………………………….. 

9.………………………………….. 

10………………………………….. 

11........................................ 

12........................................ 

11 จังหวัดชุมพร 8 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5.…………………………………. 

6.………………………………….. 

7.………………………………….. 

8.………………………………….. 
 

12 จังหวัดระนอง 6 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5.…………………………………. 

6.………………………………….. 
 

13 จังหวัดสุราษฎรธานี 10 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5.…………………………………. 

6.………………………………….. 

7.………………………………….. 

8.………………………………….. 

9.………………………………….. 

10………………………………… 



- 24 - 

ลําดับที่ หนวยงาน 
จํานวน 

 (กลุม) 

 

รายช่ือชุมชนประมง 

(ระบุชื่อองคกร ที่อยู ประเภท กิจกรรม) 

14 จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

15 จังหวัดกระบี่ 18 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5.…………………………………. 

6.………………………………….. 

7.………………………………….. 

8.………………………………….. 

9.………………………………….. 

10………………………………… 

11.………………………………… 

12………………………………… 

13………………………………… 

14.………………………………… 

15………………………………… 

16…………………………………. 

17. ………………………………… 

18………………………………….. 

16 จังหวัดพังงา 6 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5.…………………………………. 

6.………………………………….. 
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ลําดับที่ หนวยงาน 
จํานวน 

 (กลุม) 

 

รายช่ือชุมชนประมง 

(ระบุชื่อองคกร ที่อยู ประเภท กิจกรรม) 

17 จังหวัดภูเก็ต 12 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5.…………………………………. 

6.………………………………….. 

7.………………………………….. 

8.………………………………….. 

9.………………………………….. 

10………………………………… 

11.………………………………… 

12………………………………… 

 

18 จังหวัดตรัง 6 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

5.…………………………………. 

6.………………………………….. 

19 
จังหวัดสตูล 

 
4 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

20 จังหวัดสงขลา 4 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 
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ลําดับที่ หนวยงาน 
จํานวน 

 (กลุม) 

 

รายช่ือชุมชนประมง 

(ระบุชื่อองคกร ที่อยู ประเภท กิจกรรม) 

21 จังหวัดปตตานี 4 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

22 จังหวัดนราธิวาส 
 

4 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4.…………………………………. 

รวมทั้งหมด 144  
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ระเบียบกรมประมง 

วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกจายเงินอุดหนุน 
โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค 
และเพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพ่ิมเติม อธิบดีกรมประมงจึงออกระเบียบไว ดังนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการสราง
ความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“โครงการ” หมายความวาโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

“เงินอุดหนุน” หมายความวาเงินที่ไดรับการจัดสรรจากเงินงบประมาณรายจายประจําป หรือ

งบอื่นใด ในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่ออุดหนุนใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

ในโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

“องคกรชุมชนประมงทองถิ่น” หมายความวา องคกรชุมชนประมงทองถิ่นในพื้นที่ดําเนินการ

22 จังหวัดชายทะเลที่ไดขึ้นทะเบียนกับกรมประมงตามหลักเกณฑท่ีอธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด 

“คณะกรรมการอํานวยการโครงการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการโครงการ 

สรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรที่แตงตัง้โดยอธิบดีกรมประมง 

“คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง” หมายความวา คณะกรรมการขับเคลื่อน

นโยบายของกรมประมง ที่แตงตัง้โดยอธิบดกีรมประมง 

“คณะทํางานในพื้นที่” หมายความวา คณะทํางานในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 

“สํานักงานประมงจังหวัด” หมายความวา สํานักงานประมงจังหวัดที่ดําเนินโครงการ 

ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้  และใหกองตรวจการประมง 
เปนหนวยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคหรือขอขัดของในการดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหอธิบดีกรมประมง
เปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
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หมวด 1 
บททั่วไป 

    
 

ขอ ๕ เงินอุดหนุนที่จายใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่รวมโครงการใหจายไดในอัตรา 

ไมเกินองคกรละ 100,000 บาท 

ขอ ๖ วัตถุประสงคของโครงการ 

(๑) เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 

(๒) เพื่อใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จากการประกอบอาชีพการประมง 

(๓) เพื่อสรางจิตสํานึกในการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําและสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนประมงพื้นบาน 

(๔) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงอยางยั่งยืน 

ขอ ๗ คุณสมบัติขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เขารวมโครงการ 

(1) ตองเปนองคกรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นกับกรมประมง

กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

(2) ตองเปนองคกรตาม (๑) ทีม่ีการบริหารงานในรูปแบบกลุมอยางชัดเจนและมีการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

(๓) ตองเปนองคกรตาม (๑) ที่มีสมาชิกเปนผูประกอบอาชีพดานการประมง 

หมวด 2 
แนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินอุดหนุน 

    
 

ขอ 8 กรมประมงจะจัดสรรเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนใหสํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการ 
ขอ ๙ การจายเงินอุดหนุนโครงการ สามารถจายเปนคาใชจายได๓ ประเภท ดังนี้ 

(1) คาวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เชน เนื้ออวน เชือก เทรลเลอรลากเรือ กบไฟฟา  

ตูเชื่อมไฟฟา สวาน ประแจ ถังน้ํา แผนอลูมิเนียม ปมน้ํา ปมลม ปูน แผนไม เปนตน 

(2) คาปจจัยการผลิต เชน พันธุสัตวน้ํา เปนตน 

(3) คาใชจายอื่นที่เก่ียวของตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

การจายเงินอุดหนุนโครงการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนดุลพินิจของประมงจังหวัดในการพิจารณา

อนุมัตคิาใชจาย 

ขอ ๑๐ ใหประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่นเสนอแผนการดําเนินงานและแผนการใชจาย

งบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นตอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงเพื่อพิจารณา

อนุมัตแิผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
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ขอ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงอนุมัติแผนการดําเนินงาน 
และแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นแลว ใหประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
ยื่นคําขอตามแบบขอรับเงินอุดหนุนแนบทายระเบียบนี้ ตอประมงจังหวัด พรอมแนบหรือแสดงเอกสาร 
หรือหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
(๒) แนบแผนการดําเนินงานขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่ ไดรับอนุมัต ิ

จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 
(๓) แนบแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น ที่ไดรับอนุมัต ิ

จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 
(๔) แนบเอกสารซึ่งแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ เครื่องมือ ปจจัยการผลิต หรือคาใชจายอื่นตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
(๕) แนบสําเนาหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
(๖) แนบรายงานการประชุมสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่ เกี่ยวกับ 

การดําเนินงานตามโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร เชน รายชื่อผูเขารวมประชุม  
การคัดเลือกกิจกรรม เปนตน 

(๗) แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)โครงการสราง
ความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

(๘) แนบสําเนาหนังสืออนุญาตหรือยินยอมใหใชประโยชนในพื้นที่หรือสถานที ่
ในกรณกีารดําเนินงานตามโครงการมีการใชประโยชนในพื้นที่หรือสถานท่ีของบุคคลอื่น 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอพรอมทั้งเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๑ แลว ใหประมงจังหวัด
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอและเอกสารหลักฐานหากเห็นวาคําขอและเอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวนแลว ใหประมงจังหวัดพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนใหแกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น  
โดยใหดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โครงการสรางความเขมแข็ง 
กลุมการผลิตดานการเกษตรขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

หมวด 3 
การติดตามและรายงานผล 
    

 

