ชื่อโครงการ: โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง (โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมงหนองซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งจังหัน อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
มิติที่ 1: ความสามารถขององค์กร
1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ (6 คะแนน)
1.1 มีการกาหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่แสดงว่าให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
□

ไม่มี

□

มี (ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ได้
ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยไว้หลายมาตราในการบริหารและพัฒนาประเทศและได้กาหนดช่องทางที่
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการใช้สิทธิทางตรง ดังนี้
1) ตามมาตรา 43 บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ ให้ดาเนินการที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นไม่ดาเนินการสิ่งที่จะก่อนผลเสีย และหน่วยงานรัฐ
ต้องพิจารณาข้อเสนอนั้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย
2) ตามมาตรา 133 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ไม่น้อยกว่า 10,000 คนสามารถเข้าชื่อกันเพื่อเสนอ
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐต่อสภาผู้แทนราษฎรได้
3) ตามมาตรา 254 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอ
ข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยรัฐธรรมนูญยังไม่ได้กาหนดจานวนรายชื่อที่
ต้องใช้ไว้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และจะต้องมีกฎหมายออกมากาหนดหลักเกณฑ์ต่อไป
4) ตามมาตรา 256 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนสามารถเข้าเชื่อกัน
เพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
อีกหลายเรื่อง หลายประเด็น ดังนี้
1) ตามมาตรา 57 (1) รั ฐ ต้ อ งอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม จัดให้มีพื้นที่สาธารณะสาหรับการทากิจกรรม โดยต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
2) ตามมาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวิตภาพ โดยต้องให้ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมดาเนินการและ
ได้รับประโยชน์ด้วย
3) ตามมาตรา 63 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
กลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต
4) ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน
5) ตามมาตรา 68 รั ฐ ต้ อ งอุ ป ถั มภ์ แ ละคุ้ ม ครองพระพุ ท ธศาสนา ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การศึ กษาและ
เผยแพร่หลักธรรม ต้องมีมาตรการป้องกันการบ่อนทาลาย และต้องส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วน
ร่วมดาเนินการดังกล่าวด้วย
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6) ตามมาตรา 74 รัฐต้องจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ หรือระบบความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพลูกจ้าง
และนายจ้าง ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
7) ตามมาตรา 78 รัฐต้องให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒ นาประเทศด้านต่างๆ การจัดทาบริการ
สาธารณะ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง
และการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน
8) ตามมาตรา 178 รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้รับการ
เยียวยาจากผลกระทบของการทาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
9) ตามมาตรา 252 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะมาจาการเลือกตั้งหรือมา
จากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือวิธีอื่นก็ได้แต่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
10) ตามมาตรา 253 ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
ให้ประชาชนทราบ และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
11) ตามมาตรา 257 (3) การปฏิรูปประเทศต้องทาเพื่อให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
12) ตามมาตรา 259 กฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องระบุถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยังกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน อีกอย่างน้อย 4 ประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) ตามมาตรา 58 การดาเนิ น การที่ อาจมีผ ลกระทบต่ อทรัพ ยากรธรรมชาติ คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
สุขภาพอนามัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชน
ที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการ
2) ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน
3) ตามมาตรา 77 ก่ อ นการออกกฎหมายทุ ก ฉบั บ รั ฐ ต้ อ งจั ด รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ เกี่ ย วข้ อ ง
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน
4) ตามมาตรา 178 รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้รับการ
เยียวยาจากผลกระทบของการทาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ดั ง นั้ น ภาครั ฐ จึ ง มี ก ารปรั บ ตั ว และเปิ ด ระบบราชการเข้ า สู่ ก ระบวนการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participation Democracy) ที่ยอมรับและเปิดโอกาศให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริห ารราชการที่เป็น รูปธรรมยิ่งขึ้น หน่วยงานราชการมีการกาหนดนโยบาย ทิศทางและ
แนวทางที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้นาวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 และนายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่กาหนดหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1:
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม]he
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ในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
โดยมียุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจกรมประมงอยู่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนระบุอยู่ในแนวทาง ดังต่อไปนี้
- แนวทางที่ 1: สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิช าการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
