คูมือการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเข็มแข็งของชุมชนประมง
(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ 2564

กองตรวจการประมง กรมประมง

คํานํา
โครงการพัฒนาอาชีพและส งเสริมความเขมแข็งของชุ มชนประมง (กิจ กรรมพัฒนาอาชี พ
ชุ ม ชนประมง) เป น โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดํ า เนิ น การโดยกรมประมง
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนประมงพื้นบานที่จดทะเบียนเปนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมง
ชายฝ ง ตามมาตรา 25 แห งพระราชกํ าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม กั บกรมประมง
เขามามีส วนร วมในการฟนฟูทรั พยากรสั ตว น้ํ า เพิ่มผลผลิ ตสั ตว น้ํ าในทะเลชายฝ ง การทําการประมงพื้ นบ าน
อยางยั่งยืน การพัฒนาปรับปรุงการจับสัตวน้ํา การเพิ่มมูลคาสินคาสัตวน้ําจากการจับ การพัฒนาและสงเสริม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ชาวประมงพื้ น บ า น ตลอดทั้ ง การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศในชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น
(Fisherman Village Resort) สามารถลดรายจายและเพิ่มรายไดของชาวประมง เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคง
ทางด านอาชีพประมงพื้น บานและความมั่น คงทางด านอาหารสั ตว น้ํ าใหกับ ชุ มชน และผู บ ริโ ภคนอกพื้น ที่
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2563 - 2565 ซึ่งในปงบประมาณ 2563 ไดดําเนินการไปแลว
จํานวน 144 ชุมชน และปงบประมาณ 2564 มีเปาหมาย จํานวน 250 ชุมชน ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล
เพื่อให การดํ าเนิ น การโครงการพัฒ นาอาชี พและส งเสริ มความเขมแข็งของชุ ม ชนประมง
(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติงานและ
และเปาหมายของโครงการ กองตรวจการประมงจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาอาชีพและ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ 2564
เพื่อใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามรายละเอียดวิธีการและ
ขั้น ตอนการดําเนิ นงานโครงการฯ ในแต ล ะกิจ กรรมในคูมือปฏิ บั ติ งานสามารถปรั บ ใช ตามความเหมาะสม
ตามบริ บท วั ฒนธรรมและวิ ถีชี วิตของแต ละชุ มชนในพื้นที่เป าหมาย เพื่อให เกิดประโยชน สู งสุ ดแกชุ มชนและ
เจตนารมณในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝง โดยชุมชนมีสวนรวม
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ที่ไดจัดทําขึ้นจะเปนประโยชนแกหนวยงาน
รับผิดชอบและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน การดําเนินโครงการ
บรรลุตามเปาหมาย การใชจายงบประมาณถูกตองตามระเบียบกฎหมายและเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน
ประมงทองถิ่น เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรสัตวน้ําและอาชีพชาวประมงพื้นบานตอไป

กลุมสงเสริมการมีสวนรวมดานการประมง กองตรวจการประมง

สารบัญ
หนา
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
1. รายละเอียดโครงการ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ผลผลิตโครงการ
1.4 ผลสัมฤทธิ์โครงการ
1.5 กลุมเปาหมาย
1.6 พื้นที่ดําเนินการ
1.7 งบประมาณ
1.8 หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
1.9 จํานวนเปาหมายองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
1.10 ระยะเวลาดําเนินการ
1.11 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.12 ตัวชี้วัดโครงการ
1.13 กรอบกิจกรรมการจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรประมงทองถิ่นโดยชุมชน มีสวนรวม
เพื่อพัฒนาอาชีพประมง อยางยั่งยืน
1.14 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
2. แนวทางการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม
2.1 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานในแตละกิจกรรมภายใตโครงการ
2.2 แผนภาพขั้นตอนการขออนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 แผนภาพขั้นตอนการใชจายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ตามระเบียบกรมประมงวาดวย
การใชจายเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง
(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.4 แผนภาพขั้นตอนการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2.5 แบบรายงานการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แบบแจงรายชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
- แบบฟอรมหนังสือเสนอโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แบบอปช.1)
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หนา
- แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ อปช. 1/1)
- แบบจัดทําโครงการฯ (แบบ อปช. 2)
- แบบแผนปฏิบัติงานโครงการฯ (แบบ อปช. 2/1)
- แบบแผนการใชจายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ตามระเบียบกรมประมงวาดวย
การใชจายเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แบบ อปช. 2/2)
- แบบประมาณการรายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ปจจัยการผลิตและ
คาใชจายในการบริหารจัดการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น หรือรายการอื่นๆ
ในแตละกิจกรรมที่ดําเนินการ (แบบ อปช. 2/3)
- แบบรายงานการประชุมสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น (แบบ อปช. 3)
- แบบหนังสือยินยอมใหเขาทําประโยชนที่ดิน (แบบ อปช. 4)
- แบบหนังสือขอใชสถานที่สาธารณะประโยชนที่ดิน (แบบ อปช. 5)
- แบบหนังสือขอรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาอาชีพและ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ อปช. 6)
- แบบรายงานผลการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิต คาใชจายในการบริหาร
จัดการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น (แบบ อปช. 7)
- แบบหนังสือแจงผลพิจารณาอนุมัติโครงการ (แบบ สนง.ปจ. 1)
(สํานักงานประมงจังหวัด ถึง องคกรชุมชนประมงทองถิ่น)
- แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกรมประมง (แบบ สนง.ปจ. 1/1)
- แบบหนังสือแจงผลการอนุมัติโครงการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น
(สํานักงานประมงจังหวัด ถึง กองตรวจการประมง) (แบบ สนง.ปจ. 2)
- แบบหนังสือรายงานการโอนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาอาชีพ
และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สํานักงานประมงจังหวัด ถึง
กองตรวจการประมง) (แบบ สนง.ปจ. 3)
- แบบรายงานการโอนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาอาชีพและ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สนง.ปจ. 3/1)
- แบบรายงานผลการดําเนินงาน (สํานักงานประมงจังหวัด) โครงการพัฒนาอาชีพ
และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สนง.ปจ. 4)
- แบบรายงานผลการดําเนินงาน (คณะทํางานฯ ระดับพื้นที่) โครงการพัฒนาอาชีพ
และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบคณะทํางาน ฯ 1)
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- รายงานการใหคําปรึกษา แนะนํา องคกรชุมชนประมงทองถิ่น และรายงานการติดตาม
การดําเนินงาน (คณะทํางานฯ ระดับพื้นที)่ โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (แบบคณะทํางาน ฯ 2)
3. การรายงานผล
ภาคผนวก
- อนุมัตโิ ครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง
- (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) พ.ศ. 2563
- รางคําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัด
- ตัวอยางแบบปายโครงการ (ถามี)
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โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง
(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง )
1. รายละเอียดโครงการ
1.1 หลักการและเหตุผล
ประมงพื้นบ าน เปน การทําการประมงโดยใช เรื อประมงขนาดเล็กทําการประมงดว ยเครื่ องมือที่มี
ประสิทธิภาพต่ํา หรือใชเครื่องมือทําการประมงโดยไมใชเรือ และจัดเปนชาวประมงสวนใหญของประเทศ
โดยประเทศไทยมีจังหวัดที่ติดชายทะเล จํานวน 22 จังหวัด ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝงทะเลในจังหวัด
ชายทะเลดังกลาว จึงยึดอาชีพทําการประมงเปนอาชีพหลักในการดํารงชีวิตและในปจจุบันจากการพัฒนา
ทางดานอุตสาหกรรม เทคโนโลยี การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน ทั้งสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลใหเกิด
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอันสงผลตอระบบนิเวศหวงโซอาหาร แหลงที่อยูอาศัยพอแมพันธุ
สัตวน้ําและแหลงสืบพันธุวางไขและเลี้ยงตัวออนของสัตวน้ํานอกจากนั้น การพัฒนาเครื่องมือประมงใหทันสมัย
เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการจั บ สั ต ว น้ํ า การทําการประมงด ว ยเครื่ องมือผิ ด กฎหมาย เพื่ อให ส ามารถจั บ สั ต ว น้ํ า
ไดเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดปญหาการทําการประมงเกินศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ จนเกิดปญหาแยงชิงการใช
ทรัพยากรสัตวน้ําในทองถิ่น ทําใหชาวประมงจับสัตวน้ําไดลดลง รายไดจากการประมงลดนอยลง ซึ่งสงผล
กระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบาน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 25 กําหนด
ใหกรมประมงดําเนินการชวยเหลือ สงเสริมการมีสวนรวม และสนับสนุนชุมชนประมงทองถิ่น ในการจัดการ
การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากทรัพยากรสัตวน้ํา สนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมและจัดใหมีการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น รวมทั้งชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ หรือกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนประมง ดวยเหตุนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมง
กําหนดเปนนโยบายสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนประมง เกิดการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งและ
ชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอยางยั่งยืนตอไป
กรมประมง โดยกองตรวจการประมง จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนชาวประมงพื้นบานที่รวมตัวกัน
เปนกลุมและไดขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ตามความใน มาตรา 25 แหงพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติ ม กับ หน วยงานของกรมประมง ในการเขามามีส วนร ว มฟน ฟูและอนุรั กษ
ทรัพยากรสัตวน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา โดยมีการบริหารจัดการรวมกัน รวมถึงการสรางความหวงแหนทรัพยากร
สัตว น้ําในบานเกิด การดํ าเนิ นโครงการฯ ภายใต หลักการมีสว นรว มและการบูร ณาการทํางานร วมกัน จาก
ทุกภาคส วนที่เกี่ยวของ เพื่อพั ฒนาและสงเสริมใหชุ มชนประมงพื้นบานมีความเขมแข็ งสามารถพึ่งพาตนเองได
ซึ่งจะนําไปสูความมั่นคงของทรัพยากรสัตวน้ําและอาชีพชาวประมง

-21.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝง
อยางยั่งยืน
2. เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง
3. เพื่อใหสมาชิกองคชุมชนประมงทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการ
ประกอบอาชีพการทําประมง
4. เพื่อสรางจิตสํานึกในการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําและสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนประมงพื้นบาน
1.3 ผลผลิตโครงการ (Output)
1. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงมีแผนการพัฒนาทรัพยากรประมงชายฝง
ภายใตการมีสวนรวมของชุมชนจํานวน 250 ชุมชน
2. ชาวประมงพื้นบานสามารถจับสัตวน้ําไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 3
3. มีองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตวน้ํา ไมนอยกวา 250ชุมชน
1.4 ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome)
ทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงมีความอุดมสมบูรณ องคกรชุมชนประมงทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีรายได
เพิ่มขึ้น และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงอยางยั่งยืน
1.5 กลุมเปาหมาย
ชุ ม ชนประมงที่ ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นเป น องค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น ด า นประมงชายฝ ง กั บ
กรมประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล จํานวน 250 ชุมชน
1.6 พื้นที่ดําเนินการ
จั ง หวั ด ชายฝ ง ทะเล จํ า นวน 22 จั ง หวั ด ได แ ก จั ง หวั ด ตราด จั น ทบุ รี ระยอง ชลบุ รี
ฉะเชิงเทราสมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา ปตตานี และนราธิวาส
1.7 งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง
1.7.1 งบดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาใชจายของเจาหนาที่ปฏิบัติงานสวนภูมิภาค คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความ
เขมแข็ง ของชุ มชนประมง (กิจ กรรมพัฒ นาอาชี พชุ มชนประมง) ในระดั บ พื้ น ที่ สํ าหรั บดํ าเนิ นโครงการ เช น
การประชาสั มพันธ โครงการฯ การประชุ มการคัดเลื อกองคกรชุ มชนประมงทองถิ่น การสํ ารวจความต องการ
เบื้องตนการติดตามการใหคําแนะนํา รับฟงความคิดเห็น รวมแกไขปญหา ดําเนินการสํารวจเก็บขอมูลผลจับ
สัตวน้ําของสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นในพื้นที่เปาหมายโครงการฯ กอนและหลังเขารวมโครงการฯ
รวมทั้งสิ้น 1,625,0000 บาท รายละเอียดดังนี้

-31) สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล (จํานวน 250 ชุมชนๆ ละ
3,000 บาท ) เปนเงิน รวม 750,000 บาท
2) ศูนย /หนวยป องกันและปราบปรามประมงทะเล 19 แห ง ในพื้นที่รั บผิ ดชอบ
(จํานวน 250 ชุมชนๆ ละ 3,500 บาท) เปนเงิน รวม 875,000 บาท
- คาใช จ ายของเจ าหน าที่ส วนกลางสํ าหรับการปฏิ บั ติ งานติ ดตามผลการดํ าเนิ นงาน
โครงการฯ และรายงานผลการดําเนินงานใหกรมประมงทราบ เปนเงิน รวมทั้งสิ้น 375,000 บาท
1.7.2 งบเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล จํานวน
250 ชุมชนๆ ละ 100,000 บาท ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
1.8 หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
หนวยงานรับผิดชอบหลักในสวนกลาง: กองตรวจการประมง
หนวยงานรับผิดชอบหลักในพื้นที่ :
1. สํานักงานประมงจังหวัดชายฝงทะเล จํานวน22 จังหวัด ไดแก
1.1 สํานักงานประมงจังหวัดตราด
1.2 สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
1.3 สํานักงานประมงจังหวัดระยอง
1.4 สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี
1.5 สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.6 สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
1.7 สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
1.8 สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
1.9 สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
1.10 สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1.11 สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร
1.12 สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี
1.13 สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.14 สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา
1.15 สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี
1.16 สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
1.17 สํานักงานประมงจังหวัดสตูล
1.18 สํานักงานประมงจังหวัดตรัง
1.19 สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่
1.20 สํานักงานประมงจังหวัดพังงา
1.21 สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
1.22 สํานักงานประมงจังหวัดระนอง
2. ศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล

-4หนวยงานสนับสนุน
1. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
3. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
4. กองตรวจราชการกรม
5. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
6. สํานักงานเลขานุการกรม
7. กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
8. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
9. กองยุทธศาสตรและแผนงาน
หนวยงานดําเนินกิจกรรม
1. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง จํานวน 250 ชุมชน
1.9 จํานวนเปาหมายองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

หนวยงาน
สํานักงานประมงจังหวัดตราด
สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานประมงจังหวัดระยอง
สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี
สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร
สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา
สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี
สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานประมงจังหวัดระนอง
สํานักงานประมงจังหวัดพังงา
สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่
สํานักงานประมงจังหวัดตรัง
สํานักงานประมงจังหวัดสตูล