ขอ 1๓ ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงรายงานผลการดําเนินงานและ 

ผลการเบิกจายงบประมาณใหกองตรวจการประมงทราบทุกเดือนจนสิ้นสุดปงบประมาณ และติดตามอยางตอเนื่อง 

ขอ ๑๔ ใหกองตรวจการประมงติดตามผลและรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน

โครงการตอคณะกรรมการอํานวยการโครงการ และสรุปผลการดําเนินโครงการเสนอใหกรมประมงทราบ 

ขอ ๑๕ ใหคณะทํางานในพื้นที่ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 

ของกรมประมงติดตามใหคําแนะนํา คําปรึกษา รวมแกไขปญหา แกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เขารวมโครงการ 

ขอ 1๖ ระเบียบ คําสั่ง หรือขอสั่งการใดที่มีขอความขัดหรือแยงกับเรื่องที่กําหนดไวแลว 

ในระเบียบนี้ไมใหมีผลบังคับใชอีกตอไป และใหใชตามระเบียบนี้แทน 

 

 



- 32 - 

 

ขอ 1๗ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสง 

หรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของราชการวาดวยการนั้น  

โดยอนุโลม 
 

ประกาศ ณ วันที่   2   เมษายน พ.ศ. 256๓ 
 
          
 

  (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) 
    อธิบดีกรมประมง 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ขออนุมัตเิห็นชอบโครงการ/แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

โครงการสรางความเขมเขง็กลุมการผลิตดานการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังบประมาณ 

กรมประมง/กองตรวจการประมง 

คณะกรรมการ

อาํนวยการ

โครงการฯ 

เสนอแตง่ตั �ง/ประชมุ 

1.พิจารณา กาํหนดกรอบ แนว

ทางการดาํเนินงานโครงการ ฯ 

ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

คณะกรรมการขบัเคลื�อนนโยบายของ 

กรมประมง FC จงัหวดั 22 จงัหวดั

ชายทะเล 

2.ประชุมชี�แจง/ทาํความ

เขา้ใจกรอบแนวทางการ

ปฏิบติังานใหแ้ก่เจา้หนา้ที� 

คณะทาํงานในพื�นที� 22 

จงัหวดัชายทะเล 

เสนอแตง่ตั �ง/ประชมุ 

3. ประชาสมัพนัธ์โครงการใหแ้ก่องคก์ร

ชุมชนประมงทอ้งถิ�น/ตรวจสอบ

คณะกรรมการองคก์ร

ชุมชนประมงทอ้งถิ�น 

4.ใหค้าํแนะนาํในการจดัทาํแผนความ

ตอ้งการขององคก์รชุมชนฯ 

5.จดัประชุมระดมความคิดเห็น 

 ความตอ้งการภายในองคก์รชุมชนฯ 

6.เสนอโครงการ แผนปฏิบติังานและแผน

ค่าใชจ่้ายงบประมาณ พร้อมเอกสาร

หลกัฐาน (ผา่นประมงอาํเภอ/คณะทาํงาน

ในพื�นที�) 

7.พิจารณาเห็นชอบ/ 

อนุมติัโครงการฯ 

แผนปฏิบติังาน 

แผนค่าใชจ่้ายงบประมาณ 

แจง้ผลพจิารณาอนุมติั 

รายงานผล

พิจารณาอนมุตั ิ

แจง้ผลพจิารณาอนุมติั 
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ขั้นตอนการโอนเงนิงบประมาณ  
โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

คณะกรรมการขับเคลื�อนนโยบายของ 

กรมประมง FC จังหวดั 22 จังหวดั

ชายทะเล 

กรมประมง/กองตรวจการประมง 

 

สาํนกังานประมง

จงัหวดั 

คณะกรรมการองค์กร

ชมุชนประมงท้องถิ�น 

 2.อนุมติัโครงการ แผนปฏิบติังาน แผนใชจ่้าย

งบประมาณ ขององคก์รชุมชนประมงทอ้งถิ�น

ตามที�เสนอ ของแต่ละจงัหวดั 1. โอนเงินงบประมาณใหส้าํนกังานประมงจงัหวดั 

 3. สาํนกังานประมงจงัหวดัแจง้ผลการอนุมติั

โครงการแผนปฏิบติังาน แผนใชจ่้ายงบประมาณ

ขององคก์รชุมชนประมงทอ้งถิ�น ของแต่ละจงัหวดั 

4. องคก์รชุมชนประมงทอ้งถิ�นยื�นเอกสารหลกัฐาน 

ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนตอ่สาํนกังานประมง

จงัหวดั 

 5. สาํนกังานประมงจงัหวดัโอนเงินงบประมาณให้

องคก์รชุมชนประมงทอ้งถิ�น เขา้ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

6. องคก์รชุมชนประมงทอ้งถิ�นดาํเนินการ

ตามแผนปฏิบติังาน แผนใชจ่้ายงบประมาณ 
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ขั้นตอนการรายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการสรางความเขมเข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ

อาํนวยการโครงการฯ 

กรมประมง/กองตรวจการประมง 

 

สาํนกังานประมง

จงัหวดั 

คณะทาํงานในพื�นที� 22 

จงัหวดัชายทะเล 

คณะกรรมการองค์กร

ชมุชนประมงท้องถิ�น 

1. รายงานผลการจดัซื�อวสัดุ อุปกรณ์ ปัจจยั

การผลิตฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากจดัซื�อ 

2. รายงานผลการการเบิกจ่ายงบประมาณ 

จดัซื�อ วสัดุอุปกรณ์ ปัจจยัการผลิตฯ และ

รายงานการติดตามผลการดาํเนินงานภายใน

วนัที� 25 ของทุกเดือน 

4. รายงานการติดตามผลการดาํเนินงานของ

ทุกเดือน ภายในวนัที� 5 ของเดือนถดัไป 

 

5. สรุปผลการดาํเนินงานเมื�อเสร็จสิ�น

โครงการฯ 

 

ให้คาํแนะนํา ปรึกษาและร่วม

แก้ปัญหาฯ 

3. รายงานผลการการเบิกจ่ายงบประมาณ จดัซื�อ 

วสัดุอุปกรณ์ ปัจจยัการผลิตฯ 

   และรายงานการติดตามผลการดาํเนินงาน 

  ภายในวนัที� 27 ของทุกเดือน 



 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอรม 
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                                       แบบฟอรม สขก. 1 

 
หนังสือขอเสนอโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

งบกลาง(ลักษณะเงนิอุดหนุน) โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
 

เขียนที่ ................................................................  
วันที ่................................................................... 

 
เรื่อง  ขอเสนอโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร พรอมแผนการปฏิบัติงานและแผนการ

ใชจายงบประมาณ 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัด……. (ผาน ประมงอําเภอ) 
 

สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น
(แบบฟอรม สขก. 1/1) 

 2. โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร (รายชื่อองคกร)....................... 
อําเภอ............จังหวัด.......... (แบบฟอรม สขก. 1/2) 

 3. แผนการปฏิบัติงาน (แบบฟอรม สขก. 1/3) 
 4. แผนการใชจายงบประมาณ (แบบฟอรม สขก. 1/4) 
 5. ใบสืบราคาสินคา 

 

ดวยขาพเจา................................................................เปนประธานองคกรชุมชนประมงทองถิน่
......................................................................มีความประสงคขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือหรือ
ปจจัยการผลิตพรอมนี้ไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโครงการฯ รวม....... กิจกรรม
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ....................... บาท (.....................................................) รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

ลงนาม ..............................................................  
(.............................................................)  

ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น……………… 
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แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
 องคกรชุมชนประมงทองถิ่น................................. ตําบล.........................อําเภอ...................จังหวัด.......................... 

จํานวน......................... กิจกรรม รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น............................................บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

จํานวนกิจกรรม เอกสารแนบ  
(ใสเครื่องหมาย/ในขอที่มี) 

คาวัสด/ุ
อุปกรณ

ปจจัยการ
ผลิต 

คาเขารับ 
การอบรม 

คาปรับปรุง 
สถานที ่

อื่น ๆ ระบุ รวมทั้งสิ้น เอกสาร 
โครงการ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 
และการใช

จาย 
งบประมาณ 

รายงาน 
การจัด 

ประชุมองคกร 
ชุมชนฯ 

เอกสาร
ยินยอม 

ใหใชพื้นที่  
(ถาม)ี 

อื่นๆ 
ระบ ุ

1 การเพิ่มผลผลิตนํ้า           

2 การพัฒนาปรับปรุง
การจับสัตวนํ้า 

          

3 การเพิ่มมูลคาแก
สินคาสัตวนํ้า 

          

4 พัฒนากิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการจับ
สัตวนํ้า 

          

5. กิจกรรมอื่นๆ          
 

 

 
ลงชื่อ....................................................................  ประธานองคกรชุมชนฯ        ลงชื่อ...................................................................... เลขานุการฯ องคกรชุมชนฯ 

          (     )              (                    ) 
หมายเหตุ : กรณีแบบแบบสรุปโครงการฯ ขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น มีจํานวนหลายแผน จะตองใหประธาน และเลขานุการลงนามเอกสารทุกแผน

แบบ สขก. 1/1 
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แบบเสนอโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

1. ชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น.................................................................................  

ทีต่ั้ง..................................................................หมูที่ ...................................................... 
ตําบล............................................ .อําเภอ................................................................... 
จังหวัด.............................................................................................................................. 
จํานวนงบประมาณทีเ่สนอขอ......................................................................(บาท) 
2. หลักการและเหตุผล 

เขียนพรรณนา บรรยายถึง 
- ความสําคัญของการดําเนินงานที่เกี่ยวของในชุมชนกับพื้นที ่
- ปญหาที่ปรากฏในพื้นที่ของชมุชน 
- แนวทางการพัฒนาหรือการแกไขปญหา 

3. วัตถุประสงค 
 - ระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึนเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการ 

- มีความสอดคลองกับหลักการและเหตุผล กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 
- สามารถวัด/ประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม 

4. เปาหมาย 
4.1 เปาหมายบุคคล (จํานวนสมาชิกชาวประมงในองคกรชุมชนฯ) 
4.2 เปาหมายพื้นที่ (พื้นท่ีดําเนินการ) 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลาเริ่มตน  –  สิ้นสุดโครงการ  (เดือน... พ.ศ. . ..... .. ถึงเดือน.. .. 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ) 
เปนระยะเวลา.............เดือน 

6. กิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน 

 เลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการภายใต 5 แนวทาง ไดแก 

1.เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 
 - สรางแหลงอาศัยสัตวน้ําในชุมชน เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัย ที่หลบภัย ที่วางไขและเลี้ยงตัว

ออนของสัตวน้ํา ชวยฟนฟูระบบนิเวศทางทะเล 
 - ปลอยลูกพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติใหมี

ความอุดมสมบูรณ และเปนแหลงประกอบอาชีพใหแกชาวประมงพ้ืนบาน  
 - จัดตั้งธนาคารสัตวน้ํา ชวยฟนฟูสัตวน้ําใหแกชุมชน 

 2. การพัฒนาปรับปรุงการจับสัตวน้ํา 
- พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทําการประมงพื้นบานที่ เหมาะสมกับสภาพการประมง 

ฤดูกาล ลดเวลาและแรงงานในการทําประมง สามารถจับสัตวน้ําที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาด และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งตองถูกตองตามกฎหมายประมง 

- สนับสนุนอุปกรณซอมแซมเครื่องมือทําการประมงและเรือประมง เพื่อลดคาใชจายในการ
ซอมแซมเครื่องมืออุปกรณทําการประมงของชาวประมง 
 3. การเพิ่มมูลคาสัตวน้ํา 

- การสงเสริมการเก็บรักษารักษาสัตวน้ําหลังการจับใหมีความสด ถูกสุขลักษณะ เพื่อใหสัตวน้ํา       
มีคุณภาพที่ด ี

 

แบบ สขก. 1/2 
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- แปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําเบื้องตน และสงเสริมเปนผลิตภัณฑของชุมชน 
- สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เชน การเพาะเลี้ยงในกระชัง  
- เชื่อมโยงสรางตลาดชุมชนกับองคกรตางๆ เชนสมาคมโรงแรม รานอาหารสมาคมทองเที่ยว 

หรือการจําหนายสินคาทางสื่อออนไลน 
4. พัฒนาทักษะการจับสัตวน้ํา 
 - ใหความรูในเรื่องเครื่องมือประมงและวิธีการจับสัตวน้ําอยางถูกวิธีและถูกตองตามกฎหมาย 
 - สรางแหลงอาศัยสัตวน้ําใหมีความยั่งยืน 
5. กิจกรรมอ่ืนๆ ตามความตองการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นและมีความเหมาะสม 

- ปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปใหถูกสุขลักษณะ และปรับปรุงที่ทําการองคกรชุมชน 
7. แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ  (ตามแบบฟอรม สขก. 1/3 และสขก. 1/4  ) 

- แผนการปฏิบัติงาน (ปฎิทิน)ระบุกิจกรรม ชวงเวลา ผูรับผดิชอบ 

- ระบุจํานวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการคาใชจายเงินใหละเอียดชัดเจน 

- จัดทําแผนการใชจายเงินในแตละกิจกรรม รายการชวงเวลาที่ใชจายเงิน 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ระบุผลประโยชนที่องคกรชุมชนประมงทองถิ่นในพื้นที่หรือชุมชนอื่นจะไดรับจากการดําเนินกิจกรรม

ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

9.1 คณะกรรมการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น (รายชื่อ) 

9.2 จํานวนสมาชิกขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น จํานวน................คน 

10. ผูเสนอโครงการ 

 

 

ลงชื่อ..............................................................      ลงชื่อ............................................................... 

     (.....................................................................)     (.............. ....................................................) 

ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น             กรรมการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

 

ลงชื่อ..............................................................    ลงชื่อ............................................................... 

  (.....................................................................)     (.......................................................................) 

กรรมการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น            เลขานุการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
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แบบฟอรมแผนการปฏิบัติงานโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการ...................................................................ยอดงบประมาณ.......................................บาท 

กิจกรรม 
หนวย
นับ แผนรวม 

แผนการปฏิบัติงาน ป 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา          
   1.1 กิจกรรมสรางแหลงที่อยูอาศัย          
        - จัดตั้งแหลงอาศัยสัตวน้ํา แหง/ครั้ง         
        - จัดหาวัสดุ ครัง้         
   1.2 กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา โดยการปลอย
พันธุสัตวน้ําเพิ่มเติม 

         

        - จัดซื้อลูกพันธุสัตวน้ํา ตัว         
        - ปลอยลูกพันธุสัตวน้ํา ครั้ง         
   1.3 กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตวน้ํา
ประจําชุมชน 

         

        - จัดหาวัสดุ ครั้ง         
        - จัดตั้งธนาคารสัตวน้ํา ครั้ง         
2. การพัฒนาปรับปรุงการจับสัตวน้ํา          
   2.1 กิจกรรมการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทํา
การประมง 

         

        - จัดหาวัสดุ/เครื่องมือ ครั้ง         
        - แจกจาย ครั้ง         
   2.2 กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณซอมแซมเครื่องมือ
ทําการประมง และเรือประมง 

         

        - จัดหาวัสดุ/เครื่องมือ ครั้ง         
        - ซอมแซมเครื่องมือ และเรือประมง ครั้ง         
3. การเพิ่มมูลคาแกสินคาสัตวน้ํา          
         - จัดฝกอบรมใหความรู ราย/ครั้ง         
4. การเพิ่มทักษะในการจับสัตวน้ํา          
   - จัดฝกอบรมใหความรู ราย/ครั้ง         
5. กิจกรรมอ่ืนๆ ตามความตองการและเหมาะสม 
ของชุมชน 

         

 
ลงชื่อ 

    (........................................) 
ตําแหนง……………………………. 
 

ลงชื่อ 
    (........................................) 
ตําแหนง......................................

แบบ สขก. 1/3 



- 42 - 

แบบฟอรมแผนการใชจายงบประมาณโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ...................................................................ยอดงบประมาณ.......................................บาท 
 

กิจกรรม 
รายการ 

หมายเหตุ : ลงรายการภายใต
กิจกรรมไดรับอนุมัต ิ

รวม
จํานวน 

ราคาตอ
หนวย 

หนวยนับ 
รวม

งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ 
ป 2563 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา             
   1.1 กิจกรรมสรางแหลงที่อยูอาศัย 
 

            

        - จัดหาวัสดุ  
 

           

   1.2 กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา 
โดยการปลอยพันธุสัตวน้ําเพิ่มเติม 

            

        - จัดซื้อลูกพนัธุสัตวน้ํา  
 

           

   1.3 กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาธนาคาร
สัตวน้ําประจําชุมชน 

            

        - จัดหาวัสดุ  
 

           

        - จัดตั้งธนาคารสัตวน้ํา  
 

           

 

แบบ สขก. 1/4 
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กิจกรรม 
รายการ 

หมายเหตุ : ลงรายการภายใต
กิจกรรมไดรับอนุมัต ิ

รวม
จํานวน 

ราคาตอ
หนวย 

หนวย
นับ 

รวม
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ 
ป 2563 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. การพัฒนาปรับปรุงการจับสัตวน้ํา             

   2.1 กิจกรรมการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
เครื่องมือทําการประมง 

            

- จัดหาวัสดุ/เครื่องมือ             

   2.2 กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณซอมแซม
เครื่องมือทําการประมง และเรือประมง 

            

        - จัดหาวัสดุ/เครื่องมือ  
 

           

        - ซอมแซมเครื่องมือ และเรือประมง  
 

           

3. การเพิ่มมูลคาแกสินคาสัตวน้ํา             

   - จัดฝกอบรมใหความรู/ศึกษาดูงาน   
 

           

4. การเพิ่มทักษะในการจับสัตวน้ํา             

   - จัดฝกอบรมใหความรู/ศึกษาดูงาน  
 

           

ลงชื่อ.........................................................          ลงชื่อ......................................................                  
(..............................................................)            (..........................................................)      
ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น            เลขานุการองคกรชุมชนประมงทองถิน่
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คําแนะนําในการประชุมองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

เพื่อจัดทําโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
 

1. คณะทํางานจังหวัดในพ้ืนที่ /ประมงอําเภอ 
1.1 แจงคณะกรรมการฯ เตรียมการดานขอมูลของชุมชนโดยแจงสมาชิกขององคกรชุมชนฯ เขารวม

ประชุมตามกําหนด 
1.2 เตรียมขอมูลแนวทางการดําเนินโครงการฯ เพื่อเสนอตอสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นไดใช

เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเขียนโครงการของสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
2. คณะกรรมการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

2.1 ประชาสัมพันธแจงสมาชิกขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นเพื่อเตรียมเขารวมประชุมเสนอ
โครงการฯ ตามความตองการของชุมชน 

2.2 ดําเนินการจัดประชุมฯ เพื่อสรุปปญหาความตองการและการดําเนินงานขององคกรชุมชนประมง
ทองถิ่น ทั้งนีค้วรมีการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ใหชัดเจน 

- เลขานุการขององคกรฯ ควรเปนผูจดบันทึกความเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกในองคกร
ชุมชนประมงทองถิ่นใหชัดเจนจัดทํารายงานสรุปผลการประชุม 

- สมาชิกควรนําเสนอขอมูลปญหาแนวทางการแกไขความตองการขององคกรฯ รวมวิเคราะห  
เพื่อจัดทําโครงการฯ ที่เปนไปตามความตองการของชุมชนเสนอตอคณะกรรมการขององคกรชุมชนประมง
ทองถิ่น ซึ่งการจัดทําโครงการฯ ควรเปนแนวทางการแกไขปญหาอยางยั่งยืนในระยะยาว 
3. ดําเนินการจัดทําโครงการที่จะดําเนินการในชุมชนภายใตกรอบที่กรมประมงกําหนด ซึ่งโครงการฯ ควรมี
ประโยชนตอสมาชิกในองคกรชุมชนประมงทองถิ่น มีผลตอบแทนคุมคา สามารถดําเนินการไดเหมาะสม           
ตอศักยภาพของชุมชน แกไขปญหาการทําประมงในชุมชนไดอยางยั่งยืน 
4. มติการประชุมองคกรชุมชนประมงทองถิ่นควรมี 4 ประเด็นดังนี้ 

4.1 รายชื่อสมาชิกผูเขารวมการประชุมฯ 
4.2 เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชน

ประมงทองถิ่นตามเงื่อนไขของโครงการฯ เชน หากตองการรายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือขอให
บันทึกเหตุผลความจําเปนไวในรายงานการประชุม 

4.3 มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ เชน ระบุกรรมการตรวจรับ ผูเก็บเอกสารการเงิน 
4.4 มอบหมายผูมีอํานาจเบิกจายเงิน 
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หนังสือแจงผลการพิจารณาอนุมัตโิครงการ/แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เงิน

อุดหนุน 
 โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

 

 

ที…่…………       สถานที่……………….. 
 

เรื่อง  ขอแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร  
 

เรียน  ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น……… 
 

สิ่งที่สงมาดวย  1. โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
         2. แบบสรุปผลการพิจารณาโครงการของฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง  
 

ตามที่องคกรชุมชนประมงทองถิ่น.................... เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร แผนการปฏิบัติงานและแผนการ        
ใชจายงบประมาณ รวม…..กิจกรรมฯ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือหรือปจจัยการผลิตงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
....................... บาท (..........................................) รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

 

ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัด…… ไดพิจารณาโครงการฯ 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ตามที่องคกรชุมชนประมงทองถิ่น……เสนอมีมติเห็นชอบ/
อนุมัติโครงการฯ ดังกลาว ทั้งนี้ ขอใหทานดําเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ในการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานตอไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(................................................................) 
ประมงจังหวัด............................................ 

 

 

 

 

 

  เอกสารแนบ 1 
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แบบสรุปผลการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกรมประมง 

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จังหวัด.................................................. 