เปาหมาย (ชุมชน)
10
10
15
10
1
3
3
3
6
24
14
8
27
15
20
12
5
10
12
26
8
8

-51.10 ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
1.11 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทรัพยากรสัตวน้ําเพิ่มขึ้นทําใหชาวประมงสามารถจับสัตวน้ําไดเพิ่มมากขึ้น
2. สมาชิ กองค กรชุ มชนประมงท องถิ่ นมี รายได เพิ่ มขึ้ น มี ความมั่ นคงในการประกอบอาชี พประมง
อยางยั่งยืน
3. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นมีการเสริมสรางการสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง และทรัพยากรสัตวน้ํา
4. เกิดการบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่รวมกัน
1.12 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงมีการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนประมง จํานวน 250 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชาวประมงพื้นบานชายฝงสามารถจับสัตวน้ําไดเพิ่มขึ้นรอยละ 3
1.13 กรอบกิจกรรมการจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรประมงทองถิ่นโดยชุมชนมีสวนรวม เพื่อพัฒนา
อาชีพประมง อยางยั่งยืน
องคกรชุมชนประมงสามารถเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมตามความตองการ
ของชุมชน ภายใตวงเงินงบเงินอุดหนุนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นละ 100,000 บาท ดังนี้
1. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
1.1 กิจกรรมพัฒนาแหลงอาศัยสัตวน้ํา เชน กาสรางซั้งกอ ซั้งเชือก เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัย
ที่หลบภัย ที่วางไขและเลี้ยงตัวออนของสัตวน้ํา ชวยฟนฟูระบบนิเวศทางทะเล เปนตน
1.2 การปลอยลูกพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยการจัดซื้อหรือจัดหาลูกพันธุสัตวน้ํา เชน
พันธุหอยทะเล กุงทะเล ปลากะพงขาว ปูมา ปูทะเล เปนตน
1.3 กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตวน้ํา เชน การสรางธนาคารปู หมึก กุงมังกร เปนตน
2. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมง
2.1 การปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย เชน จัดซื้ออวนลอย ปลาทู อวนลอยกุง
อวนปู ลอบปู เปนตน โดยสามารถจัดหาเครื่องมือทําการประมงไดตามความตองการของชุมชนโดยเครื่องมือที่มี
ความเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมายตามมาตรฐานการทําการประมงพื้นบานอยางยั่งยืน เปนตน
2.2 การสนับสนุนอุปกรณซอมแซมเครื่องมือทําการประมงและเรือประมง เชน การจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ สําหรับซอมแซมเครื่องมือประมงและเรือประมง เพื่อเปนการลดคาใชจายในการทําการ
ประมง และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือประมงและเรือประมง เปนตน
2.3 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อสรางรายไดในชุมชน เปนตน
3. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพของชุมชนประมง
3.1 การอบรมใหความรูการทําการประมงถูกกฎหมาย การใชเครื่องมือทําการประมงที่ไม
ทําลายทรัพยากรสัตวน้ํา การทําการประมงพื้นบานอยางยั่งยืน เปนตน
3.2 การอบรมดูแลรักษาและซอมแซมเรือประมงหรือเครื่องมือประมง เปนตน
3.3 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองคความรูจากพื้นที่ตนแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนประมง เปนตน
4. กิจกรรมการเพิ่มมูลคาสัตวน้ํา
4.1 การพัฒนารูปแบบการแปรรูปสัตวน้ําตามมาตรฐานและความปลอดภัยตอผูบริโภค เปนตน

-61.14 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน)
เงินงบประมาณ (บาท)
(เปาหมายชุมชน 250 ชุมชน)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนประมง
25,000,000
1. กรมประมงจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดําเนินการ
โครงการฯให ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของ
กรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) จังหวัดชายฝง
ทะเลทั้ง 22 จั งหวัด เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติง าน
และการดําเนินงานโครงการฯ
2. คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของกรมประมง
(Fisheries Co-ordinator: FC) พิจารณาคัดเลือกชุมชน
ประมง ที่ ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นเป น องค ก รชุม ชนประมงท อ งถิ่ น
ดานประมงชายฝงกับกรมประมง
3. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนประมงในระดั บ พื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ การ
แตงตั้งจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง
(Fisheries Co-ordinator: FC) ประชุมชี้แจงผูนําชุมชน
ประมงท อ งถิ่ น เพื่ อ แนะนํ า แนวทาง และการจั ด ทํ า แผน
ความตองการของชุมชน
4. คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของกรมประมง
(Fisheries Co-ordinator: FC) พิจ ารณาอนุมัติก าร
ดําเนินงานโครงการฯ และโอนเงินงบประมาณตามที่องคกร
ชุมชนประมงทองถิ่นเสนอ ผานทางบัญชีธนาคารกรุง ไทย
(จํ า กั ด มหาชน) หรื อ ธนาคารอื่ น ที่ อ งค ก รชุ ม ชนประมง
ทองถิ่นที่ไดเปดบัญชีเอาไว

-7ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน)
เงินงบประมาณ (บาท)
(เปาหมายชุมชน 250 ชุมชน)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนประมง
25,000,000
5. องค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด หา
อุปกรณและเครื่องมือ เพื่อดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานที่
ไดรั บการอนุมัติ แ ละรายงานผลการจั ดซื้อ วัสดุ แ ละสิ่ง ของ
พร อ มเอกสารหรื อ หลั ก การที่ เ กี่ ย วข อ งให กั บ คณะทํ า งาน
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนประมงในระดับพื้นที่ภายใน 30 วัน หลังดําเนินการ
แลวเสร็จ
6.คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสง เสริม
ความเขมแข็งของชุมชนประมงในระดับพื้นที่ ใหคําแนะนํา
คําปรึกษา รวมแกไขปญหา ใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
พรอมทั้ง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานของแตละ
องคกรอยางตอเนื่อง
7. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนประมงในระดั บ พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ
สํ า รวจเก็ บ ข อ มู ล ผลจั บ สั ต ว น้ํ า ของสมาชิ ก องค ก รชุ ม ชน
ประมงทองถิ่นในพื้นที่เ ปาหมายโครงการฯ ก อน ระหวา ง
และหลั ง เข า ร ว มโครงการฯ ตามแบบฟอร ม ที่ ก รมประมง
กําหนด
8. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนประมงในระดับพื้นที่ รายงานผลการ
ดําเนินโครงการฯ เดือนละ 1 ครั้ ง มายั ง สํานัก งานประมง
จังหวัดในพื้นที่ และใหคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) สรุปรายงาน
ความก า วหน า ของการดํ า เนิ น โครงการให ก องตรวจการ
ประมง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
9. กองตรวจการประมง ติดตามผลและรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมประมงทราบ
10. กองตรวจการประมง สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯหลังเสร็จสิ้นโครงการ เสนอ กรมประมงทราบ

-82. แนวทางการปฏิบัติงานแตละกิจกรรม
2.1 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานในแตละกิจกรรมภายใตโครงการ
ลําดับที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
กรมประมงจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co -ordinator : FC) 22 จังหวัดชายฝงทะเล
หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก กองตรวจการประมง
วัตถุประสงคของ
1. เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ฯ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานในแตละกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรม
2. เพื่อชี้แจงเรื่องการใชจายงบเงินอุดหนุนและการรายงานการใชจายงบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ผูปฏิบัติงานทราบรายละเอียดการดําเนินงาน ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
ขั้นตอนและวิธีการ
จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co -ordinator : FC) จังหวัดชายฝงทะเล 22 จังหวัด
ดําเนินการ
ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเล 19 แหง และหนวยงานกรมประมงสวนกลางที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ติดตาม
ความกาวหนา และสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ดังนี้
1. กําหนดวันและเตรียมการจัดการประชุม
2.จัดทําระเบียบวาระการประชุมและสงหนังสือเชิญประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.จัดทําเอกสารประกอบการประชุม และเพาเวอรพอย Power Point เพื่อนําเสนอเนื้อหาในแตละวาระการประชุม
4.จัดประชุมตามวันเวลาที่กําหนด และเปนไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว
4.จัดทํารายงานการประชุม และแจงเวียนใหผูเขารวมประชุม เพื่อพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
6.ปรับแกไขรายงานการประชุมในกรณีที่มีประเด็นแกไขเพื่อรับรองในที่ประชุมครั้งตอไป
ผูเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุมไดแก ผูบริหารกรมประมงและผูปฏิบัติงานโครงการฯ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวยหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี้
1. หนวยงานสวนกลาง
- อธิบดีกรมประมงหรือรองอธิบดีกรมประมงที่ไดรับมอบหมาย ในการกํากับและดูแลการดําเนินโครงการฯ
- กองตรวจราชการ
- หัวหนาผูตรวจราชการกรม
- กองตรวจการประมง
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จํานวนวันประชุม
ระยะเวลาดําเนินการ
การายงานผล
กิจกรรมที่ 2
หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ

- กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
- กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
- กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
- กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
- สํานักงานเลขานุการกรม
- กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
- กองยุทธศาสตรและแผนงาน
- กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
2. หนวยงานสวนภูมิภาค
- สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล
- ศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล 19 แหง
จํานวน 1 วัน
1 - 15 พฤศจิกายน 2563 (ตามแผนปฏิบัติงาน โครงการฯ (ภาพรวม))
จัดทํารายงานการประชุม พรอมแจงเวียนใหผูเขาประชุมทราบ
คัดเลือกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงเขารวมโครงการฯ
หนวยงานหลัก คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co -ordinator : FC) 22 จังหวัดชายฝงทะเล
เพื่อคัดเลือกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่มีความเหมาะสมเขารวมโครงการฯ
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เขารวมโครงการฯ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
1.สํานักงานประมงจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 22 จังหวัดชายฝงทะเล
2.คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co -ordinator : FC) 22 จังหวัดชายฝงทะเล รวมพิจารณาเสนอรายชื่อองคกรชุมชน
ประมงทองถิ่นดานประประมงชายฝง
การพิจารณาคัดเลือกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงเขารวมโครงการฯ มีหลักเกณฑ ดังนี้
1) เป น องค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น ด า นประมงชายฝ ง ในพื้ น ที่ 22 จั ง หวั ด ชายทะเลขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กรมประมงตามมาตรา
25 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม

ผูเขารวมพิจารณา
จํานวนเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
การรายงานผล
กิจกรรมที่ 3
หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ

- 10 2) เปนองคกรที่มีการบริหารงานในรูปแบบกลุมโดยมีคณะกรรมการอยางชัดเจนและมีการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบาน
3) องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงที่ไมเคยไดรับงบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ประมงพื้นบานประจําปงบประมาณ 2562 และโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร ปงบประมาณ 2563 ของกรมประมง
4) องคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เขารวมโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ตองไมซ้ํากันกับองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เสนอโครงการองคกรภาคประชาชนผานหนวยงานของรัฐ (ดานการประมง) เพื่อใชเงินกูสําหรับแกปญหา
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ของสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co -ordinator : FC) 22 จังหวัดชายฝงทะเล
ตามที่กรมประมงไดจัดสรรเปาหมายใหแตละจังหวัด (รายละเอียดตามหนา 4)
16 – 30 พฤศจิกายน 2563 (ตามแผนปฏิบัติงาน โครงการฯ (ภาพรวม))
สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นใหกรมประมงทราบ
แบบฟอรมแจงรายชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น (รายละเอียดตามหนา 26)
แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
หนวยงานหลัก สํานักงานประมงจังหวัด/คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co - ordinator : FC) 22 จังหวัดชายฝงทะเล
เพื่อจัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
1. เกิดการบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการรวมกันระหวางหนวยงานกรมประมงในพื้นที่ เพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
2. เพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดําเนินโครงการฯ ในระดับพื้นที่ เปนไปอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ
1. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 22 จังหวัดชายฝงทะเล เพื่อชี้แจง
โครงการฯ แนวทางการปฏิบัติงานและการดําเนินงานโครงการฯ
2. แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
องคประกอบ:
1. หัวหนากลุมฯ (สํานักงานประมงจังหวัด)
ประธาน
2. ประมงอําเภอ
คณะทํางาน
3. ผูแทนศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล ในพื้นที่
คณะทํางาน
4. ผูแทน ศพท./ศพช. ในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
คณะทํางาน

กลุมเปาหมาย

จํานวนเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
การายงานผล
กิจกรรมที่ 4
หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ

- 11 5. เจาหนาที่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงของ คณะทํางาน
จังหวัดที่ไดรับมอบหมาย
และเลขานุการ
องคประกอบของคณะทํางานขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่
หนาที:่
1. ประชุมชี้แจงโครงการฯใหกับองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เขารวมโครงการ
2. ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทําโครงการฯ/แผนการดําเนินงานกิจกรรม และแผนการใชจายงบประมาณ
3. รวบรวมผลการจับสัตวน้ํา กอนการดําเนินโครงการ ระหวางการดําเนินโครงการ และหลังดําเนินโครงการ
4. ติดตามและรวบรวมรายงานผลการดําเนินโครงการฯ ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ทราบทุกสิ้นเดือน
5. ดําเนินการตามภารกิจอื่นๆ ที่ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดมอบหมาย
(รายละเอียดตามหนา 68 - 69)
1. เจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัด
2. เจาหนาที่ศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล
3. เจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
4. เจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่ ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่
1 – 10 ธันวาคม 2563 (ตามแผนปฏิบัติงาน โครงการฯ (ภาพรวม))
การแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ใหกับองคกรชุมชน
ประมงทองถิ่น และแนะนําแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ใหคําแนะนําองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม พรอมแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ตามความตองการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นทราบรายละเอียดและแนวทางในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม พรอมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
(งบเงินอุดหนุน) ซึ่งทําใหการจัดทําโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

จํานวนเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
การายงานผล

- 12 คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่ ดําเนินการ ดังนี้
1. นัดวันประชุมกับประธานองคกรชุมชนประมงดานประมงชายฝงทองถิ่น เพื่อแจงคณะกรรมการฯ เตรียมขอมูลของชุมชนและแจงสมาชิกขององคกรชุมชนฯ
เขารวมประชุมตามกําหนด
2. เตรียมขอมูลแนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) เพื่อเสนอที่ประชุม
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเขียนโครงการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
3. ลงพื้นที่ประชุมรวมกับคณะกรรมการและสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง เพื่อชี้แจงชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาอาชีพ
และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) แนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรม พรอมแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใชจายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ตามความตองการของชุมชน และระเบียบกรมประมงวาดวย
การใชจายงบเงินอุดหนุนของโครงการฯ
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้
1. แจงสมาชิกขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง เพื่อเตรียมเขารวมประชุมเสนอโครงการฯ/กิจกรรม ตามความตองการของชุมชน
2. ดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็น เสนอโครงการฯ/กิจกรรม ตามความตองการของชุมชน และสรุปความตองการการดําเนินงานขององคกร
ชุมชนประมงทองถิ่น ทั้งนี้ ควรมีการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ใหชัดเจน
3. เลขานุการขององคกรฯ ควรเปนผูจดบันทึกความเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกในองคกรชุมชนประมงทองถิ่นใหชัดเจนจัดทํารายงานสรุปผลการประชุม
4. สมาชิกชุมชนนําเสนอความตองการขององคกรฯ ขอมูลปญหา/แนวทางการแกไข รวมวิเคราะห เพื่อจัดทําโครงการฯ ที่เปนไปตามความตองการ
ของชุมชนเสนอตอคณะกรรมการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น ซึ่งการจัดทําโครงการฯ ควรเปนแนวทางการแกไขปญหาอยางยั่งยืนในระยะยาว
1. ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
2. คณะกรรมกรรมการบริหารองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
3. สมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
4. หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 250 ชุมชน
11 - 31 ธันวาคม 2563 (ตามแผนปฏิบัติงาน โครงการฯ (ภาพรวม))
1. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นจัดทํารายงานการประชุมสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ตามแบบฟอรม อปช.3 (รายละเอียดตามหนา 36 )
ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
- รายชื่อสมาชิกผูเขารวมการประชุมฯ
- เห็น ชอบโครงการ/กิจ กรรม/แผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช จายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นตามเงื่อนไขของ
โครงการฯ หรือหากตองการรายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในบันทึกเหตุผลความจําเปนไวในรายงานการประชุม