จํานวน............................ชุมชน  จํานวน...................................โครงการ  รวมจํานวนเงินโครงการที่ไดรับการอนุมัต.ิ..................................บาท 

 

ท่ี ชื่อองคกรชุมชนประมง
ทองถิ่นท่ีขอรับการสนับสนุน 

จํานวน
สมาชิกท่ี

ไดรับ
ประโยชน 

(ราย) 

งบประมาณ เกณฑการพิจารณา (ใสเครื่องหมาย ) ผลการพิจารณา 

ความครบถวน
ของการ
นําไปใช

ประโยชน 

การใช
ประโยชน

อยาง
ตอเนื่อง 

กิจกรรมไม
ซ้ําซอน 

ดําเนินการ
ไดทันท ี

เกณฑ
มาตรฐานวสัดุ
อุปกรณ (ราคา

ในพื้นที่) 

ความ
เหมาะสมของ
แผนงาน/เงิน 

ความ
ครบถวน

ของเอกสาร
ประกอบ 

เห็นชอบ ไม
เห็นชอบ 

             

             

             

             

             

 
  ลงชื่อ.......................................................ประธานคณะกรรมการฯ          ลงชื่อ.......................................................เลขานุการฯ 

   (....................................................)          (....................................................) 

 

หมายเหตุ : กรณีแบบสรุปผลการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง มีจํานวนหลายแผน จะตองใหประธาน และเลขานุการฯ               
ลงนามเอกสารทุกแผน

 เอกสารแนบ 2 
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แบบคําขอรับเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน 
โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

เขียนที่ ...................................................... 
วันที่ ....................................................... 
 

เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) เพื่อดําเนิน
โครงการโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิต ดานการเกษตร 

 

เรียน  ประมงจังหวัด.................................... 
 

อางถึง ......................................................... 
 

ตามหนังสือที่อางถึง.......................แจงวาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง      
ไดอนุมัติโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อดําเนินโครงการสรางความเขมแข็ง
กลุมการผลิตดานการเกษตร ขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น (ระบุชื่อองคกร)................ นั้น 

 

ในการนี้ ขาพเจานาย/นาง/นางสาว.........................ในฐานะประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
........ระบุชื่อองคกร...... มีความประสงคขอเบิกเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน (เงิน
อุดหนุนทั่วไป) โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร เปนงบประมาณทั้งสิ้น ...........บาท 
(......................) เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรือปจจัยการผลิตขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น (ชื่อ
องคกร)....................ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารมาดังนี้ 

(๑) แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
(๒ )แผนการดํ า เนิ น งานขององค กรชุ มชนประมงท องถิ่ นที่ ได รั บอนุ มั ติ 

จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 
(๓) แผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นไดรับอนุมัต ิ

จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 
(๔) เอกสารซึ่งแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ ปจจัยการผลิต หรือคาใชจายอื่นตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
(๕) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
(๖ )  ร ายงานการประชุ มสมาชิ กองค กรชุ มชนประมงท องถิ่ นที่ เ กี่ ย วกับ 

การดําเนินงานตามโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร เชน รายชื่อผูเขารวมประชุม  
การคัดเลือกกิจกรรม เปนตน 

(๗) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โครงการสรางความ
เขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น............................ 

(๘) สํา เนาหนังสืออนุญาตหรือยินยอมใหใชประโยชน ในพื้นที่หรือสถานที ่
ในกรณกีารดําเนินงานตามโครงการมีการใชประโยชนในพื้นที่หรือสถานท่ีของบุคคลอื่น 
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามขอ 1 และขอ 2 
หากขาพเจามิไดดําเนินการตามแผนขางตน หรือนํางบประมาณไปใชผิดไปจากวัตถุประสงคของโครงการฯ 
ขาพเจายินยอมคืนงบประมาณในสวนที่ไมไดเปนไปตามแผนทั้งสิ้น 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
ลงนาม ................................................................. 

(.............................................................) 
ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ......................... 
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รายงานการประชุมสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิน่……………… 
โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร (ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงาน) 

วันที่……เดือน…………………….พ.ศ. 2563 
ณ……………………………………………………………… 

 
รายชื่อผูมาประชุม 
1. 
2. 
3. 
ผูเขารวมประชุม  จํานวน ….. คน (รายชื่อเอกสารแนบทาย) 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ  

 - โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
 

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา 
 - แสดงความคิดเห็น เสนอความตองการกิจกรรม ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร (กิจกรรมที่ชุมชน

เสนอใหดําเนินการภายใต 5 กิจกรรม ) 

 - คณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนระดมความคิดเห็นแลวไดเสนอโครงการฯ ดังนี้ 

  

 - การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององคกรชุมชนประมง ระบุกรรมการตรวจรับ ผูเก็บเอกสาร

การเงิน 

- มติที่ประชุม 

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 
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ตัวอยาง 
หนังสือยินยอมใหเขาทําประโยชนที่ดิน 

 
ที่อยู ………………………………………………………... 
วันที…่………… เดือน…………………. พ.ศ….……... 
 

โดยหนังสือฉบับนี้ (เจาของที่ดิน) ขาพเจา................................................................อายุ …….ป
เลขบัตรประจาตัวประชาชน …………………………..เชื้อชาติ……………….. สัญชาติ ……………….อยูบานเลขที่……….. 
หมูที่……ถนน…………………… ตรอก/ซอย …………………..ตําบล…………….. อําเภอ……. จังหวัด……………………….  
รหัสไปรษณีย…………………  
 

ไดยินยอมใหกลุมสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น…. (ระบุชื่อกลุม)………………………………..  
หมูบาน……….. ตําบล………………….. อําเภอ……………….. จังหวัด…………………… รหัสไปรษณีย……………………….  

เขาทําประโยชนในเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดาน
การเกษตรโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

1. …………(ระบุกิจกรรม)…………….. เนื้อที่ไร……. ในทองที่…………………..……… หมูที่………. 
ถนน……….. ตรอก/ซอย……………. ตําบล…………. อําเภอ……………… จังหวัด……………………………………… 
เอกสารแสดงสิทธิ์ใชที่ดินประเภท …..(ระบุประเภทของเอกสารสิทธิ์)… ระวาง……….. เลขที่…………………….. 
พื้นท่ีดินตามเอกสารสิทธิรวมพ้ืนที…่……………… ไร 

2. การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา…………………. ป 
3. ขาพเจาขอรับรองขอความทั้งหมดขางตนเปนจริงหากขอความเปนเท็จขาพเจายอมรับผิด

ทางกฎหมายทุกประการ 
 

ลงชื่อ ………………………………………………ผูใหความยินยอม 

(                ) 

ลงชื่อ ………………………………………………ผูใหความยินยอม 

(                ) 

     ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 

(                     ) 

     ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 

(                     ) 

 

หมายเหตุ แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหความยินยอมและสําเนากรรมสิทธิ์ที่ดินดวย 
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ตัวอยาง 
แบบการขอใชสถานที่สาธารณประโยชนตอนายอําเภอ 

 
ที่อยู………………………………………………  
วันที…่…… เดือน…………….. พ.ศ. 2563  

เรื่อง ขอใชสถานที่สาธารณประโยชน 
 

เรียน นายอําเภอ………….. จังหวัด…………………………  
 

ขาพเจา……………………… ในฐานะผูรับมอบอํานาจจาก ……………………………………………………. 
อายุ……………… ป สัญชาต…ิ……………………….. อยูบานเลขที่……. หมูที…่…. ซอย………………….. ถนน…………….  
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต ……………………..จังหวัด……….. รหัสไปรษณีย…………….. 
โทรศัพท ………………………..โทรสาร………………………..  

1. มีความประสงคจะใชที่สาธารณประโยชน 
เขียนบรรยายถึง 

-วัตถุประสงคในการใชที่สาธารณประโยชนเพื่อใชในโครงการ 
- แนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นท่ีที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการใช

ประโยชนที่ดิน 
2. การขอใชงานและพื้นท่ีที่ใช 

- ระบุมติท่ีประชุมขององคกรชุมชนฯ 
-ขนาดของพื้นที่ที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ 

3. ระยะเวลาการใชตั้งแตวันที่.........เดือน..............พ.ศ........ถึงวันที่.........เดือน.........พ.ศ........  
4. ตัวแทนผูประสานงานหรือผูรับผิดชอบในการใชพื้นที่นาย/นาง/นางสาว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                             (       )  
ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 
 
 
 

หมายเหตุ แสดงบัตรประชาชนผูยื่นคํารองขอ 
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หนังสอืแจงผลการอนุมัติโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

 สํานักงานประมงจังหวัด ถึง กองตรวจการประมง 
 

   บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานประมงจังหวัด………….โทร.      .  

ที ่       วันที ่
เรื่อง  ขอสงโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรในพื้นท่ีจังหวัด (ระบ)ุ 
 

เรียน  ผูอํานวยการกองตรวจการประมง 
 

สํานักงานประมงจังหวัด........................................... ขอสงโครงการสรางความเขมแข็งกลุม
การผลิตดานการเกษตรขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นในพื้นที่จังหวัด............... ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ 
และอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ จํานวน ......................องคกรชุมชนฯ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ....................... บาท (..........................................) ทั้งนี ้ไดแนบเอกสารประกอบดวย 

1. แบบสรุปผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง
จํานวน..........แผน 

2. สําเนาโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรขององคกรชุมชนประมง
ทองถิ่นจังหวัด…..พรอมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณจํานวน ..............ชุดรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี ้
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

ลงนาม .................................................................  
(.............................................................)  

ประมงจังหวัด ................................................................... 
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แบบรายงานการโอนงบประมาณ 
โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

สํานักงานประมงจังหวัด ถึง กองตรวจการประมง 
 

   บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานประมงจังหวัด…………. โทร.      .  

ที ่       วันที ่
เรื่อง  รายงานผลการโอนงบประมาณโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
 

เรียน  ผูอานวยการกองตรวจการประมง 
 

ตามที่สํานักงานประมงจังหวัด.............................................ไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการ
สรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรและไดรับการสนับสนุนงบประมาณ นั้น 

 

ในการนี ้สํานักงานประมงจังหวัด..................................ขอรายงานผลการโอนเงินงบประมาณ
ใหแกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. งบประมาณที่โอนใหแกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น จํานวน................................บาท 
2. จํานวนชุมชนที่ไดรับงบประมาณจากกรมประมง จํานวน.....................................ชุมชน 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ลงนาม .................................................................  
           (.............................................................)  
ประมงจังหวัด ....................................................... 
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แบบรายงานการโอนงบประมาณ 
โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

 จังหวัด......................................................... 
 
 

ลําดับที่ รายช่ือองคกรชุมชนประมงทองถิ่น งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่โอนให 
องคกรชุมชนประมงทองถิ่น

(บาท) 

วันที่โอน
งบประมาณ 

หมายเลขบัญชีธนาคาร 

1     ธนาคารกรุงไทย สาขา......... 
เลขที่บัญชี............................
ขององคกรชุมชนประมง......... 

2      

3      

4      

5      

      

      

 รวมทั้งสิ้น................ชุมชน ..................บาท 
(...............................) 

.................บาท 
(................................) 

  

 
 

ผูรายงาน............................................................. 
   (                                               ) 

           ตําแหนง..................................................................  
                                           วัน/เดือน/ป ............................................................ 
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แบบรายงานผลการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิต 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
 

ชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น............................อําเภอ......................................จังหวัด.......................................... 
ประจําเดือน…………………………………………………………… 

ลําดับ ดาน/กิจกรรม รายการ วัน/เดือน/ป 
ที่จัดซื้อ 

วงเงินที่ไดรับ
อนุมัติรวม 

(บาท) 

ราคาที่จัดซื้อ
บาท/หนวย 

(1)  

จํานวน 
(2)  

หนวยนับ 
(3)  

รวม
งบประมาณ 

(บาท)  
(1) X (2)  

หมายเหตุ 
 

1 ดานการเพิ่มผลผลิตนํ้า         
 -กิจกรรม……. 1. พันธลูกกุง        

2 ดานการพัฒนาปรับปรุงการ
จับสัตวนํ้า 

        

 -กิจกรรม……. 1. อวน        
3 ดานการเพิ่มมูลคาแกสินคา

สัตวนํ้า 
        

 -กิจกรรม…….         
4 ดานพฒันากิจกรรมท่ี

เกี่ยวของกับการจับสัตวนํ้า 
        

 -กิจกรรม…….         
 
ผูรายงาน....................................................  
ตําแหนงประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

          เบอรโทรศัพท..............................................................  
หมายเหตุ : 1. ขอใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่นจัดสงขอมูลใหคณะทํางานในพื้นท่ีทุกวันที…่…..ของทุกเดือนจนกวาจะดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

     2. ใบเสร็จรับเงินใหจัดเก็บไวที่ทําการของชุมชนเพื่อเปนหลักฐานใหเจาหนาที่ตรวจสอบตอไป 
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แบบรายงานผลการดําเนินงาน (สํานักงานประมงจังหวัด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

 

จังหวัด........................................................................... 

ประจําเดือน................................................ 

 

ลําดับที่ ชื่อองคกรชุมชนประมง
ทองถิ่น 

กิจกรรม พื้นที่ดําเนินการ 
(พิกัด) 

แผนปฏิบัติงาน แผนการใชจาย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
 

แผน ผล แผน ผล 
1         
2         
3         
         
         
         
         

 

ผูรายงาน............................................................................. 
ตําแหนง.............................................................................. 
เบอรโทรศัพท..................................................................... 
วัน/เดือน/ป........................................................................ 

 
หมายเหตุ : ขอใหสํานักงานประมงจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานโดยตัดยอดทุกวันที่ 27 ของทุกเดือน และจัดสงขอมูลใหกองตรวจการประมงสิ้นเดือน พรอมแนบรูปภาพประกอบ 

ผลการดําเนินงาน (ถาม)ี 
 

  เอกสารแนบ 11 
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แบบรายงานผลการดําเนินงาน (คณะทํางานในพื้นที)่ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

 
อําเภอ.............................................................จังหวัด.................................................................... 

ประจําเดือน................................................. 

 
ลําดับที่ ชื่อองคกรชุมชนประมง

ทองถิ่น 
กิจกรรม พื้นที่ดําเนินการ 

(พิกัด) 
แผนปฏิบัติงาน แผนการใชจาย

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

 
แผน ผล แผน ผล 

1         
2         
3         
         
         
         
         

 
 

ผูรายงาน............................................................................. 
ตําแหนง.............................................................................. 
เบอรโทรศัพท ..................................................................... 
วัน/เดือน/ป ........................................................................ 