กิจกรรมที่ 5
หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย
จํานวนเปาหมาย

- 13 - มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ เชน ระบุกรรมการตรวจรับ ผูเก็บเอกสารการเงิน
- มอบหมายคณะกรรมการฯ องคกรชุมชนประมงทองถิ่น เปดบัญชีธนาคาร โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) จํานวน 3 คน
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นจัดทําโครงการ/กิจกรรม พรอมแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นตอสํานักงาน
ประมงจังหวัด
หนวยงานรับผิดชอบหลัก องคกรชุมชนประมงทองถิ่น
หนวยงานสนับสนุน คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงที่รวมกันจัดทํากอใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน และพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ภายใตกรอบกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพและ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
1. โครงการ/กิจกรรม พรอมแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่ขอรับงบเงินอุดหนุน มีรายละเอียดที่
ชัดเจนสอดคลองกับการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
2. โครงการที่จะดําเนินการภายใตกรอบที่กรมประมงกําหนดมีประโยชนตอสมาชิกในองคกรชุมชนประมงทองถิ่น มีผลตอบแทนคุมคาสามารถ
ดําเนินการไดเหมาะสมตอศักยภาพของชุมชน แกไขปญหาการทําประมงในชุมชนไดอยางยั่งยืน
1. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นรวมกันจัดทําโครงการ/กิจกรรม พรอมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) สามารถจัดทํา
ในระหวางการประชุมชี้แจงโครงการฯ โดยมีเจาหนาที่กรมประมงที่รับ ผิดชอบในพื้นที่ เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
พรอมแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ตามกรอบกิจกรรมทีก่ ําหนดไวในโครงการฯ (ภาพรวม) 4 กิจกรรม
(รายละเอียดตามหนา 5)
2. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดําเนินการจัดหาหลักฐานตางๆ ประกอบโครงการ/กิจกรรม เชน ใบเสนอราคา
ทั้งนี้ การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นอาจมีคาปายชื่อโครงการฯ ไวดวย รูปแบบปาย
โครงการ (รายละเอียดตามหนา 70)
1. องคกรชุมชนประมงทองถิ่น
2. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
3. หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โครงการ/ กิจกรรมพรอมแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ฉบับสมบูรณ ของแตละองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดาน
ประมงชายฝงในพื้นที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ
การรายงานผล

กิจกรรมที่ 6
หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ

- 14 11 - 31 ธันวาคม 2563 (ตามแผนปฏิบัติงาน โครงการฯ (ภาพรวม))
จัดทําโครงการ/กิจกรรม พรอมแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) พรอมแนบแบบฟอรมฯ เพื่อยื่นตอสํานักงานประมง
จังหวัดดังนี้
1. แบบฟอรม อปช 1 ,แบบฟอรม อปช. 1/1 ,แบบฟอรม อปช. 2 ,แบบฟอรม อปช. 2/1 ,แบบฟอรม อปช. 2/2 (รายละเอียดตามหนา 27 – 32)
2. แบบประมาณการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิต (แบบอปช. 2/3) (รายละเอียดตามหนา 33 - 35) พรอมแนบหลักฐานตางๆ เชน ใบเสนอราคา
3. หนังสือยินยอมใหเขาทําประโยชนที่ดิน ตามแบบฟอรม อปช. 4 (รายละเอียดตามหนา 37) เฉพาะกรณีที่ดําเนินการในที่สวนบุคคลทีม่ ีกรรมสิทธิ์ถือครอง
4. หนังสือขอใชสถานที่สาธารณประโยชนตอนายอําเภอ ตามแบบฟอรม อปช. 5 (รายละเอียดตามหนา 38) เฉพาะกรณีชุมชนตองการหรือมีความ
จําเปนที่จะใชประโยชนในที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชนของชุมชน จะตองดําเนินการขออนุญาตใชประโยชนในที่ดิน
การพิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงเขารวมโครงการพัฒนา
อาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) 22 จังหวัดชายฝงทะเล
เพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงที่เสนอขออนุมัตใิ หเปนไปตามโครงการ (ภาพรวม)
โครงการที่ผานการพิจารณาอนุมัติมีความเหมาะสมองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
1. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่ รวบรวมรายงานการจัดทําแผนที่ผานมติการประชุม
ขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง ที่มีความตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) นําเสนอโครงการฯ พรอม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง แบบฟอรม อปช 1 ,แบบฟอรม อปช. 1/1 ,
แบบฟอรม อปช. 2 แบบฟอรม อปช. 2/1 , แบบฟอรม อปช. 2/2 , แบบฟอรม อปช. 2/3 ,แบบฟอรม อปช. 3 ,แบบฟอรม อปช. 4 ,แบบฟอรม อปช. 5 และ
หลักฐานตางๆ เชน ใบเสนอราคา เพื่อเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC)
2. สํานั กงานประมงจังหวัด จัดประชุ มคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) ร วมพิจารณาอนุมัติ
โครงการฯ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง โดยพิจ ารณาตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
1) เปนโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดทันที โดยเนนกิจกรรมที่สงผลตอการเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในทองถิ่น
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประมงพื้นบาน
2) เปนโครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร

- 15 3) เปนโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการสรางมูลคาเพิ่มของสัตวน้ํา หรือการพัฒนาอาชีพประมง
4) เปนโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวตามวิถีชุมชนประมง
ทั้งนี้เปนโครงการ/กิจกรรมทีอ่ งคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงเสนอเปนไปตามกรอบกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการฯ (ภาพรวม)
4 กิจกรรม (ตามรายละเอียดหนา 5)
กลุมเปาหมาย
เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
การรายงานผล

กิจกรรมที่ 7
หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC)
อนุมัตโิ ครงการ/กิจกรรม พรอมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
ตามจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับจัดสรร
1 - 15 มกราคม 2564 (ตามแผนปฏิบัติงาน โครงการฯ (ภาพรวม))
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม พรอมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่นทราบ แบบฟอรม สนง.ปจ. 1 และแบบฟอรม สนง.ปจ. 1/1 (รายละเอียดหนา 42 และ 43)
3. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเลแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
(งบเงินอุดหนุน) องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงใหกองตรวจการประมงทราบ แบบฟอรม สนง.ปจ. 2 (รายละเอียดหนา 44)
โอนเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ใหกับองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงที่ไดรับการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม พรอมแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล
หนวยงานสนับสนุน องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ใหกับองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงในการดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงไดรับงบประมาณ (เงินอุดหนุน) สามารถดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ในการดําเนินการตามกิจกรรม
และแผนการปฏิบัติงานตามที่ไดรับอนุมัติ
1. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นมอบหมายใหสมาชิกในชุมชน จํานวน 3 คน เปดบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่น ๆ และใหผูมีอํานาจในการ
เบิกจายไมนอยกวา 2 คน โดยเปดในชื่อ “โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ระบุชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น..........”
2. ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงยื่นคําขอรับเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ตอประมงจังหวัด พรอมแนบหรือแสดงเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
1) แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น

- 16 2) แบบคําขอรับเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน
ประมง) แบบฟอรม อชป. 6 (รายระเอียดตามหนา 39 - 40)
3) สําเนาหนังสือแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) โครงการพัฒนาอาชีพ
และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) จากสํานักงานประมงจังหวัด ถึงประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
แบบฟอรม สนง.ปจ. 1 (รายระเอียดตามหนา 42)
4) สําเนาโครงการที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) 22 จังหวัดชายทะเล
แบบฟอรม อปช. 2 (รายระเอียดตามหนา 29 - 30 )
5) สําเนาแผนการปฏิบัติงานขององคกรชุมชนประมงทองถิน่ ทีไ่ ดรับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Coordinator: FC) 22 จังหวัดชายทะเล แบบฟอรม อปช.2/1 (รายระเอียดตามหนา 31)
6) สําเนาแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นทีไ่ ดรับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง
(Fisheries Co-ordinator: FC) 22 จังหวัดชายทะเล แบบฟอรม อปช.2/2 (รายระเอียดตามหนา 32)
7) เอกสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณ การจัดทําปายชื่อโครงการฯ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ปจจัยการผลิต
การศึกษาดูงาน การพัฒนาอาชีพ หรือคาใชจายอื่นตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ แบบฟอรม อปช.2/3 (รายระเอียดตาม
หนา 33 - 35)
8) แสดงหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
9) สําเนารายงานการประชุมขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) เชน รายชื่อผูเขารวมประชุม การคัดเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการ การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับวัสดุ อุปกรณ เปนตน แบบฟอรม อปช. 3 (รายระเอียดตามหนา 36)
10) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นๆ โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง
(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ระบุชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
11) หนังสืออนุญาตหรือยินยอมใหใชประโยชนในพื้นที่หรือสถานที่ในกรณีการดําเนินงานตามโครงการฯ (กรณีมีการใชประโยชนในพื้นที่หรือ
สถานที่ของบุคคลอื่น) แบบฟอรม อปช .4 และแบบฟอรม อปช .5 (รายระเอียดตามหนา 37 และ 38)
3. สํ านั กงานประมงจั งหวั ด 22 จั งหวั ด ชายทะเล ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานขององคก รชุ มชนประมงทองถิ่น ด า นประมงชายฝ งที่ยื่ น ขอรั บ
งบประมาณ (งบเงินอุดหนุน)
4. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ดําเนินการโอนเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) เขาบัญชีธนาคาร ตามที่องคกรชุมชนประมง
ทองถิ่นไดเปดบัญชีไว

กลุมเปาหมาย
จํานวนเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
การรายงานผล
กิจกรรมที่ 8
หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ
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องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
ตามจํานวนงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ของแตละองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงที่ไดรับการอนุมัติจาก (Fisheries Co-ordinator: FC)
16 - 31 มกราคม 2564 (สํานักงานประมงจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานหากถูกตองแลว ดําเนินการโอนเงิน ภายในระยะเวลา 2 - 3 วัน
ใหกับองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงทีย่ ื่นความประสงคขอรับงบเงินอุดหนุน)
1. สํานักงานประมงจังหวัดรายงานผลการโอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน
ประมง) มายังกองตรวจการประมง หลังจากโอนเงินงบประมาณใหแกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นแลวเสร็จตามเปาหมาย แบบฟอรม สนง.ปจ.3 และ
แบบฟอรม สนง.ปจ.3/1 (รายระเอียดตามหนา 45 และ 46)
การสํารวจและจัดเก็บขอมูลผลการจับสัตวน้ําของสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง กอน ระหวาง และหลังดําเนินโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก ศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล สังกัดกองตรวจการประมง และสํานักงานประมงจังหวัด
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
หนวยงานสนับสนุน องคกรชุมชนประมงทองถิ่น
เพื่อประเมินผลจับและมูลคาสัตวน้ําที่จับใชประโยชนของสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงที่เขารวมโครงการฯ
1. ทราบขอมูลการผลจับสัตวน้ํา และชนิดสัตวน้ํา ของสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นกอน ระหวาง และหลังดําเนินโครงการ เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการรายงานตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของโครงการ
2. สมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงมีสวนรวมในการประเมินและทราบขอมูลเกี่ยวกับผลจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําที่จับได
1. กองตรวจการประมงกําหนดเปาหมายจํานวนสมาชิกของแตละองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่จะดําเนินการเก็บขอมูลผลการจับสัตวน้ําและมูลคา
สัตวน้ําที่จับได โดยสุมตัวอยางรอยละ 30 ของสมาชิกองคกรที่ประกอบอาชีพทําการประมง
2. กองตรวจการประมงกําหนดวัน (Kick Off) ที่เริ่มสํารวจเก็บขอมูลผลการจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําที่จับไดกอนเริ่มดําเนินโครงการฯ โดยเริ่ม
เก็บขอมูลวันที่ 1 - 31 มกราคม 2564
ระหวางดําเนินโครงการ เก็บขอมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ - 31 กรกฎาคม 2564 และหลังดําเนินโครงการเก็บขอมูลวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564
3. ศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล รวมกับสํานักงานประมงจังหวัดประสานงานกับศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ถึงแนวทางการ
จัดเก็บขอมูลผลการจับสัตวน้ําใหเปนไปตามสมุดบันทึกขอมูลการทําการประมงพื้นบาน โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ดําเนินการประสานงานกับคณะกรรมการองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง เพื่อประชุมชี้แจงการจัดเก็บขอมูลผลการจับสัตวน้ําและ
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หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ

- 18 มูลคาสัตวน้ําที่จับได พรอมแจกสมุดบันทึกขอมูลการทําการประมงพื้นบานใหสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ผูทําการประมง ตามเปาหมาย
จํานวนสมาชิกทีก่ ําหนด
4. ตัวแทนสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ผูทําการประมง จดบันทึกขอมูลผลการจับสัตวน้ํา โดยเริ่มวันที่ 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2564
5. ศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลและสํานักงานประมงจังหวัดเก็บรวบรวมสมุดบันทึกขอมูลการทําการประมงพื้นบาน และนําขอมูล
บันทึกลงระบบสถิติปริมาณการจับสัตวน้ําจากการทําประมงพื้นบาน เปนรายเดือน ทุกเดือน
5. กองตรวจการประมงรวมกับกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงนําขอมูลผลการจับสัตวน้ําแลมูลคา
สัตวน้ําที่จับได กอน/ระหวาง และหลังดําเนินโครงการ ดําเนินการวิเคราะหคํานวณผล และสรุปผลตามตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวแทนสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ผูทําการประมง ที่ไดรับการคัดเลือกในการจดบันทึกขอมูลผลการจับสัตวน้ํา
จํานวนสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงรอยละ 30 ของสมาชิกองคกรที่ประกอบอาชีพทําการประมง แตละองคกร
1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2564
1.เจาหนาทีข่ อมูลผลการจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําที่จับไดลงระบบทุกเดือน
2.รายงานผลการจับสัตวน้ําของสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เขารวมโครงการฯ ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ชาวประมงพื้นบานสามารถจับสัตวน้ํา
ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ใหกรมประมงทราบ
องค ก รชุมชนประมงทองถิ่ นจั ด ซื้อวัสดุ อุปกรณ ปจ จั ยการผลิต เพื่อดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บัติงานและแผนการใชจ า ยงบประมาณ
(งบเงินอุดหนุน) และรายงานผลการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิต ฯลฯ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก องคกรชุมชนประมงทองถิ่น
หนวยงานสนับสนุน คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
เพื่อใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงสามารถดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
ที่ไดรับอนุมัติ
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดําเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ของแตละชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
1. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและปจจัยการผลิต คาใชจายในการบริหารจัดการองคกรชุมชน
ประมงทองถิ่น ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ที่ไดรับอนุมัติ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) การใชจายงบประมาณตองเปนไปตามระเบียบกรมประมงวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) พ.ศ. 256๓ (รายละเอียดตามหนา 64 - 67)

กลุมเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
การรายงานผล
กิจกรรมที่ 10
หนวยงานรับผิดชอบ

- 19 2) สามารถจัดหาเครื่องมือทําการประมงไดตามความตองการของชุมชน โดยเปนเครื่องมือที่มคี วามเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย
3) ใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงกําหนดหลักเกณฑบริหารการสนับสนุนการใชเครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหเกิดความ
ยุติธรรมทั่วถึงแกสมาชิกในองคกรชุมชนประมงทองถิ่น โดยใหสามารถหมุนเวียนเงินทุนคาเครื่องมือใหไดใชอยางตอเนื่อง
4) ราคาวัสดุ อุปกรณกําหนดโดยวิธีสืบราคาในพื้นที่
5) คาใชจายในการอบรมสัมมนากําหนดโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549, กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
6) ราคาลูกพันธุสัตวน้ํากําหนดโดยใชราคาอางอิงตามประกาศจําหนายพันธุสัตวน้ําเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และ
พันธุสัตวน้ําอื่นๆ ของกรมประมง หากไมมีประกาศราคาจําหนายชนิดสัตวน้ําที่ชุมชนตองการใหจัดซื้อโดยสืบราคาในพื้นที่
2. สมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง ที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรับ จํานวน 3 คน ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ ตางๆ ตามที่ไดมีการจัดซื้อ
3. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง เก็บใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ สิ่งของเครื่องมือไวที่กลุม
เพื่อการตรวจสอบ
4. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน โดยสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรม
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ระดับพื้นที่
ใหคําแนะนํา ปรึกษา และกํากับ การจัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณและคาใชจายคาใชจายในการบริหารจัดการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ และตามระเบียบวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) พ.ศ. 256๓ และระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด ที่เกี่ยวของ
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
1 - 28 กุมภาพันธุ 2564 (ตามแผนการปฏิบัติงาน โครงการ (ภาพรวม))
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงรายงานผลการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สิ่งของเครื่องมือ รายการอื่นๆ ตามที่ไดรับอนุมัติ พรอมแนบสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน ใบตรวจรับวัสดุ อุปกรณของคณะกรรมการชุมชนฯ ใหคณะทํางานโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนประมง ระดับพื้นที่ ภายใน 30 วัน หลังจากดําเนินการแลวเสร็จ แบบฟอรม อปช. 7 (รายละเอียดตามหนา 41)
การติดตามการดําเนินงานและความกาวหนาขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น
หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
หนวยงานสนับสนุน คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC)

วัตถุประสงคของ
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย
จํานวนเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
การรายงานผล

- 20 1. เพือ่ ติดตามการดําเนินโครงการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงใหเปนไปตามปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
(งบเงินอุดหนุน) ที่ไดรับอนุมัติ
2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคในระหวางการดําเนินงานและแนวทางไขปญหาและพัฒนาการดําเนินโครงการ ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว
1. การดําเนินโครงการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นสามารถบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกชุมชน
3. มีการแกปญหาและพัฒนาการดําเนินโครงการฯ ไดอยางเหมาะสมและทันเวลา
การติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน และทราบปญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแกไขรวมกัน
สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ
1. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่ ติดตามจัดประชุมคณะกรรมการองคกร
ชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงในพื้นที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2. การติดตามผลการดําเนินงานผานระบบสื่อสารแบบดิจิทัล เชน โทรศัพท ไลน ซึ่งสามารถดําเนินการติดตอประสานงานและใหคําแนะนําไดรวดเร็วทันเวลา
3. การเขาตรวจเยี่ยมพื้นที่โดยตรงมีการพูดคุยซักถามของเจาหนาที่กับชุมชน ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
4. ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงใหสําเร็จ
ตามเปาหมาย
1. ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
2. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
3. หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่ไดรับจัดสรรและอยูในความรับผิดชอบในพื้นที่
1 มกราคม - 31 กันยายน 2564 (ตามแผนปฏิบัติงาน โครงการฯ (ภาพรวม))
1. รายงานผลการการติดตามการดําเนินกิจกรรมขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง ตามแบบรายงานผลการดําเนินงาน พรอมแนบ
รูปภาพประกอบผลการดําเนินงาน แบบฟอรมคณะทํางานฯ 1 (รายละเอียดตามหนา 48)
2. รายงานการใหคําปรึกษา แนะนําแกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง
(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความเหมาะสม สะดวกของคณะกรรมการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
ด านประมงชายฝ งและคณะทํางานขับ เคลื่ อนโครงการฯ เห็ น ชอบด ว ยกัน หรื อพิจ าณาตามป ญหาอุป สรรคที่เ กิด ขึ้น ระหว างดํ าเนิ น กิจ กรรม)
แบบฟอรมคณะทํางานฯ 2 (รายละเอียดตามหนา 49)

กิจกรรมที่ 11
หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย
จํานวนเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
การรายงานผล

- 21 ** คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่ จัดสงรายงานใหสํานักงานประมงจังหวัด
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC)
ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานความกาวหนาของโครงการฯ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ และสรุปผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้น
การดําเนินงานโครงการฯ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล
หนวยงานสนับสนุน คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ระดับพื้นที่
เพื่อรายงานการติดตามการดําเนินโครงการและการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
1. การดําเนินโครงการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
2. ทราบผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงในพื้นทีจ่ ังหวัดรับผิดชอบ ปญหาอุปสรรคพรอมแนวทางการแกไข
1. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ในพื้นที่รับผิดชอบ
1. รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมของแตองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงทีค่ ณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนประมง ระดับพื้นที่เสนอ และสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมของแตองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงในพื้นที่จังหวัด
รับผิดชอบเปนภาพรวม จัดสงใหกองตรวจการประมง ทุกสิ้นเดือน
2. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นในพื้นที่
จังหวัดที่รับผิดชอบเปนภาพรวม เสนอกองตรวจประมง
สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่ไดรับจัดสรรและอยูในความรับผิดชอบในพื้นที่
พฤศจิกายน 2563 - 31 กันยายน 2564 (ทุกสิ้นเดือน จนสิ้นสุดปงบประมาณ)
1. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล รวบรวมผลการดําเนินงาน และผลการเบิกจายงบประมาณสงใหกองตรวจการประมงทุกสิ้นเดือน จนสิ้นสุด
ปงบประมาณ พรอมแนบรูปภาพประกอบผลการดําเนินงาน แบบฟอรม สนง.ปจ. 4 (รายละเอียดตามหนา 47)
2. สรุปผลการดําเนินหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
- บทนํา
- รายละเอียดโครงการฯ
- ผลการดําเนินงานแตละองคกรชุมชนประมงทองถิ่น

กิจกรรมที่ 12
หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
การรายงานผล

- 22 - ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ
- ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการในปงบประมาณตอไป
ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานความกาวหนาของโครงการฯ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ จัดทําและเผยแพรรายงานผลการ
ดําเนินโครงการฯ หลังเสร็จสิ้น เสนอกรมประมงทราบ
หนวยงานรับผิดชอบ กองตรวจการประมง
หนวยงานสนับสนุน หนวยงานกรมประมง (สวนกลาง) ที่รับผิดชอบโครงการ
1. เพื่อรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการฯ และการใชจายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน)
2. เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทราบผลการดําเนินงานโครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลสําเร็จการดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการ ตลอดจนปญหา
อุปสรรค จาการดําเนินโครงการฯ เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินโครงการในปงบประมาณตอไป
1. รวบรวมรายงานผลการดําเนินผลการดําเนินงานประจําเดือน และรายงานสรุปผลการดําเนินหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ของสํานักงานประมงจังหวัด
22 จังหวัดชายทะเล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. สรุปการวิเคราะหตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชาวประมงพื้นบานสามารถจับสัตวน้ําไดเพิ่มขึ้นรอยละ 3
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการ
4. จัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.รายงานกรมประมงทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป จนสิ้นสุดปงบประมาณ 2564
2. สรุปผลการดําเนินโครงการฯ สิ้นปงบประมาณ 2564
1. รายงานผลการดําเนินงานตามรายงาน กปม. 31 เสนอกรมประมง ทุกเดือน (รายงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) จนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. จัดทํารูปเลมผลการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
- บทนํา
- รายละเอียดโครงการฯ ผลการดําเนินงานแตละกิจกรรม
- ผลการดําเนินงานแตละองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
- ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ
- ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ
- ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการในปงบประมาณตอไป

- 23 2.2 แผนภาพขั้นตอนการขออนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง
(กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมประมง
เสนอโครงการฯ

อนุมตั โิ ครงการฯ

กองตรวจการประมง
1. ประชุ ม ชี แจงคณะกรรมการขับ เคลื อนนโยบาย
ของกรมประมง ( FC จังหวัด) 22 จังหวัดชายทะเล
ชีแจงกรอบแนวทางการดําเนิ นงานโครงการฯ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์

2. คณะกรรมการขับเคลือนนโยบายของกรมประมง FC
จังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล คัดเลือกองค์กรชุมชน
ประมงท้องถินเข้าร่ วมโครงการฯ

3. คณะกรรมการขับเคลือนนโยบายของ
กรมประมง จังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล
( FC จังหวัด)

ประชาสัมพันธ์/ชีแจงโครงการให้แก่
องค์กรชุมชนประมงท้องถินทีได้รับ
คัดเลือก และจัดประชุมระดมความคิดเห็น
เพือจัดทําโครงการ/กิจกรรมความต้องการ
ของสมาชิกชุมชน

6.พิจารณาอนุมตั ิโครงการฯ
ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิน
แจ้งผลพิจารณาอนุมตั ิโครงการฯ

แต่งตังคณะทํางานฯ ระดับพืนที และจัดประชุม
ชีแจงแนวทางการดําเนิน โครงการฯ

4. คณะทํางานโครงการพัฒนาอาชีพ
และส่ งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน
ประมง ระดับพืนที

ให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา ร่ วมแก้ไขปัญหา
ระหว่างการดําเนินงาน และติดตาม
ประเมินผล

7. สํานักงานประมง
จังหวัดโอนงบประมาณ
(เงินอุดหนุน)
ให้องค์กรชุมชนฯ

5.องค์ กรชุ มชนประมงท้ องถินจัดทํา
โครงการฯ แผนปฏิบัตงิ าน และแผนการ
ใช้ จ่ายงบประมาณ พร้ อมเอกสาร
หลักฐาน เสนอ

- 24 2.3 แผนภาพขั้ นตอนการใช จ ายงบประมาณ งบเงิ นอุดหนุ น ตามระเบี ยบกรมประมงว าด วยการใช
จายเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริ มความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมประมง/กองตรวจการประมง

1. โอนงบเงินอุดหนุนให้
สํานักงานประมงจังหวัด
ชายทะเล 22 จังหวัด

คณะกรรมการขับเคลือนนโยบายของ
กรมประมง 22 จังหวัดชายทะเล
( FC จังหวัด)

2. อนุมตั ิโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบตั ิงาน
แผนใช้จ่ า ยงบประมาณ (งบเงิ น อุ ด หนุ น )
ขององค์กรชุมชนประมงท้องถินตามทีเสนอ
แต่ละจังหวัด

สํ านักงานประมงจังหวัด
22 จังหวัดชายทะเล

3.

สํ า นั ก งานประมงจัง หวัด แจ้ง ผลการอนุ ม ัติ

โครงการ/กิ จ กรรมแผนปฏิ บั ติ ง าน แผนใช้ จ่ า ย

4. องค์กรชุมชนประมงท้องถินยืนเอกสารหลักฐาน

งบประมาณ (เงิ นอุดหนุ น) ให้องค์กรชุมชนประมง

ขอรับเงินอุดหนุนต่อสํานักงานประมงจังหวัด

ท้องถิน ของแต่ละจังหวัดทราบ
5.สํ า นั ก ง า น ป ร ะ ม ง จั ง ห วั ด โ อ น เ งิ น
งบประมาณ (งบเงิ น อุ ด หนุ น ) ให้ อ งค์ ก ร
ชุมชนประมงท้องถิน เข้าบัญชี ธนาคารตามที
องค์กรชุมชนประมงได้เปิ ดไว้

คณะกรรมการองค์กร
ชุมชนประมงท้ องถิน
6. องค์กรชุมชนประมงท้องถินดําเนิ นการกิจกรรม
ตามแผนปฏิบตั ิงาน แผนใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมการเพิมผลผลิต

กิจกรรมการพัฒนา

กิจกรรมการเพิมศักยภาพ

กิจกรรมการเพิมมูลค่า

สัตว์นาํ

อาชีพประมง

ของชุมชนประมง

สัตว์นาํ

- 25 2.4 แผนภาพขั้นตอนการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมประมง
5. สรุ ปผลการดําเนินงานเมือเสร็ จสิ น
โครงการฯ เสนอกรมประมงทราบ

กองตรวจการประมง

4. รายงานผลการดําเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณ เสนอกรมประมงทราบ
ภายในวันที 5 ของเดือนถัดไป

3. รวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน และการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการฯ
ให้กองตรวจการประมง ทราบ ทุกสิ นเดือน

สํานักงานประมง
จังหวัด

2. รายงานติดตามผลการดําเนิ นงานขององค์กร
ชุ ม ชนประมงท้ อ งถิ นให้ ค ณะกรรมการ
ขั บ เ ค ลื อ น น โ ย บ า ย ข อ ง ก ร ม ป ร ะ ม ง
(FC จังหวัด) ทราบ ทุกวันที 25 ของเดือน

คณะทํางานขับเคลือน
โครงการฯ ระดับพืนที

ให้ คาํ แนะนํา ปรึกษาและร่ วม
แก้ ปัญหาฯ

1. รายงานผลการจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ ปั จจัยการผลิต
ภายใน 30 วัน หลังจากจัดซือแล้วเสร็ จ
คณะกรรมการองค์ กร
ชุ มชนประมงท้ องถิน

- 26 2.5 แบบฟอรมรายงานการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
แบบฟอรมแจงรายชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน.......................................................
ลําดับ