 
หมายเหตุ  : ขอใหคณะทํางานในพื้นท่ีรายงานผลการดําเนินงานโดยตัดยอดทุกวันที่  25ของทุกเดือน และจัดสงขอมูลใหสํานักงานประมงจังหวัดวันที่ 27 ของทุกเดือน 

พรอมแนบรูปภาพประกอบผลการดําเนินงาน (ถามี)

  เอกสารแนบ 12 
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รายงานการใหคําปรึกษา แนะนําแกกลุมเกษตรกร และรายงานการตดิตามการดาํเนินงาน (คณะทํางานในพื้นที)่ 
โครงการสงเสริมความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

 
ชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ................................................................................................................ 

หนวยงาน ..................................................................................... จังหวัด .............................................. 

ประจําเดือน........................................... 
 

1. ปญหาที่องคกรชุมชนประมงทองถิ่นขอคําปรึกษา/แนวทางแกไขปญหาหรือขอแนะนําแกองคกรชุมชนประมง
ทองถิ่น 
 

ปญหาที่/ขอคําปรึกษา เรื่อง.………………………………………….……………………………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
แนวทางแกไขปญหาหรือขอแนะนํา 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปญหาที่/ขอคําปรึกษา เรื่อง.………………………………………….……………………………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
แนวทางแกไขปญหาหรือขอแนะนํา 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. รายงานการติดตามการดําเนินงาน 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
3. ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ขอเสนอแนะในการดําเนนิงาน 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผูรายงาน................................................ 
ตําแหนง................................................. 
หนวยงาน................................................. 
วัน/เดือน/ปที่รายงาน 
 
 

  เอกสารแนบ 13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินโครงการ
กอน – หลัง 
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แบบสํารวจขอมูล โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(กอนดําเนินโครงการ) 

 

ชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น............................................................................................................................................ 
ชื่อชาวประมง................................................................................................ โทรศัพท....................................................... 
บานเลขที.่.............. หมูที.่................ ตําบล....................................อําเภอ............................... จังหวัด.............................. 
 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (ใหกรอกขอมูลในชองวางและทําเครื่องหมาย  ลงใน ) 

1.1 เพศ   1) ชาย    2) หญิง   

1.2 อาย.ุ.........................ป 

1.3 การศึกษา  1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษาตอนตน  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   4) อนุปริญญา/ปวส.  5) ปริญญาตรี   6) สูงกวาปริญญาตรี 
   7) อื่นๆ (ระบ)ุ.............................................. 

1.4 อาชีพหลัก  1) ทําการประมง  2) เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  3) เกษตรกรรม (นา ไร สวน) 
   4) คาขาย/ธุรกิจ  5) พนักงาน/รับจาง  6) อื่นๆ (ระบ)ุ................................... 

1.5 อาชีพรอง  1) ทําการประมง  2) เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  3) เกษตรกรรม (นา ไร สวน) 
   4) คาขาย/ธุรกิจ  5) พนักงาน/รับจาง  6) อืน่ๆ (ระบ)ุ................................... 

1.6 รายไดจากการทําการประมง............................................บาท/เดือน 

1.7 รายไดทั้งหมดของครัวเรือน...........................................บาท/เดือน 

สวนที่ 2 ชองทางรับรูหรือแหลงขอมูลขาวสารเกีย่วกับโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร   
(ใหทําเครื่องหมาย ลงใน  ตามความเปนจริง สามารถเลือกไดมากกวา 1 คําตอบ) 

2.1 แหลงขอมูลขาวสาร 
 1) เจาหนาที่ภาครัฐ  2) ผูนําชุมชน  3) ญาติ/เพื่อชาวประมง  4) หนังสือราชการ 
 5) อื่นๆ (ระบ)ุ..................................... 

2.2 ชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร 
 1) แจงขาวดวยตนเอง     2) หนังสือแจง/สิ่งพิมพ     3) สื่อออนไลน (อินเตอรเน็ต LINE FACEBOOK) 
 4) โทรศัพท   5) วิทยุกระจายเสียง  6) การประชุม/หารือ  7) อื่นๆ.................. 

2.3 การรับรูรายละเอียดโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
 2.3.1 วัตถุประสงคของโครงการ   ทราบ   ไมทราบ 
 2.3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน   ทราบ   ไมทราบ 
 2.3.3 กิจกรรมท่ีดําเนินการในชุมชน  ทราบ   ไมทราบ 
 
 

กองตรวจการประมง  กรมประมง โทร.025620568 
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สวนที่ 3 ขอมูลการทําการประมง 
3.1 ประสบการณการทําการประมง....................ป 
3.2 ขอมูลเรือประมง จํานวน..................ลํา 1) ขนาด......................ตันกรอส ความยาว..................เมตร 

2) ขนาด......................ตันกรอส ความยาว..................เมตร 
 

3.3 เครื่องมือประมง   1) อวนติดตาปลาทู   2) อวนครอบหมึก   3) ลอบหมึก   4) ลอบปลา   5) ลอบปู   
6) อวนจมกุง    7) อวนจมปู    8) เบ็ดมือ    3.9 เบ็ดราว    3.10 อื่นๆ(ระบ)ุ..................................  
 

3.4 ขอมูลปริมาณสัตวน้ําที่จับได 
เครื่องมือประมง ชวงเวลาทํา

การประมง 
จํานวนเที่ยวเรือ 
(เที่ยว/เดือน) 

ปริมาณสัตวน้ําเฉลี่ย 
(กก./เที่ยว) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รายไดเฉลี่ย 
(บาท/เที่ยว) ชนิดสัตวน้ําที่ได 

1)เครื่องมือ....................      
ชนิดสัตวน้ํา (ระบ)ุ.........      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      
2)เครื่องมือ....................      
ชนิดสัตวน้ํา (ระบ)ุ.........      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      
3)เครื่องมือ....................      
ชนิดสัตวน้ํา (ระบ)ุ.........      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      

 

3.5 รายจายในการทําการประมง..................................บาท 
คาจางแรงงาน (บาท) คาน้ํามัน (บาท) คาเหยื่อ (บาท) คาอาหารและน้ํา (บาท) คาใชจายอืน่ๆ (บาท) 
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แบบสํารวจขอมูล โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(หลังดําเนินโครงการ) 

 

ชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น............................................................................................................................................ 

ชื่อชาวประมง................................................................................................ โทรศัพท....................................................... 

บานเลขที.่.............. หมูที.่................ ตําบล....................................อําเภอ............................... จังหวัด.............................. 
 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (ใหกรอกขอมูลในชองวางและทําเครื่องหมาย  ลงใน ) 

1.1 เพศ   1) ชาย    2) หญิง   

1.2 อาย.ุ.........................ป 

1.3 การศึกษา 1) ประถมศึกษา 2) มัธยมศึกษาตอนตน  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   4) อนุปริญญา/ปวส.  5) ปริญญาตรี   6) สูงกวาปริญญาตรี 
   7) อื่นๆ (ระบ)ุ.............................................. 

1.4 อาชีพหลัก  1) ทําการประมง  2) เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  3) เกษตรกรรม (นา ไร สวน) 
   4) คาขาย/ธุรกิจ  5) พนักงาน/รับจาง  6) อื่นๆ (ระบ)ุ................................... 

1.5 อาชีพรอง  1) ทําการประมง  2) เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  3) เกษตรกรรม (นา ไร สวน) 
   4) คาขาย/ธุรกิจ  5) พนักงาน/รับจาง  6) อื่นๆ (ระบ)ุ................................... 