ชื่อองคกร

ที่อยู

เลขที่

หมูที่

ตําบล

ประเภทที่จด
ทะเบียน
อําเภอ

กิจกรรม
หลัก

จํานวน
สมาชิก
ทั้งหมด

จํานวน วันที่จด ชื่อ เบอรโทร
สมาชิก ทะเบียน ประธาน
ผูทําการ
ประมง

จังหวัด

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

- 27 แบบ อปช. 1
เขียนที่ องคกรชุมชนประมงทองถิ่น..................
วันที่ ...................................................................
เรื่อง ขอเสนอโครงการ................ พรอมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ภายใตโครงการ
พัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
เรียน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัด……. (ผาน ประมงอําเภอ.......)
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น
(แบบ อปช. 1/1)
2. โครงการ……. (ชื่อองคกร)........ อําเภอ............จังหวัด.......... (แบบ อปช. 2)
3. แผนการปฏิบัติงาน (แบบ อปช. 2/1)
4. แผนการใชจายงบประมาณ (แบบ อปช. 2/2)
5. แบบประมาณการรายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณฯ (แบบ อปช. 2/3)
6. ใบเสนอราคา
7. รายงานการประชุม (แบบ อปช. 3)
ด ว ยข า พเจ า ................................................................เป น ประธานองค กรชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น
(ระบุชื่อ............) มีความประสงคขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาอาชีพและ
สงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือปจจัย
การผลิต คาใชจายในการบริหารจัดการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ พรอมนี้ได
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโครงการฯ รวม....... กิจกรรมงบประมาณรวมทั้งสิ้น
....................... บาท (.....................................................) รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงนาม ..............................................................
(.............................................................)
ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น………………
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แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
องคกรชุมชนประมงทองถิ่น................................. ตําบล.........................อําเภอ...................จังหวัด..........................
จํานวน......................... กิจกรรม รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น............................................บาท
จํานวนกิจกรรม
ที่

กิจกรรม
คาวัสดุ/
อุปกรณ
ปจจัยการ
ผลิต

คาเขารับ
การอบรม

คาปรับปรุง
สถานที่

อื่น ๆ ระบุ

รวมทั้งสิ้น

เอกสาร
โครงการ

เอกสารแนบ
(ใสเครื่องหมาย/ในขอที่มี)
แผนการ
รายงาน
เอกสาร
ปฏิบัติงาน
การจัด
ยินยอม
และการใช ประชุมองคกร ใหใชพื้นที่
จาย
ชุมชนฯ
(ถามี)
งบประมาณ

1
2
3
4

ลงชื่อ.................................................................... ประธานองคกรชุมชนฯ
ลงชื่อ...................................................................... เลขานุการฯ องคกรชุมชนฯ
(
)
(
)
หมายเหตุ : กรณีแบบแบบสรุปโครงการฯ ขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น มีจํานวนหลายแผน จะตองใหประธานและเลขานุการลงนามเอกสารทุกแผน

อื่นๆ
ระบุ
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โครงการ…………………………………………………..
ภายใตโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
1. ชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น.................................................................................
ทีต่ ั้ง..................................................................หมูที่ ......................................................
ตําบล............................................ .อําเภอ...................................................................
จังหวัด..............................................................................................................................
จํานวนงบประมาณทีเ่ สนอขอ......................................................................(บาท)
2. หลักการและเหตุผล
เขียนพรรณนา บรรยายถึง
- ความสําคัญของการดําเนินงานที่เกี่ยวของในชุมชนกับพื้นที่
- ปญหาที่ปรากฏในพื้นที่ของชุมชน
- แนวทางการพัฒนาหรือการแกไขปญหา
3. วัตถุประสงค
- ระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการ
- มีความสอดคลองกับหลักการและเหตุผล กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลที่คาดวาจะไดรับ
- สามารถวัด/ประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม
4. เปาหมาย
4.1 เปาหมายบุคคล (จํานวนสมาชิกชาวประมงในองคกรชุมชนฯ)
4.2 เปาหมายพื้นที่ (พื้นที่ดําเนินการ)
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาเริ่มตน – สิ้นสุดโครงการ (เดือน... พ.ศ. . ..... .. ถึงเดือน.. .. 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
เปนระยะเวลา.............เดือน
6. กิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน
เลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการภายใต 4 แนวทาง ไดแก
1) กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
1.1 กิจกรรมพัฒนาแหลงอาศัยสัตวน้ํา เชน กาสรางซั้งกอ ซั้งเชือก เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัยที่
หลบภัย ที่วางไขและเลี้ยงตัวออนของสัตวน้ํา ชวยฟนฟูระบบนิเวศทางทะเล
1.2 การปลอยลูกพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ โยการจัดซื้อหรือจัดหาลูกพันธุสัตวน้ํา เชน
พันธุหอยทะเล กุงทะเล ปลากะพงขาว ปูมา ปูทะเล เปนตน
1.3 กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตวน้ํา เชน การสรางธนาคารปู หมึก กุงมังกร
2) กิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมง
2.1 การปรั บเปลี่ย นเครื่ องมือที่เ หมาะสมและถูกกฎหมาย เช น จั ดซื้ออวนลอยปลาทู
อวนลอยกุง อวนปู ลอบปู เปนตน โยสามารถจัดหาเครื่องมือทําการประมงไดตามความตองการของชุมชนโดย
เครื่องมือที่มีความเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมายตามมาตรฐานการทําการประมงพื้นบานอยางยั่งยืน
2.2 การสนับสนุนอุปกรณซอมแซมเครื่องมือทําการประมงและเรือประมง เชน การจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ สําหรับซอมแซมเครื่องมือประมงและเรือประมง เพื่อเปนการลดคาใชจายในการทําการ
ประมง และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือประมงและเรือประมง

- 30 2.3 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อสรางรายไดในชุมชน
3) กิจกรรมการเพิ่มทักษะในการทําการประมง
3.1 การอบรมให ความรู การทําการประมงถูกกฎหมาย การใช เครื่ องมือทําการประมงที่
ไมทําลายทรัพยากรสัตวน้ํา การทําการประมงพื้นบานอยางยั่งยืน
3.2 การอบรมดูแลรักษาและซอมแซมเรือประมงหรือเครื่องมือประมง
3.3 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองคความรูจากพื้นที่ตนแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนประมง
4) กิจกรรมการเพิ่มมูลคาสัตวน้ํา
4.1 การพัฒนารูปแบบการแปรรูปสัตวน้ําตามมาตรฐานและความปลอดภัยตอผูบริโภค
7. แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
- แผนการปฏิบัติงาน ระบุกิจกรรม และแผนที่จะดําเนินงาน
- ระบุจํานวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการคาใชจายเงินใหละเอียดชัดเจน
- จัดทําแผนการใชจายเงินในแตละกิจกรรม รายการชวงเวลาที่ใชจายเงิน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระบุผลประโยชนที่องคกรชุมชนประมงทองถิ่นในพื้นที่หรือชุมชนอื่นจะไดรับจากการดําเนินกิจกรรม
ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
9.1 คณะกรรมการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น (รายชื่อ)
9.2 จํานวนสมาชิกขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น จํานวน................คน
10. ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ..............................................................
(.....................................................................)
ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
ลงชื่อ.............................................................
(.....................................................................)
กรรมการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
ลงชื่อ.............................................................
(.....................................................................)
กรรมการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
ลงชื่อ.............................................................
(.......................................................................)
เลขานุการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
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- 31 แผนการปฏิบัติงานโครงการ………………………………...
ภายใตโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง
(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ...................................................................ยอดงบประมาณ.......................................บาท
กิจกรรม
(1)

หนวย
นับ
(2)

แผนรวม
(3)

แผนการปฏิบัติงาน ป 2564 (4)
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ลงชื่อ
(........................................)
ตําแหนง…………………………….
คําอธิบายรายละเอียด
(1) กิจกรรมขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่จะดําเนินการภายใตกรอบกิจกรรมของโครงการฯ ภาพรวม (หนา 5)
(2) หนวยนับของกิจกรรมที่ดาํ เนินการ เชน แหง/ ครั้ง /ตัว /คน
(3) แผนรวม คือ จํานวนรวมของแผนปฏิบัติงานที่แยกเปนรายเดือน
(4) แผนการปฏิบัติงาน คือ จํานวนแผนปฏิบัติงานกิจกรรมของชุมชนที่จะดําเนินการโดยระบุเปนรายเดือน

แบบ อปช. 2/2

- 32 แผนการใชจายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ตามระเบียบกรมประมงวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง
(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ...................................................................ยอดงบประมาณ.......................................บาท
กิจกรรม
(1)

ลงชื่อ.........................................................
(..............................................................)
ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น

รายการ
หมายเหตุ : ลงรายการ
(2)

รวม
จํานวน
(3)

ราคาตอ
หนวย
(4)

หนวย
นับ
(5)

รวมงบ
ประมาณ
(บาท)
(6)

แผนการใชจายงบประมาณ (7)
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ลงชื่อ......................................................
(..........................................................)
เลขานุการองคกรชุมชนประมงทองถิน่

คําอธิบายรายละเอียด
(1) กิจกรรมขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่จะดําเนินการภายใตกรอบกิจกรรมของโครงการฯ ภาพรวม (หนา 5) (กิจกรรมเดียวกันกับกิจกรรมที่จดั ทําแผนการปฏิบตั ิงาน)
(2) รายการวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิต คาบริหารจัดการชุมชน ทีจ่ ะดําเนินการจัดซื้อ
(3) จํานวนรวมของวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิต คาบริหารจัดการชุมชน ที่จะดําเนินการจัดซื้อ
(4) ราคาตอหนวยของวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิต คาบริหารจัดการชุมชน ที่จะดําเนินการจัดซื้อ
(5) หนวยนับของวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิต คาบริหารจัดการชุมชน ที่จะดําเนินการจัดซื้อ เชน อวน หนวยนับเปนมัด คาอาหารของผูเขาอบรม หนวยนับเปน มื้อ ,คน
(6) รวมงบประมาณทีด่ ําเนินการจัดซื้อแตละรายการ
(7) แผนการใชจายงบประมาณ คือ จํานวนเงินที่ใชจายตามแผนกิจกรรมของชุมชนที่จะดําเนินการในแตละเดือน

พ.ค.

มิ.ย.
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แบบประมาณการรายการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ปจจัยการผลิต การบริหารจัดการชุมชน หรือ
รายการอื่นๆ ในแตละกิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1.กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
1.1 การพัฒนาแหลงอาศัยสัตวน้ํา
ลําดับที่

รายการ

จํานวน
(ระบุหนวยนับ)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
(ระบุหนวยนับ)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
(ระบุหนวยนับ)

จํานวนเงิน
(บาท)

รวม
1.2 การปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
ลําดับที่

รายการ

รวม
1.3 การจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตวน้ํา
ลําดับที่

รายการ

รวม

- 34 2. กิกรรมพัฒนาอาชีพประมง
2.1 การปรับเปลี่ยนเครื่องมือทําการประมง
ลําดับที่

รายการ

จํานวน
(ระบุหนวยนับ)

จํานวนเงิน
(บาท)

1
2
3
4
5
6
รวม
2.2 การสนับสนุนอุปกรณซอมแซมเครื่องมือทําการประมงและเรือประมง
ลําดับที่

รายการ

จํานวนเงิน
(ระบุหนวยนับ)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนเงิน
(ระบุหนวยนับ)

จํานวนเงิน
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
รวม
2.3 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ลําดับที่
1
2
3
4

รายการ

- 35 3. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพของชุมชนประมง
3.1 การอบรมใหความรูการทําการประมงที่ถูกกฎหมาย
ลําดับที่

รายการ

จํานวนเงิน
(ระบุหนวยนับ)

จํานวนเงิน
(บาท)

1
2
3
4
รวม
3.2 การอบรมดูแลรักษาและซอมแซมเรือประมงหรือเครื่องมือประมง
ลําดับที่

รายการ

จํานวนเงิน
(ระบุหนวยนับ)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนเงิน
(ระบุหนวยนับ)

จํานวนเงิน
(บาท)

1
2
3
4
รวม
3.3 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองคความรู
ลําดับที่

รายการ

1
2
3
รวม
4. กิจกรรมเพิ่มมูลคาสัตวน้ํา
4.1 การพัฒนารูปแบบการแปรรูปสัตวน้ําตามมาตรฐานและความปลอดภัย
ลําดับที่

รายการ

1
2
3
4
5
รวม

จํานวนเงิน
(ระบุหนวยนับ)

จํานวนเงิน
(บาท)
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แบบ อปช. 3

รายงานการประชุมสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น………………
วันที่……เดือน…………………….พ.ศ. ……………
ณ………………………………………………………………
รายชื่อผูมาประชุม
1.
2.
3.
ผูเขารวมประชุม จํานวน ….. คน (รายชื่อเอกสารแนบทาย)
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
- ชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน
ประมง)
วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
2.1 การเสนอโครงการ/กิจกรรมตามความตองการของชุมชน
คณะกรรมการและสมาชิ กองค กรชุ มชนประมงทองถิ่นร วมแสดงความคิดเห็ น ในการจั ดทํ า
โครงการ……….. แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนภายใตโครงการพัฒนาอาชีพ
และส งเสริมความเข็มแข็งของชุ มชนประมง(กิจ กรรมพัฒ นาอาชีพชุ มชนประมง) กิจกรรมที่ชุ มชนเสนอให
ดําเนินการภายใต 4 กิจกรรม ที่กําหนดไวในโครงการหลัก
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององคกรชุมชนประมง ระบุกรรมการตรวจรับ ผูเก็บ
เอกสารการเงิน
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
ผูจดบันทึกการประชุม
……………………………………
(

)
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แบบ อปช. 4

หนังสือยินยอมใหเขาทําประโยชนที่ดิน
ที่อยู ………………………………………………………...
วันที…่ ………… เดือน…………………. พ.ศ….……...
โดยหนังสือฉบับนี้ (เจาของที่ดิน) ขาพเจา................................................................อายุ ………….ป
เลขบัตรประจาตัวประชาชน …………………………..เชื้อชาติ……………….. สัญชาติ ……………….อยูบานเลขที…่ …………….
หมูท…ี่ …ถนน…………………… ตรอก/ซอย …………………..ตําบล…………….. อําเภอ………….…. จังหวัด……………………….
รหัสไปรษณีย… ………………
ไดยินยอมใหกลุมสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่น…. (ระบุชื่อกลุม)…………………………………….
หมูบาน……….. ตําบล………………….. อําเภอ……………….. จังหวัด…………………… รหัสไปรษณีย……………………………...
เขาทําประโยชนในเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรม
พัฒนาอาชีพชุมชนประมง) โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. …………(ระบุกิจกรรม)…………….. เนื้อที่ไร……. ในทองที่…………………..……… หมูที่……….
ถนน……….. ตรอก/ซอย……………. ตําบล…………. อําเภอ……………… จังหวัด……………………………………… เอกสารแสดง
สิทธิ์ใชที่ดินประเภท …..(ระบุประเภทของเอกสารสิทธิ์)… ระวาง……….. เลขที่…………………….. พื้นที่ดินตามเอกสาร
สิทธิรวมพื้นที่………………… ไร
2. การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา…………………. ป
3. ขาพเจาขอรับรองขอความทั้งหมดขางตนเปนจริงหากขอความเปนเท็จขาพเจายอมรับผิดทาง
กฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………………………ผูใหความยินยอม
(

)

ลงชื่อ ………………………………………………ผูใหความยินยอม
(

)

ลงชื่อ …………………………………………… พยาน
(

)

ลงชื่อ …………………………………………… พยาน
(
หมายเหตุ แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหความยินยอมและสําเนากรรมสิทธิ์ที่ดนิ ดวย

)
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แบบ อปช. 5

หนังสือขอใชสถานที่สาธารณประโยชนตอนายอําเภอ
ที่อยู………………………………………………
วันที…่ …… เดือน…………….. พ.ศ……….
เรื่อง ขอใชสถานที่สาธารณประโยชน
เรียน นายอําเภอ………….. จังหวัด…………………………
ขาพเจา……………………… ในฐานะผูรับมอบอํานาจจาก …………………………………………………….
อายุ……………… ป สัญชาติ………………………….. อยูบานเลขที่……. หมูท…ี่ …. ซอย………………….. ถนน…………….
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต ……………………..จังหวัด……….. รหัสไปรษณีย… …………..
โทรศัพท ………………………..โทรสาร………………………..
1. มีความประสงคจะใชที่สาธารณประโยชน
เขียนบรรยายถึง
- วั ต ถุป ระสงคในการใช ที่สาธารณประโยชนเ พื่อใช ในโครงการพัฒ นาอาชีพและ
สงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
- แนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการใช
ประโยชนที่ดิน
2. การขอใชงานและพื้นที่ที่ใช
- ระบุมติที่ประชุมขององคกรชุมชนฯ
- ขนาดของพื้นที่ที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ
3. ระยะเวลาการใชตั้งแตวันที่.........เดือน..............พ.ศ........ถึงวันที.่ ........เดือน.........พ.ศ........
4. ตัวแทนผูประสานงานหรือผูรับผิดชอบในการใชพื้นที่นาย/นาง/นางสาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น

หมายเหตุ แสดงบัตรประชาชนผูยื่นคํารองขอ
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แบบ อปช. 6

แบบคําขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...............
เขียนที่ ......................................................
วันที่ .......................................................
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....... เพื่อดําเนินโครงการ……………………....
ภายใตโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
เรียน ประมงจังหวัด....................................
อางถึง ………………………………………………..
ตามหนังสือที่อางถึงสํานักงานประมงจังหวัด………….แจงวาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกรมประมงไดอนุมัติโครงการ……. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อดําเนินงานภายใต
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ขององคกร
ชุมชนประมงทองถิ่น (ระบุชื่อองคกร)................ นั้น
ในการนี้ ขาพเจานาย/นาง/นางสาว.........................ในฐานะประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
............ระบุชื่อองคกร........................................... มีความประสงคขอเบิกเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ........... แผนงานยุทศาสตรพลังทางสังคม โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) เปนงบประมาณทั้งสิ้น .....................บาท (......................)
เพื่อจัดหาวัส ดุ อุปกรณ เครื่องมือ ปจ จัยการผลิต คาใชจายในการบริห ารจั ดการขององคกรชุมชนประมง
ทองถิ่นหรือคาใชจายอื่นในการดําเนินงานโครงการฯ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
(ชื่อองคกร)....................ทั้งนี้ ไดแนบเอกสาร และหลักฐานมาดังนี้
(๑) แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
(๒) โครงการที่ไดรับการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง
(3) แผนการปฏิ บั ติ ง านขององค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง
(4) แผนการใช จ า ยงบประมาณขององค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง
(5) เอกสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณ การจัดซื้อ
วัส ดุ อุป กรณ เครื่องมือ ป จจั ยการผลิต การศึกษาดูงาน การพัฒ นาอาชี พ หรื อคาใช จายอื่น ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
(6) แสดงหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
(7) สํ า เนารายงานการประชุ ม ขององค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงาน ตามโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน
ประมง) เชน รายชื่อผูเขารวมประชุม การคัดเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการ การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
วัสดุ อุปกรณ เปนตน

- 40 (8) สํ าเนาสมุด บั ญชี เงิน ฝากธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่น ๆ
โครงการพั ฒ นาอาชี พ และส ง เสริ มความเข มแข็ งของชุ ม ชนประมง (กิ จ กรรมพัฒ นาอาชี พ ชุ ม ชนประมง)
ขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น
(9) หนั ง สื อ อนุ ญาตหรื อ ยิ น ยอมให ใ ช ป ระโยชน ใ นพื้ น ที่ ห รื อ สถานที่ ใ นกรณี ก าร
ดําเนินงานตามโครงการฯ มีการใชประโยชนในพื้นที่หรือสถานที่ของบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ขาพเจ าขอรั บ รองว า จะดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ า ย
งบประมาณตามขอ 3 และขอ 4 หากขาพเจามิไดดําเนินการตามแผนขางตน หรือนํางบประมาณไปใชผิดไป
จากวัตถุประสงคของโครงการฯ ขาพเจายินยอมคืนงบประมาณในสวนที่ไมไดเปนไปตามแผน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงนาม .................................................................
(.............................................................)
ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น .........................
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แบบ อปช. 7

แบบรายงานผลการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิต คาใชจายในการบริหารจัดการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
โครงการ……..ภายใตโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น............................อําเภอ......................................จังหวัด..........................................
ประจําเดือน……………………………………………………………
ลําดับ

กิจกรรม

รายการ

วัน/เดือน/ป วงเงินที่ไดรับ
ที่จัดซื้อ
อนุมตั ิรวม
(บาท)

ราคาที่จัดซือ้
บาท/หนวย
(1)

จํานวน
(2)

หนวยนับ
(3)

รวมงบประมาณ
(บาท)
(1) X (2)

หมายเหตุ

ผูรายงาน....................................................
ตําแหนงประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
เบอรโทรศัพท..............................................................
หมายเหตุ : 1. ขอใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่นจัดสงขอมูลใหคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง ระดับพื้นที่ พรอมแนบสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
2. ใบเสร็จรับเงิน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ ตัวจริง ใหจัดเก็บไวที่ทําการของชุมชนเพื่อเปนหลักฐานใหเจาหนาที่ตรวจสอบตอไป
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แบบ สนง.ปจ. 1

หนังสือแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ…………………

ที่…………………

สถานที…่ ……………..

เรื่อง แจงผลการพิจารณาอนุมัตโิ ครงการ……………..ภายใตโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชน
ประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
เรียน ประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น………
สิ่งที่สงมาดวย 1. โครงการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่ไดรับการอนุมัติ
2. แบบสรุปผลการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง
ตามที่ องค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น .................... เสนอโครงการ…..เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ รวม…….กิจกรรมฯ เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ปจจัยการผลิต
ค า ใช จ า ยในการบริ หารจั ดการองค กรชนประมงท องถิ่ น งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
.......................
บาท
(..........................................) รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1
ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัด…… ไดพิจารณาโครงการฯ แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ตามที่องคกรชุมชนประมงทองถิ่น……………เสนอ มีมติอนุมัติโครงการฯ
ดังกลาว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ทั้งนี้ ขอใหทานดําเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับงบเงิน
อุดหนุน ในการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(................................................................)
ประมงจังหวัด............................................

แบบ สนง.ปจ. 1/1

- 43 สรุปผลการพิจารณาอนุมัตโิ ครงการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัด..................................................

จํานวน............................ชุมชน จํานวน...................................โครงการ รวมจํานวนเงินโครงการที่ไดรบั การอนุมัติ...................................บาท
ที่ ชื่อองคกรชุมชนประมง
ทองถิ่นที่ขอรับการ
สนับสนุน

จํานวน งบประมาณ
สมาชิกที่
ไดรับ
ประโยชน
(ราย)

ผลการพิจารณา

เกณฑการพิจารณา (ใสเครื่องหมาย )
ความ
ครบถวน
ของการ
นําไปใช
ประโยชน

การใช
ประโยชน
อยาง
ตอเนื่อง

กิจกรรม ดําเนินการ
ไมซ้ําซอน ไดทันที

เกณฑ
มาตรฐาน
วัสดุอุปกรณ
(ราคาใน
พื้นที)่

ความ
เหมาะสม
ของ
แผนงาน/
เงิน

ความ
ครบถวน
ของ
เอกสาร
ประกอบ

อนุมัติ

ไม
อนุมัติ

ลงชื่อ.......................................................ประธานคณะกรรมการฯ
ลงชื่อ.......................................................เลขานุการฯ
(....................................................)
(....................................................)
หมายเหตุ : กรณีแบบสรุปผลการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง มีจํานวนหลายแผนจะตองใหประธานและเลขานุการฯ ลงนามเอกสารทุกแผน
: กรุณาระบุวันที่อนุมัติลงในตารางดวย

ระบุ
วันที่
อนุมัติ

- 44 หนังสือแจงผลการอนุมัติโครงการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น
สํานักงานประมงจังหวัด ถึง กองตรวจการประมง

แบบ สนง.ปจ. 2

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานประมงจังหวัด………….โทร.
.
ที่ กษ
วันที่
เรื่อง ขอแจงผลการอนุมัตโิ ครงการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงภายใตโครงการพัฒนาอาชีพ
และสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) จังหวัด (ระบุ)
เรียน ผูอํานวยการกองตรวจการประมง
สํานักงานประมงจังหวัด........................................... ขอสงโครงการขององคกรชุมชนประมง
ทองถิ่นดานประมงชายฝงภายใตโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรม
พัฒนาอาชีพชุมชนประมง) จังหวัด............... ที่ผานการอนุมัติโครงการแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ จํานวน..................... ชุมชน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ....................... บาท (.....................................)
ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารมาดวยดังนี้
1. แบบสรุป ผลการพิจารณาอนุ มัติโ ครงการของคณะกรรมการขับ เคลื่ อนนโยบายของ
กรมประมง จํานวน..........แผน (แบบ สนง.ปจ.1/2)
2. สําเนาโครงการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง พรอมแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ภายใตโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชน
ประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ของจังหวัด…………….. จํานวน ..............ชุด รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม .................................................................
(.............................................................)
ประมงจังหวัด ...................................................................
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แบบ สนง.ปจ. 3

หนังสือรายงานการโอนงบเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สํานักงานประมงจังหวัด ถึง กองตรวจการประมง)

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานประมงจังหวัด…………. โทร.
ที่ กษ
วันที่
เรื่อง รายงานผลการโอนงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของ

.

ชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน ผูอานวยการกองตรวจการประมง
ตามที่ สํ า นั ก งานประมงจั งหวั ด .............................................ได รั บ มอบหมายให บู ร ณาการ
รวมกับศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล สังกัดกองตรวจการประมง ดําเนินงานโครงการพัฒนา
อาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) สนับสนุนองคกรชุมชน
ประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงเขารวมโครงการฯ เพื่อขอรับงบเงินอุดหนุน ในการดําเนินกิจกรรมตามความ
ตองการของชุมชน นั้น
ในการนี้ สํานักงานประมงจังหวัด..................................ไดโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
โครงการพั ฒ นาอาชี พ และส ง เสริ มความเข็ มแข็ งของชุ ม ชนประมง (กิ จ กรรมพัฒ นาอาชี พ ชุ ม ชนประมง)
สนับสนุนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงที่ไดรับการอนุมัติโครงการ แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการโอนเงินงบประมาณใหแกองคกรชุมชนประมง
ทองถิ่นดานประมงชายฝง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. งบประมาณที่โ อนให แกองคกรชุ มชนประมงทองถิ่น ด านประมงชายฝ ง รวมทั้งสิ้ น
จํานวน............บาท
2. จํานวนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่ไดรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาอาชีพ
และส ง เสริ ม ความเข็ ม แข็ ง ของชุ ม ชนประมง (กิ จ กรรมพั ฒ นาอาชี พ ชุ ม ชนประมง) จากกรมประมง
จํานวน ................ ชุมชน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงนาม .................................................................
(.............................................................)
ประมงจังหวัด .......................................................

แบบ สนง.ปจ.3/1
- 46 แบบรายงานการโอนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัด.........................................................
ลําดับที่

รายชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น

งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
(บาท)

งบประมาณที่โอนให
องคกรชุมชนประมงทองถิ่น
(บาท)

1

วันที่โอน
งบประมาณ

หมายเลขบัญชีธนาคาร
ธนาคาร.........สาขา.........
เลขที่บัญชี............................
ขององคกรชุมชนประมง.........

2
3
4
5

รวมทั้งสิ้น................ชุมชน

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

.................บาท
(................................)
ผูรายงาน.............................................................
(
)
ตําแหนง..................................................................
วัน/เดือน/ป ............................................................

- 47 แบบรายงานผลการดําเนินงาน (สํานักงานประมงจังหวัด)
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สนง.ปจ. 4

จังหวัด...........................................................................
ประจําเดือน................................................
ลําดับที่

ชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น

กิจกรรมตามแผนที่ไดรับอนุมัติ
(1)

แผนปฏิบัติงาน
(2)
แผน

ผล

แผนการใชจาย
งบประมาณ
(3)
แผน
ผล

หมายเหตุ

1
2
3

ผูรายงาน.............................................................................
ตําแหนง..............................................................................
เบอรโทรศัพท.....................................................................
วัน/เดือน/ป........................................................................
คําอธิบาย (1) ระบุกิจกรรมที่ไดรับการอนุมัติ
(2) แผนปฏิบัติงาน ระบุจํานวนแผนใหเหมือนกับแผนปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไวในแตละเดือนที่ชุมชนไดรับการอนุมัติ ใสจํานวนผลการดําเนินงานที่ชุมชนไดดําเนินการเดือนนั้น
(3) แผนการใชจายงบประมาณ ระบุจํานวนแผนใหเหมือนกับแผนการใชจายงบประมาณกําหนดไวในแตละเดือนที่ชุมชนไดรับการอนุมัติ ใสจํานวนผลการใชจายงบประมาณที่
ชุมชนดําเนินการในเดือนนั้น
หมายเหตุ : ขอใหสํานักงานประมงจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานและจัดสงขอมูลใหกองตรวจการประมงทุกสิ้นเดือน พรอมแนบรูปภาพประกอบผลการดําเนินงาน (ถามี)

แบบคณะทํางานฯ 1
- 48 แบบรายงานผลการดําเนินงาน (คณะทํางานฯ ระดับพื้นที)่
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อําเภอ.............................................................จังหวัด....................................................................
ประจําเดือน.................................................
ลําดับที่

ชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น

กิจกรรมตามแผนที่ไดรับอนุมัติ
(1)

แผนปฏิบตั ิงาน
(2)

แผนการใชจาย
งบประมาณ
(3)
แผน
ผล

แผน

ผล

(หนวยนับ)

(หนวยนับ)

(หนวยนับ)

หมายเหตุ
แผน

(หนวยนับ)

1
2
3
ผูรายงาน.............................................................................
ตําแหนง..............................................................................
เบอรโทรศัพท .....................................................................
วัน/เดือน/ป ........................................................................
คําอธิบาย (1) ระบุกิจกรรมที่ไดรับการอนุมัติ
(2) แผนปฏิบัติงาน ระบุจํานวนแผนใหเหมือนกับแผนปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไวในแตละเดือนทีช่ ุมชนไดรับการอนุมัติ ใสจํานวนผลการดําเนินงานทีช่ ุมชนไดดําเนินการเดือนนั้น
(3) แผนการใชจายงบประมาณ ระบุจํานวนแผนใหเหมือนกับแผนการใชจายงบประมาณกําหนดไวในแตละเดือนทีช่ ุมชนไดรับการอนุมัติ ใสจํานวนผลการใชจายงบประมาณที่
ชุมชนดําเนินการในเดือนนั้น
หมายเหตุ : ขอใหคณะทํางานในพื้นที่รายงานผลการดําเนินงานโดยตัดยอดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน และจัดสงขอมูลใหสํานักงานประมงจังหวัดทุกเดือนพรอมแนบรูปภาพประกอบ
ผลการดําเนินงาน (ถามี)