1.6 รายไดจากการทําการประมง............................................บาท/เดือน 

1.7 รายไดทั้งหมดของครัวเรือน...........................................บาท/เดือน 

สวนที่ 2 ชองทางรับรูหรือแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร  
(ใหทําเครื่องหมาย ลงใน  ตามความเปนจริง สามารถเลือกไดมากกวา 1 คําตอบ) 

2.1 แหลงขอมูลขาวสาร 
 1) เจาหนาที่ภาครัฐ  2) ผูนําชุมชน  3) ญาติ/เพื่อชาวประมง  4) หนังสือราชการ 
 5) อื่นๆ (ระบ)ุ..................................... 

2.2 ชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร 
 1) แจงขาวดวยตนเอง     2) หนังสือแจง/สิ่งพิมพ     3) สื่อออนไลน (อินเตอรเน็ต LINE FACEBOOK) 
 4) โทรศัพท   5) วิทยุกระจายเสียง  6) การประชุม/หารือ  7) อื่นๆ.................. 

2.3 การรับรูรายละเอียดโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
 2.3.1 วัตถุประสงคของโครงการ   ทราบ   ไมทราบ 
 2.3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน   ทราบ   ไมทราบ 
 2.3.3 กิจกรรมท่ีดําเนินการในชุมชน  ทราบ   ไมทราบ 
 
 
 

กองตรวจการประมง  กรมประมง โทร.025620568 
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สวนที่ 3 ขอมูลการทําการประมง 
3.1 ประสบการณการทําการประมง....................ป 
3.2 ขอมูลเรือประมง จํานวน..................ลํา 1) ขนาด......................ตันกรอส ความยาว..................เมตร 

2) ขนาด......................ตันกรอส ความยาว..................เมตร 
3.3 เครื่องมือประมง   1) อวนติดตาปลาทู   2) อวนครอบหมึก   3) ลอบหมึก   4) ลอบปลา   5) ลอบปู   
6) อวนจมกุง    7) อวนจมปู    8) เบ็ดมือ    3.9 เบ็ดราว    3.10 อื่นๆ(ระบ)ุ..................................  
3.4 ขอมูลปริมาณสัตวน้ําที่จับได 

เครื่องมือประมง ชวงเวลาทําการ
ประมง 

จํานวนเที่ยวเรือ 
(เที่ยว/เดือน) 

ปริมาณสัตวน้ําเฉลี่ย 
(กก./เที่ยว) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รายไดเฉลี่ย 
(บาท/เที่ยว) ชนิดสัตวน้ําที่ได 

1)เครื่องมือ....................      
ชนิดสัตวน้ํา (ระบ)ุ.........      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      
2)เครื่องมือ....................      
ชนิดสัตวน้ํา (ระบ)ุ.........      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      
3)เครื่องมือ....................      
ชนิดสัตวน้ํา (ระบ)ุ.........      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      
   -      

 

3.5 รายจายในการทําการประมง..................................บาท 
คาจางแรงงาน (บาท) คาน้ํามัน (บาท) คาเหยื่อ (บาท) คาอาหารและน้ํา (บาท) คาใชจายอืน่ๆ (บาท) 
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สวนที่ 4 ความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบานตอโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
 (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด ซึ่งรายละเอียดขอถามใน แตละ
ดานตองมีความสัมพันธกับกิจกรรมที่องคกรชุมชนของทานดําเนินการ หากขอถามใดไมเกี่ยวของกับ
กิจกรรมที่ดําเนินการไมตองใหความเห็น) 
 

 
รายละเอียด 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4.1 ดานการพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน 
      1) ลดปญหาความขดัแยงระหวางเครื่องมือประมงประมงพื้นบานดวยกัน      
      2) จํานวนชาวประมงพ้ืนบานในชุมชนที่ทําประมงผิดกฎหมายลดลง      
      3) ลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณทําการประมง      
      4) ชุมชนประมงทองถิ่นมีความสามารถในการแปรรูปสัตวน้ํา เพื่อเพิ่มมูลคา      
      5) ชุมชนประมงทองถิ่นมีตลาดหรือชองทางการจําหนายสัตวน้ําเพิ่มขึ้น      
4.2 ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร 
1) ชาวประมงพื้นบานตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรและ
ใหความรวมมือในการบริหารจัดการ เพื่อใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

     

     2) ชุมชนประมงประมงทองถิ่นรวมกันจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลเพื่อ
เปนการฟนฟูทรัพยากร 

     

     3) ชุมชนประมงทองถิ่นรวมรณรงคไมทิ้งขยะลงทะเลและชวยกันกําจัดขยะ
เพื่อรักษาแหลงอาศัยสัตวทะเล  

     

     4)ชุมชนประมงทองถิ่นมีอาสาเฝาระวังหรือผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่ (ชปพ.ประมง) ในการแจงขาวสาร ปองปรามการทําการประมง
ผิดกฎหมาย 

     

     5) จัดตั้งธนาคารสัตวน้ําในชุมชน เพื่อชวยฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา      
     6) ปลอยลูกพันธสัตวน้ําเพื่อสรางความอุดมสมบูรณใหกับทรัพยากรสัตวน้ํา      
7) ปริมาณการจับสัตวน้ําของชาวประมงพื้นบานเพ่ิมขึ้น      
4.3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1) ชาวประมงมีรายไดจากการทําการประมงเพ่ิมขึ้น      
     2) ชาวประมงพื้นบานและชุมชนประมงทองถิ่นไดรับการปกปองคุมครอง
ชวยเหลือ และสนับสนุนทําใหชาวประมงมีความมั่นใจในความยั่งยืนของอาชีพ 

     

     3) ชุมชนประมงทองถิ่นไดรับการพัฒนาตามความเหมาะสมและตรงกับความ
ตองการของสมาชิก 

     

     4) ลดปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนและบริเวณชายฝงทะเล      
     5) คุณภาพชีวิต (ชีวิตความเปนอยู) ดีขึ้น      
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สวนที่ 5 การมีสวนรวมกับโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
(ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด) 

การมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน 
ระดับของการมีสวนรวม 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

5.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
     1) ทานไดเขารวมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็น      
     2) ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ      
3) ทานมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบ กฎเกณฑในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน      
5.2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 
     1) ทานมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลโครงการฯ      
     2) ทานมีสวนรวมในการลงแรงทํากิจกรรมของโครงการฯ      
     3) ทานมีสวนรวมในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการทํากิจกรรม      
5.3 การมีสวนรวมรับผลประโยชน 
1) ทานมีสวนรวมรับผลประโยชนจากกิจกรรมหรือโครงการฯ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เชน     
การปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย การสรางแหลงอาศัยสัตวน้ํา 
ธนาคารสัตวน้ํา การปลอยพันธุ 

     

2) ทานไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการรวมทํากิจกรรมในชุมชน เชน                 
การเพาะพันธุสัตวน้ํา การแปรรูปสัตวน้ํา การสรางแหลงอาศัยสัตวน้ํา 

     

     3) ทานมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการดําเนินการโครงการฯ      
5.4 การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
     1) ทานมีสวนรวมในการสังเกตการณการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่เขามา
ทํากิจกรรมของโครงการฯ 

     

     2) ทานมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการฯ อยางสม่ําเสมอ      
    3) ทานมีสวนรวมในการใหขอมูลการดําเนินกิจกรรมหรือผลงานของชุมชนแก
หนวยงานตางๆ 

     

สวนที่ 6 ขอเสนอแนะ/ปญหาอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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