แบบคณะทํางานฯ 2
- 49 รายงานการใหคําปรึกษา แนะนํา องคกรชุมชนประมงทองถิ่น และรายงานการติดตามการดําเนินงาน
(คณะทํางานฯ ระดับพืน้ ที)่
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ................................................................................................................
หนวยงาน ..................................................................................... จังหวัด ..............................................
ประจําเดือน...........................................
1. รายงานการใหคําแนะนํา/ติดตามผลการดําเนินงานขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่รับผิดชอบ
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปญหาที่องคกรชุมชนประมงทองถิ่นขอคําปรึกษา/แนวทางแกไขปญหาหรือขอแนะนําแกองคกรชุมชน
ประมงทองถิ่น
ปญหาที/่ ขอคําปรึกษา
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแกไขปญหาหรือขอแนะนํา
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูรายงาน................................................
ตําแหนง.................................................
หนวยงาน.................................................
วัน/เดือน/ปที่รายงาน

- 50 3. การรายงานผล
1. หน ว ยงานที่รั บผิ ด ชอบรายงานผลตามแบบรายงานที่กําหนดเดือนละ 1 ครั้ง โดยหน วยงานที่
รับผิดชอบสงรายงานใหกองตรวจการประมงทุกสิ้นเดือน เพื่อกองตรวจการประมงจะไดรวบรวมและรายงานผล
กปม. 31 ใหกรมประมงทราบตอไป
2. กองตรวจการประมงสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ หลังเสร็จสินโครงการ เสนอกรมประมงทราบ

ภาคผนวก
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- 54 โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจําปงบประมาณ 2564
หลักการและเหตุผล
ประมงพื้ น บ า น เป น การทํ า การประมงโดยใช เ รื อ ประมงขนาดเล็ ก ทํ า การประมงด ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพต่ํ า หรื อ ใช เ ครื่ องมือ ทํ าการประมงโดยไมใ ช เ รื อ และจั ด เป น ชาวประมงส ว นใหญ ข องประเทศ
โดยประเทศไทยมีจังหวัดที่ติดชายทะเล จํานวน 22 จังหวัด ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝงทะเลในจังหวัด
ชายทะเลดังกลาว จึงยึดอาชีพทําการประมงเปนอาชีพหลักในการดํารงชีวิตและในปจจุบันจากการพัฒนาทางดาน
อุต สาหกรรม เทคโนโลยี การบุ กรุ กพื้น ที่ป าชายเลน ทั้งสภาพแวดล อมที่เ ปลี่ ย นแปลง ซึ่งส งผลให เ กิด ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอันสงผลตอระบบนิเวศหวงโซอาหาร แหลงที่อยูอาศัยพอแมพันธุสัตวน้ําและ
แหล ง สื บ พั น ธุ ว างไข แ ละเลี้ ย งตั ว อ อ นของสั ต ว น้ํ า นอกจากนั้ น การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ประมงให ทั น สมั ย
เพื่อเพิ่มศักยภาพการจับสัตวน้ํา การทําการประมงดวยเครื่องมือผิดกฎหมาย เพื่อใหสามารถจับสัตวน้ําไดเพิ่มขึ้น
ทําใหเกิดปญหาการทําการประมงเกินศักยภาพการผลิต ตามธรรมชาติ จนเกิดป ญหาแยงชิงการใชทรัพยากร
สัตวน้ําในทองถิ่น ทําใหชาวประมงจับสัตวน้ําไดลดลง รายไดจากการประมงลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ
คุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบาน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 25 กําหนดให
กรมประมงดําเนินการชวยเหลือ สงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนประมงทองถิ่นในการจัดการ การบํารุงรักษา
การอนุรักษ การฟนฟู และการใช ประโยชนอยางยั่ งยืนจากทรั พยากรสัตว น้ํา สนับสนุ นใหมีการรวมกลุ มและ
จัดใหมีการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น รวมทั้งชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ หรือ
กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนประมง ดวยเหตุนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมง กําหนดเปน
นโยบายสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนประมง เกิดการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งและชาวประมง
สามารถพึ่งพาตนเองได เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอยางยั่งยืนตอไป
กรมประมง โดยกองตรวจการประมง จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนชาวประมงพื้นบานที่รวมตัวกันเปน
กลุมและไดขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ตามความใน มาตรา 25 แหงพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม กับหนวยงานของกรมประมง ในการเขามามีสวนรวมฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร
สัตวน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา โดยมีการบริหารจัดการรวมกัน รวมถึงการสรางความหวงแหนทรัพยากรสัตวน้ํา
ในบ านเกิดการดํ าเนิ นโครงการฯภายใต หลั กการมีสว นร วมและการบูร ณาการทํางานร วมกันจากทุกภาคสว น
ที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหชุมชนประมงพื้นบานมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่งจะนําไปสู
การบริหารจัดการประมงอยางยั่งยืนตอไป

- 55 วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงอยางยั่งยืน
2. เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง
3. เพื่อใหสมาชิกองคชุมชนประมงทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพ
การทําประมง
4. เพื่อสรางจิตสํานึกในการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนประมง
พื้นบาน
ผลผลิตโครงการ (Output)
1. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงมีแผนการพัฒนาทรัพยากรประมงชายฝงภายใตการมี
สวนรวมของชุมชนจํานวน 250 ชุมชน
2. ชาวประมงพื้นบานสามารถจับสัตวน้ําไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 3
3. มีองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา
ไมนอยกวา 250ชุมชน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome)
ทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงมีความอุดมสมบูรณ องคกรชุมชนประมงทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีรายไดเพิ่มขึ้น
และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงอยางยั่งยืน
กลุมเปาหมาย
ชุมชนประมงที่ไดขึ้นทะเบียนเปนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงกับกรมประมงในพื้นที่
22 จังหวัดชายทะเล จํานวน 250 ชุมชน
พื้นทีด่ ําเนินการ
จังหวัดชายฝงทะเล จํานวน 22 จังหวัด ไดแกจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทราสมุทรสาคร
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา
ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา ปตตานี และนราธิวาส
วิธีดําเนินการ
1. กรมประมงจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดําเนินการโครงการฯใหคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator: FC) จังหวัดชายฝงทะเลทั้ง 22 จังหวัด เพื่อรับทราบแนว
ทางการปฏิบัติงานและการดําเนินงานโครงการฯ
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator: FC) พิจารณาคัดเลือก
ชุมชนประมง ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงกับกรมประมง เขารวมโครงการฯ
3. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
แตงตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) ดําเนินการดังนี้
3.1 ชี้ แ จงโครงการ ให คํา แนะนํา ในการจั ด ทํา โครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรประมงชายฝ ง ตามความต อ งการของชุ ม ชนและสอดคล อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ แ ละบริ บ ทของ
ชุ ม ชนเป า หมาย ซึ่ ง ประกอบด ว ยแผนการปฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมที่ ดํา เนิ น การและแผนงบประมาณ
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ในการดําเนินงานโครงการฯ
3.2 ใหคําแนะนําในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม และรวบรวมรายงานการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ผานมติการประชุมองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ที่มีความตองการขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ ตามกิจกรรมที่
เหมาะสมกับกลุมฯ
3.3 องคกรชุมชนประมงทองถิ่นเปาหมาย นําเสนอโครงการฯ ที่มีรายละเอียดชัดเจนทั้งแผนการ
ปฏิ บั ติ งาน และแผนการใช จ ายงบประมาณ ตามแบบฟอร มที่กรมประมงกําหนด ตลอดจนหลั กฐานต างๆที่
เกี่ยวของ เชน รายงานประชุมคณะกรรมการของชุมชน คณะกรรมการตรวจรับของ ใบเสนอราคา ตอคณะกรรมการ
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ขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator: FC) เพื่อพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานโครงการฯ
ตอไป เปนตน
4. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator: FC)พิจารณาอนุมัติการ
ดําเนินงานโครงการฯ และโอนเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ตามที่องคกรชุมชนประมงทองถิ่นเสนอ ผานทาง
บัญชีธนาคารกรุงไทย (จํากัด มหาชน)หรือธนาคารอื่น ที่องคกรชุมชนประมงทองถิ่นไดเปดบัญชีไว
5. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดําเนินการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณและเครื่องมือเพื่อดําเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานที่ไดรับการอนุมัติและรายงานผลการจัดซื้อวัสดุและสิ่งของพรอมเอกสารหรือหลักการที่เกี่ยวของใหกับ
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสรางความเขมแข็งของชุมชนประมงในระดับพื้นที่ภายใน 30 วัน
หลังดําเนินการแลวเสร็จ ทั้งนี้องคกรชุมชนประมงทองถิ่นตองทําสําเนาเอกสารการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณและ
เครื่องมือไวที่กลุมดวยเพื่อการตรวจสอบ
6. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่
ใหคําแนะนํา คําปรึกษา รวมแกไขปญหาใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่น พรอมทั้งติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนงานของแตละองคกรอยางตอเนื่อง
7. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมงในระดับพื้นที่
ดําเนินการสํารวจเก็บขอมูลผลจับสัตวน้ําของสมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นในพื้นที่เปาหมายโครงการฯ กอน
ระหวาง และหลังเขารวมโครงการฯ ตามแบบฟอรมที่กรมประมงกําหนด
8. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมงในระดับพื้นที่
รายงานผลการดําเนินโครงการฯ เดือนละ 1 ครั้ง มายังสํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ และใหคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC)สรุปรายงานความกาวหนาของการดําเนิน
โครงการใหกองตรวจการประมง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
8. กองตรวจการประมง ติดตามผลและรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการฯตามแบบ
รายงาน กปม 1 และรายงานกรมประมงทราบตอไป
9. กองตรวจการประมง สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ เสนอกรมประมงทราบ
กิจกรรมดําเนินการ
เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น ในการจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ
และการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงใหเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืนสูงสุดจึงกําหนดใหดําเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังนี้
1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ไดแก กิจกรรมพัฒนาแหลงอาศัยสัตวน้ํา เชน การสรางซั้งกอ ซั้งเชือก
เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัย ที่หลบภัย ที่วางไขและเลี้ยงตัวออนของสัตวน้ํา ชวยฟนฟูระบบนิเวศทางทะเล กิจกรรม
การปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติและกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตวน้ํา เปนตน
2. กิจ กรรมการพัฒ นาอาชี พประมง ได แก การปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งมือทําการประมงให ส อดคล องกั บ
สภาพแวดลอมของชุมชน และชนิดของสัตวน้ํา และการสนับสนุนอุปกรณซอมแซมเครื่องมือทําการประมงและ
เรือประมงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางรายไดในชุมชน เปนตน
3. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพของชุมชนประมง โดยการอบรมใหความรูการทําการประมงที่ถูกกฎหมาย
การใชเครื่องมือประมงตามมาตรฐานการทําการประมงพื้นบานอยางยั่งยืน การดูแลรักษาและซอมแซมเรือประมง
หรือเครื่องมือประมง การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองคความรูจากพื้นที่ตนแบบ เปนตน
4. กิจกรรมการเพิ่มมูลคาสัตวน้ํา ไดแก การพัฒนารูปแบบการแปรรูปสัตวน้ําตามมาตรฐานและความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค เปนตน

- 57 ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
(เปาหมายชุมชน 250 ชุมชน)

ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน)

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

กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนประมง
1. กรมประมงจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดําเนินการ
โครงการฯให ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของกรม
ประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) จังหวัดชายฝงทะเล
ทั้ง 22 จั ง หวัด เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติง านและ
การดําเนินงานโครงการฯ
2. คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของกรมประมง
(Fisheries Co-ordinator: FC) พิจารณาคัดเลือกชุมชน
ประมง ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดาน
ประมงชายฝงกับกรมประมง
3. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเขมแข็ง ของชุมชนประมงในระดับพื้นที่ ที่ไดรับการ
มอบหมายจากคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของ
กรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) ประชุมชี้แจง
ผูนํ า ชุ มชนประมงท อ งถิ่ น เพื่อ แนะนํ า แนวทาง และการ
จัดทําแผนความตองการของชุมชน

เงินงบประมาณ (บาท)
งบเงินอุดหนุน
25,000,000

- 58 4. คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของกรมประมง
(Fisheries Co-ordinator: FC) พิจ ารณาอนุมัติก าร
ดําเนินงานโครงการฯ และโอนเงินงบประมาณตามที่องคกร
ชุมชนประมงทองถิ่นเสนอ ผานทางบัญชีธนาคารกรุง ไทย
(จํ า กั ด มหาชน) หรื อ ธนาคารอื่ น ที่ อ งค ก รชุ ม ชนประมง
ทองถิ่นที่ไดเปดบัญชีเอาไว
5. องค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด หา
อุปกรณและเครื่องมือเพื่อดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานที่
ไดรับการอนุมัติและรายงานผลการจัดซื้อวัสดุแ ละสิ่งของ
พรอมเอกสารหรือ หลัก การที่เกี่ ย วขอ งใหกั บคณะทํางาน
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนประมงในระดับพื้นที่ ภายใน 30 วัน หลังดําเนินการ
แลวเสร็จ
6. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนประมงในระดับพื้นที่ ใหคําแนะนํา
คําปรึกษา รวมแกไขปญหาใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
พรอมทั้งติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานของแตละ
องคกรอยางตอเนื่อง
7. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
ความเขม แข็ ง ของชุ ม ชนประมงในระดั บพื้ น ที่ดํ าเนิ นการ
สํ า รวจเก็ บ ข อ มู ล ผลจั บ สั ต ว น้ํ า ของสมาชิ ก องค ก รชุ ม ชน
ประมงทองถิ่นในพื้นที่เปาหมายโครงการฯ กอนและหลังเขา
รวมโครงการฯ ตามแบบฟอรมที่กรมประมงกําหนด
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ความเขมแข็ง ของชุมชนประมงในระดับพื้นที่ รายงานผล
การดํ า เนิ น โครงการฯ เดื อ นละ 1 ครั้ ง มายั ง สํ า นั ก งาน
ประมงจั ง หวั ด ในพื้ น ที่ และให ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC)
สรุปรายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการใหกอง
ตรวจการประมง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
9. ก องตรวจก ารประมง ติ ด ตามผลแล ะรา ยงา น
ความก า วหน า ในการดํ า เนิ น งานโครงการฯ เสนอ กรม
ประมงทราบ
10. กองตรวจการประมง สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯหลังเสร็จสิ้นโครงการ เสนอ กรมประมงทราบ

- 60 ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ. 2564
งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง
งบดําเนินงาน จํานวน 2,000,000 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 25,000,000 บาท
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทรัพยากรสัตวน้ําเพิ่มขึ้นทําใหชาวประมงสามารถจับสัตวน้ําไดเพิ่มมากขึ้น
2. สมาชิกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมงอยางยั่งยืน
3. องคกรชุมชนประมงทองถิ่นมีการเสริมสรางการสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
และทรัพยากรสัตวน้ําในชุมชนตนเอง
4. เกิดการบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่รวมกัน
ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ พัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนประมง
เชิงคุณภาพ ชาวประมงพื้นบานชายฝงสามารถจับสัตวน้ําไดเพิ่มขึ้น
ผูร ับผิดชอบโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบหลักในสวนกลาง: กองตรวจการประมง
หนวยงานรับผิดชอบหลักในพื้นที่ :
1. สํานักงานประมงจังหวัดชายฝงทะเล จํานวน22 จังหวัดไดแก
1.1 สํานักงานประมงจังหวัดตราด
1.2สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
1.3 สํานักงานประมงจังหวัดระยอง
1.4 สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี
1.5 สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.6 สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
1.7 สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
1.8 สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
1.9 สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
1.10 สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1.11 สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร
1.12 สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี

คาเปาหมาย
หนวยนับ
จํานวน
ชุมชน
250
รอยละ
3

- 61 1.13 สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.14 สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา
1.15 สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี
1.16 สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
1.17 สํานักงานประมงจังหวัดสตูล
1.18 สํานักงานประมงจังหวัดตรัง
1.19 สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่
1.20 สํานักงานประมงจังหวัดพังงา
1.21 สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
1.22 สํานักงานประมงจังหวัดระนอง
2. ศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล
หนวยงานสนับสนุน
1. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
3. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
4. กองตรวจราชการกรม
5. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
6. สํานักงานเลขานุการกรม
7. กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
8. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
9. กองยุทธศาสตรและแผนงาน
เปาหมายจํานวนชุมชนประมงที่ดําเนินการ
ลําดับที่
หนวยงาน
1
สํานักงานประมงจังหวัดตราด
2
สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
3
สํานักงานประมงจังหวัดระยอง
4
สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี
5
สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
6
สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
7
สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
8
สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
9
สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
10 สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ
11 สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร
12 สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี
13 สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวนชุมชนประมงที่เขารวมโครงการ (ชุมชน)
10
10
15
10
1
3
3
3
6
24
14
8
27
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15
16
17
18
19
20
21
22

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา
สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี
สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานประมงจังหวัดสตูล
สํานักงานประมงจังหวัดตรัง
สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่
สํานักงานประมงจังหวัดพังงา
สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานประมงจังหวัดระนอง
ผลรวมทั้งหมด

15
20
12
8
8
26
10
12
5
250

รายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานโครงการ
งบประมาณรายจาย
งบประมาณ (บาท)
งบดําเนินงาน :
2,000,000
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนประมง
2,000,000
- คาใชจายของเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคสําหรับดําเนินโครงการ เชน
การจัดตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด การประชาสัมพันธ สํารวจความตองการเบื้องตน
การติดตาม การใหคําแนะนํา การรวมแกไขปญหา และการรายงานผลการดําเนินงาน
- คาใชจายของเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสวนกลางสําหรับดําเนินโครงการ เชน
การประชุม และการใหคําแนะนํา การรวมแกไขปญหา การติดตาม และการรายงานผล
การดําเนินงานใหกรมประมงทราบ โดยเปนคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุที่จําเปน
งบเงินอุดหนุน :
25,000,000
คา ใช จ า ยในการสนั บ สนุ น องค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น เป น ค า ใช จ า ยในการ
สนับสนุนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น จํานวน 250ชุมชน ๆ ละ 100,000 บาท
โดยองคกรชุมชนประมงทองถิ่นสามารถเลือกดําเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมและ
ตามความตองการของชุมชนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น ตัวอยางกิจกรรม อาทิ
1. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
1.1กิจกรรมพัฒนาแหลงอาศัยสัตวน้ํา เชน การสรางซั้งกอ ซั้งเชือก เพื่อเปนแหลงที่
อยูอาศัย ที่หลบภัย ที่วางไขและเลี้ยงตัวออนของสัตวน้ํา ชวยฟนฟูระบบนิเวศทาง
ทะเล เปนตน
1.2การปลอยลูกพันธุส ัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยการจัดซื้อหรือจัดหาลูกพันธุ
สัตวน้ํา เชน พันธุหอยทะเล กุงทะเล ปลากะพงขาว ปูมา ปูทะเล เปนตน
1.3กิ จ กรรมการจั ด ตั้ ง และพั ฒ นาธนาคารสั ต ว น้ํ า เช น การสร า งธนาคารปู
กุงมังกร หมึก เปนตน
2.กิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมง
2.1 การปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกกฎหมายเชน จัดซื้ออวนลอย
ปลาทู อวนลอยกุง อวนปู ลอบปู เปนตนโดยสามารถจัดหาเครื่องมือทําการประมงได
ตามความตองการของชุมชนโดยเปนเครื่องมือที่มีความเหมาะสมและถูกตองตาม
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ระเบียบกรมประมง
วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง
(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
พ.ศ. 256๓
โดยที่เ ป น การสมควรกําหนดหลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่อ นไขในการเบิ กจ ายเงิน อุด หนุ น
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) เพื่อให
การดําเนินงานตามโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงคและเพื่อใหการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับเปนไปอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงจึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประมงวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
อาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) พ.ศ. 256๓”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอสั่งการใดที่มีขอความขัดหรือแยงกับเรื่องที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ไมใหมีผลบังคับใชอีกตอไป และใหใชตามระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสง หรือ
การปฏิ บั ติ อื่ น ใดที่ มิ ไ ด กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บนี้ ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของราชการว า ด ว ยการนั้ น
โดยอนุโลม
ข อ ๕ ให อ ธิ บ ดี ก รมประมงรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให ก องตรวจการประมง
เปนหนวยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคหรือขอขัดของในการดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหอธิบดีกรมประมง
เปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ ๖ ในระเบียบนี้
“โครงการ” หมายความวา โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง
(กิจ กรรมพัฒ นาอาชีพชุมชนประมง) ในแตล ะป งบประมาณ ที่กรมประมงไดรั บงบประมาณใหดํ าเนิน การ
ในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

- 65 “เงินอุดหนุน” หมายความวาเงินที่ไดรับการจัดสรรจากเงินงบประมาณรายจายประจําป
หรืองบอื่นใด ในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่ออุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ในการจั ดหาวั ส ดุ อุป กรณ เครื่ องมือ ป จ จั ยการผลิ ต การศึกษาดู งาน การพัฒนาอาชี พ หรื อรายจ ายตาม
กิจกรรมตามแผนงานภายใตโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพ
ชุมชนประมง) ใหแกองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง เปนตน
“องคกรชุมชนประมงทองถิ่น” หมายความวา องคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
ในพื้นที่ดําเนินการ 22 จังหวัดชายทะเล ที่ไดขึ้นทะเบียนกับกรมประมงตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมประมง
ประกาศกําหนด ตามความในมาตรา 25 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม
“คณะกรรมการขับเคลื่ อนนโยบายของกรมประมง” หมายความวา คณะกรรมการขับเคลื่ อน
นโยบายของกรมประมง (Fisheries Co - ordinator : FC) ที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งกรมประมงที่ 676/2560
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
“สํานักงานประมงจังหวัด” หมายความวา สํานักงานประมงจังหวัดที่ดําเนินโครงการ
ขอ ๗ อัตราการจายเงินอุดหนุนที่จายใหองคกรชุมชนประมงทองถิ่นทีร่ วมโครงการใหจายได
ในอัตราไมเกินองคกรละ 100,000 บาท
ขอ ๘ วัตถุประสงคของโครงการ
(1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝง
อยางยั่งยืน
(2) เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง
(3) เพื่อใหสมาชิกองคชุมชนประมงทองถิ่น มีรายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจาก
การประกอบอาชีพการทําประมง
(4) เพื่อสรางจิตสํานึกในการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนประมงพื้นบาน
ขอ ๙ คุณสมบัติขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เขารวมโครงการ
(1) ไดรับการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงกับกรมประมง
(2) องคกรทีม่ ีการบริหารงานในรูปแบบกลุมโดยมีคณะกรรมการอยางชัดเจนและมีการ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบาน
หมวด 2
แนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินอุดหนุน
ข อ ๑๐ กรมประมงจั ด สรรเงิ น งบประมาณ งบเงิ น อุ ด หนุ น ให สํ า นั กงานประมงจั ง หวั ด ที่
ดําเนินการโครงการ
ขอ 11 การใชจายเงินอุดหนุนโครงการ แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้
(1) คาวั ส ดุ อุป กรณ และเครื่องมือ เช น เนื้ ออวน เชือก เหล็ ก เทรลเลอร ลากเรื อ
กบไฟฟา ตูเชื่อมไฟฟา สวาน ประแจ ถังน้ํา แผนอลูมิเนียม ปมน้ํา ปมลม ปูน แผนไม เปนตน
(2) คาปจจัยการผลิต เชน พันธุส ัตวน้ํา อาหารสัตวน้ํา เปนตน
(3) คาใชจายในการบริหารจัดการองคกรชุมชนประมงทองถิ่น เชน คาใชจายสําหรับ
อาหารกลางวัน อาหารวางในการประชุม วัสดุสํานักงาน คาปายโครงการ คายานพาหนะ คาที่พักในการประชุม
หรือศึกษาดูงาน เปนตน

- 66 (๔) คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ
การจายเงินอุดหนุนโครงการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนดุลพินิจของประมงจังหวัดในการ
พิจารณาอนุมัติคาใชจาย
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง พิจารณาคัดเลือกองคกรชุมชน
ประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงในพื้นที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ ขอ ๙ และอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝง
ขอ 13 ให ประธานองค กรชุ มชนประมงทองถิ่ นด านประมงชายฝ งที่ ได รั บการคั ดเลื อกตาม
ขอ ๑๒ เสนอแผนการการดําเนินกิจกรรมและแผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น
ดานประมงชายฝง ตอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ
ขอ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นดานประมงชายฝงแลวใหประธานองคกรชุมชน
ประมงทองถิ่น ยื่นคําขอตามแบบขอรับเงินอุดหนุนแนบทายระเบียบนี้ ตอประมงจังหวัด พรอมแนบหรือแสดง
เอกสารหรือหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของประธานองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
(๒ )แผ นการปฏิ บั ติ ง านขององค ก รชุ มช นประมงท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง
(๓) แผนการใช จ า ยงบประมาณขององค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง
(๔) เอกสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณ การจัดซื้อ
วัส ดุ อุป กรณ เครื่องมือ ป จจั ยการผลิต การศึกษาดูงาน การพัฒ นาอาชี พ หรื อคาใช จายอื่น ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
(๕) แสดงหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
(๖) สํ า เนารายงานการประชุ ม ขององค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน
ประมง) เชน รายชื่อผูเขารวมประชุม การคัดเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการ การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
วัสดุ อุปกรณ เปนตน
(๗) สําเนาสมุด บัญชี เงินฝากธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) หรื อธนาคารอื่น ๆ
โครงการพั ฒ นาอาชี พ และส ง เสริ มความเข มแข็ งของชุ ม ชนประมง (กิ จ กรรมพัฒ นาอาชี พ ชุ ม ชนประมง)
ขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น
( ๘ ) ห นั ง สื อ อ นุ ญ า ต ห รื อ ยิ น ย อ ม ใ ห ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ใ น พื้ น ที่ ห รื อ ส ถ า น ที่
ในกรณีการดําเนินงานตามโครงการฯ มีการใชประโยชนในพื้นที่หรือสถานที่ของบุคคลอื่น
ขอ ๑5 เมื่อไดรั บคําขอพรอมทั้งเอกสารหรื อหลั กฐานตามขอ ๑๔ แลว ใหป ระมงจังหวั ด
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอและเอกสารหลักฐาน หากเห็นวาคําขอและเอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถ ว นแล ว ให ป ระมงจั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ให แ ก อ งค ก รชุ ม ชนประมงท อ งถิ่ น
โดยใหดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นๆ โครงการพัฒนา
อาชี พและส งเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ขององคกรชุ มชน
ประมงทองถิ่นที่ยื่นคําขอ

- 67 หมวด 3
การติดตามและรายงานผล
ข อ 16 ให สํ านั กงานประมงจั งหวั ดรายงานผลความก าวหน าการดํ า เนิ น งานโครงการฯ
การเบิกจายงบประมาณใหกองตรวจการประมงทราบทุกเดือน จนสิ้นสุดปงบประมาณ และสรุปผลการดําเนิน
หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
ขอ 17 ใหกองตรวจการประมงติดตามผล รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการฯ
การใชจายงบประมาณ และสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ หลังเสร็จสิ้น เสนอกรมประมงทราบ
การดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง อาจให มีคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลโครงการฯ
ที่อธิบดีกรมประมงแตงตั้งดวยก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 256๓

(นายมีศักดิ์ ภักดีคง)
อธิบดีกรมประมง
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ราง
คําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัด............
ที.่ ............/256.....
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง
ในพื้นที่จังหวัด.../ในพื้นที่อําเภอ.......

เรื่องขออนุมลักการจางถายเอกสารแลขาเลมเอกสาร จํานวน 1 รายการ
ดวยจังหวัด....ไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุน.................
เพื่อใหการบริหารงานและดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ประมง (กิ จ กรรมพัฒ นาอาชี พประมง) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของจั ง หวั ด.....เป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่ ประกอบดวย
1. ชื่อ...........
2. ชื่อ...........
3. ชื่อ...........
4. ชื่อ...........
5. ชื่อ..........
6. ชื่อ.........

ตําแหนงหัวหนากลุม....
(สํานักงานประมงจังหวัด)
ตําแหนงประมงอําเภอ
ตําแหนง......................
ศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล
ตําแหนง....................
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ตําแหนง...................
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ตําแหนง...................
เจาหนาในคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง
ของจังหวัดทีไ่ ดรับมอบหมาย

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํ า งาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
และเลขานุการ

โดยใหคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนประมง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ใหกับองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่เขารวมโครงการ
2. ให คําปรึ กษา แนะนํ าในการจั ดทําโครงการฯ/แผนการดํ าเนิ นงานกิจกรรม และแผนการใช จ าย
งบประมาณ
3. รวบรวมผลการจั บสัตวน้ํา กอน ระหว าง และหลังดําเนินโครงการของสมาชิกองคกรชุมชนประทองถิ่น
ที่เขารวมโครงการ
4. ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินโครงการรวมกับองคกร
ชุมชนประมงทองถิ่น

- 69 4. ติดตามและรวบรวมรายงานผลการดําเนินโครงการฯ ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กรมประมง ทราบทุกเดือน
5. ดํ าเนิ นการตามภารกิ จอื่นๆ ที่ประธานคณะกรรมการขั บเคลื่ อนนโยบายของกรมประมงจั งหวั ด
มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

........... พ.ศ. ..........

หมายเหตุ องคประกอบของคณะทํางานขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่
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ตัวอยางปายโครงการ (ถามี)
90 ซม.

60 ซม.

รายละเอียดปายโครงการ
1. วัสดุแผนอะคิลิค ปายเหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความคงทนแข็งแรง ตามความความตองการของชุมชน
2. ขนาดปาย 60 x 90 เซนติเมตร หรือขนาดตามความเหมาะสมและความตองการของชุมชน
3. ขนาดเสาเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ความสูง 2 เมตร หรือขนาดตามความเหมาะสมและความตองการของชุมชน
4. รายละเอียดขอความในปายโครงการอยางนอยควรมีขอความตามตัวอยาง ชุมชนสามารถใสรูปภาพ ขอความเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