- แนวทางที่ 3: ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง โดยให้ ความส าคั ญ กั บ แนวทางการพั ฒ นาที่ เกี่ ย วข้ อ งใน ข้อ ที่ 1: เสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม
- แนวทางที่ 4: ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ ความสาคัญ ข้อที่ 1: ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
การเกษตร
2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลใน สั งคมไทย แนวทางการพั ฒ นาที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ 1) ปรับ ปรุ งโครงสร้ างหน่ ว ยงาน
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า และ 2) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานและโครงการสาคัญของยุทธสาสตร์นี้ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง และภายใต้ นโยบายและ
โครงการสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายมุ่งเน้นให้ยกระดับ
สินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง โดยการพัฒนาใช้พื้นที่เกษตรกรรม 149 ล้านไร่ ที่มีจา กัด เพื่อทาให้ เกษตรกร มี
รายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีฐานะทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ” เปรียบเทียบเหมือนยก กระดาษ A4
แนวคิด “การยกกระดาษ A4” ได้กาหนดเป้าหมายปลายทาง คือ จะต้องทาให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ลด
ต้นทุนให้ได้ 20% และเพิ่มผลผลิต 20% โดยมีโครงการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สาคัญ
10 เรื่อง ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri – Map), 2) โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่, 3) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882
ศูนย์, 4) โครงการเกษตรอินทรีย์, 5) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน, 6) โครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง, 7) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ , 8) โครงการส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพแก่ผู้
ยากไร้ในเขตพื้ น ที่ สปก., 9) โครงการพั ฒ นาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer), และ10) โครงการ
Smart Officer
ภาระกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเกษตรกร
ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในแนวทางหรือหลักการดาเนินโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายกระดาษ A4 ดังกล่าว
คือ 1) กษตรกรเป็นผู้เรียนรู้ และปรับปรุงการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการ ของตลาด
โดยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อให้ ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีกระบวนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต ผ่านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากลเพื่อ
3

ยกระดับสินค้า, 2) ภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูล ในการประกอบการตัดสินใจ พัฒนา/ส่งเสริมอาชีพแก่
เกษตรกร ตลอดจนการให้ความรู้ในการผลิต การพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บรักษา
คุณภาพ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การบรรจุภัณฑ์และการตลาด โดยผ่านทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และ กลุ่มเกษตรกร มีการบูรณาการภารกิจตามหน้าที่ของส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เข้าด้วยกัน ตั้งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์ จัดทาแผน ไปจนถึงการดาเนินการส่งเสริมโครงการต่าง
ๆ ซึ่งจะต้องมีความสัมพัน ธ์ เชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งเมื่อมีการดาเนิน การถึงกระบวนการสุ ดท้ ายในแต่ล ะ
โครงการจะบรรลุ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
ภารกิจของกรมประมงและความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 – 2562 รัฐบาลได้กาหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศไทยไว้ว่า “พัฒนา มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนั้น กรมประมงจึงได้ปรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กรมประมงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
มีความมั่นคงทางอาหาร กรมประมงได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่างๆ ดังนี้
1)
การออกและปรั บ ปรุ ง พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ ในราชกิ จ จา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และมีผลบังคับใช้วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 และพระราชก าหน
ดการประมง (ฉบับที่ 2) ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 และมีผลบังคับใช้วันที่
29 มิถุนายน 2560 เพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ จัดระเบียบการทาการประมงในประเทศไทยและนอกน่านน้าทั่วไป
เพื่อป้องกันมิให้มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้าให้อยู่ในสภาวะที่เป็น
แหล่ งอาหารของ มนุษยชาติอย่างยั่ งยืน และรักษาสภาพสิ่ งแวดล้อมให้ดารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตาม
แนวทาง กฎเกณฑ์ และ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ กากับดูแลการบริหารจัดการด้าน
การประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าอยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถทาการประมงได้
อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด
2)
ดาเนินการปรับโครงสร้างกรมประมง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการทาการประมง รวมถึงภารกิจใหม่ซึ่งไม่เคยกาหนดไว้ก่อนใน พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 โดยมี
การปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมประมงใหม่ในเดือนตุลาคม 2559
ภารกิจของกรมประมงตามกฎหมาย กรมประมงมีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการ
ประมง เพื่อการบริห ารจัดการ ทรัพยากรสัตว์ น้าควบคุมการประมง การผลิตสัตว์ น้าและสินค้าประมงที่มี
มาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
ตลอดจนป้องกันมิให้มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมง
และสัตว์น้าให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน
อานาจหน้าที่ของกรมประมง กรมประมงมีอานาจหน้าที่ทั้งหมด 11 ข้อ ทั้งนี้อานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนได้ระบุไว้ใน ข้อที่ 6 อานาจหน้าที่ของกรมประมง ดังนี้ (1) ดาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย กฎหมายว่าด้วยการจัด
ระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) ศึกษา
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้า สัตว์น้าสวยงามและ
พันธุ์ไม้น้า อาหารสัตว์น้า สุขภาพสัตว์น้า และวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสารวจ
ด้านทรัพยากรสัตว์น้าแหล่งทาการประมง เครื่องมือทาการประมง และระบบนิเวศทั้งในและนอกน่านน้าไทย
รวมทั้งรักษาและฟื้น ฟู ทรัพ ยากรสัตว์ น้า ให้ อยู่ในระดับที่ส ามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน (4) ศึกษา
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรักษาสัตว์ น้า การแปรรูปสัตว์น้า การเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
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เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์ น้า (5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนกากับดูแลสินค้าประมง ให้ได้มาตรฐานตลอดสายการผลิต
จนถึงผู้บริโภค (6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมง การอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้า กาหนดมาตรการในการทาการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้า ควบคุม ป้องกัน
และปราบปราม การทาการประมงและการค้าสัตว์น้า ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งป้องกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการทาการประมง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในและนอกน่านน้าไทย (7) พัฒนาระบบการควบคุม
เฝ้ าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการท าการประมง ตลอดจนระบบสื บค้น ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ให้ ส ามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์ น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์ น้า ตลอดสายการผลิตจนถึง ผู้บริโภค (8) ศึกษา วิจัย
พัฒนา และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง และการพัฒนาธุรกิจด้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
การทาการประมง การแปรรูปสัตว์น้า และอาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีความมั่นคงและมี ความสาคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ (9) ดาเนินการเกี่ยวกับพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์และบริ หาร
จัดการ ทรัพยากรสัตว์น้า ด้านวิชาการ การค้า การลงทุน และกิจการอื่น ๆ ด้านการประมงที่เกี่ยวข้อง (10)
ศึกษา พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศและเครือข่าย การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล ตลอดจน การให้บริการสารสนเทศ
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมประมงหรือตามที่กระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กรมได้ปรับโครงสร้างองค์กรและกาหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาด้านการประมงของประเทศไทย 4.0 โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ดังนี้
1. วิสัยทัศน์กรมประมง คือ “พัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การประมงที่ยั่งยืน”
2. พันธกิจกรมประมง ได้แก่
2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ และความสามารถใน
การ ประกอบอาชีพของเกษตรกร
2.1.2 พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
2.1.3 บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
2.1.4 พัฒนาการวิจัยเพื่อน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
2.1.5 ปรับ บทบาทขององค์กรและพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคลให้ มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่
พร้อมปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. ประเด็นยุทธศาสตร์กรมประมง มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยมี
เป้าประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับเกษตรกร
อย่างยั่งยืน ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนได้กาหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 3: สร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เครือข่าย เพื่อให้เกษตรกร
มีการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
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3.1.2 ยุทธศาสตร์ การพั ฒ นาและตรวจสอบสิ นค้าประมงให้ มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูล ค่าและ
ความสามารถในการแข่งขัน
3.1.3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าให้ยั่งยืนและคงความหลากหลาย ซึ่งการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนได้กาหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ น้าเพื่อสนับสนุนให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากร
3.1.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนได้กาหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 6 : สร้างเสริมการทางานแบบบูรณาการระหว่าง
หน่ ว ยงานภายในและภายนอกเพื่ อ ให้ มี ก ารบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภ าพ และ กลยุทธ์ที่ 7: สร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย และ
สร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้ ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า กรมประมงมีการส่งเสริมสนับสนุน ให้ชุมชนหรือภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอนของการดาเนินโครงการต่างๆ มีการสร้างการรับรู้ข่าวสาร ทาความเข้า
ในในส่วนที่เกี่ยวข้องในระหว่างการดาเนินงาน
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมี
ส่วนร่วม ดาเนินการโดย กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ 1 ใน 6
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร ตามแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มีการปรับ
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
นวัตกรรม” โดยใช้ “พลังประชารัฐ” ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบั น การเงิน สถาบัน การศึกษา ภายใต้ค วามร่วมมือจากภาคประชาชน (ภาค
ประชาสังคม) โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนหรืออานวยการ (Supporter หรือ Facilitator) ใน
การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม
หลักการดาเนินงานโครงการธนาคาผลผลิตเกษตรด้านการประมง กรมประมง ได้ดาเนินการภายใต้
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน (Co-management) ในการดาเนินงานในการพัฒนาด้านการประมงที่จับจาก
ธรรมชาติ (Capture fisheries) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (Aquaculture) อย่างอย่างยืน มีการพัฒนาการ
จัดตั้งกลไกความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภาครัฐและชุมชน เพื่อให้
การดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
นอกจากนี้ ได้ มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ การปฎิ บั ติ ง านโครงการธนาคารผลผลิ ต เกษตรด้ า นการประมง
ประจ าปี งบประมาณ 2560 และ 2561 เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการด าเนิ นงานโครงการฯ อย่ างไรก็ต าม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมในคู่มือการปฎิบัติงานได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเพียงกรอบการ
ดาเนินงานกว้างๆ ดังนั้น รายละเอียดในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้ น ที่ แ ละบริ บทของชุ มชนในแต่ ละพื้ น ที่เป้า หมายของโครงการในแต่ละจังหวัด เพื่ อการดาเนิน งาน
โครงการเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตและเกิดประโยชน์กับของราษฎรใน
ชุมชนมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดาเนินโครงการจะต้องให้ชุมชนหรือภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการกาหนดปัญหาและความต้องของชุมชน กาหนดและวางแผนการดาเนินงาน ร่วมดาเนินการ
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ติดตามและประเมินผล วางแผนการดาเนินโครงการในปีต่อไป ตลอดจนชุมชนมีการร่วมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ
1.2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ/อัตรากาลัง หรือกาหนดหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
□
□

ไม่มี
มี (คู่มือการปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง)

กองวิจั ย และพัฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าจืด โดยกลุ่ มวิจัยการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าชุมชน ของกรม
ประมง ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง ซึ่งโครงการธนาคารฯ นี้ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 หลังจากมี การปรับโครงสร้างส่วน
ราชการกรมประมงใหม่ ตั้ งแต่ เดื อ นตุ ล าคม 2559 ซึ่ ง หน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบโดยรวมของกองวิ จั ย และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด มีดังนี้
1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด พันธุ์ไม้น้าจืด และการจัดการ
ฟาร์ม
2) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้าจืดและพันธุ์ไม้น้าจืด
3) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และพันธุ์ไม้น้าจืด
4) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าจืดและพันธุ์ไม้น้าจืดในฟาร์ม โดยมุ่งเน้น
การมีส่วนรวมของเกษตรกร
5) ดาเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้าจืด และพันธุ์ไม้น้าจืด
6) กากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์ น้าจืด และพันธุ์ไม้น้าจืด
เพื่อการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดหรือมาตรฐานสากล
7) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าจืด
และพันธุ์ไม้น้าจืด
8) ให้ บ ริ ก ารการตรวจวินิ จ ฉั ย คุ ณ ภาพดิ น และน้ า รวมทั้ งก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและพันธุ์ไม้น้าจืด
9) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
ทั้งนี้ การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าจืด แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6
กลุ่ม 12 ศูนย์เขต 12 งาน และ 30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด มีอัตรากาลังบุคคลากรกอง
วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าจื ด ทั้ ง หมด 1,486 ราย โดยแบ่ ง ข้ า ราชการจ านวน 269 ราย
ลูกจ้างประจาจานวน 190 ราย พนักงานราชการ 827 ราย จ้างเหมาบริการ จานวน 200 ทั้งนี้ บุคคลากรของ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชุมชนในส่วนกลาง มีทั้งหมด 5 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จานวน 2
ราย พนักงานราชการ จานวน 1 ราย และจ้างหมา จานวน 2 ราย มีภารกิจความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ศึกษา ค้น คว้า วิจั ย และพั ฒ นาการเพิ่ มผลผลิ ตสั ต ว์น้ าจากการเพาะเลี้ ยงในแหล่ งน้าปิ ดให้
เพียงพอต่อความต้องการต่อการบริโภคในท้องถิ่น
2) จัดทาแผนงานและรูปแบบของการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแหล่งน้าปิดขนาดเล็ก กาหนด
แนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าขนาดเล็ก
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3) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ
4) เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าปิด
5) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
จะเห็นได้ว่าภารกิจและความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชุมชนในการ
ดาเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคนที่
เป็ น ผู้ ใ ช้ ท รั พ ยากรในแหล่ ง น้ าชุ ม ชน (User) และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง น้ า
(Stakeholder) เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าชุมชนโดยการปล่อย
เลี้ ย ง (Culture Based Aquaculture) ดังนั้ น เพื่อ ดาเนินการตามภารกิจความรับ ผิดชอบของกลุ่มฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงต้องดาเนินการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนภายใต้การบูรณา
การของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น การดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงจึงดาเนิ นการใต้หลักการมีส่วนร่วม
ชองชมชน/ประชาชนดงกล่าวนี้ โดยมีจัดตั้งกลไกความร่วมมือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย มีการแต่งตั้ง
กรรมการขับเคลื่อนโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ในระดับกรมประมง โดยมีรองอธิบดี
กรมประมงเป็ น ประธานคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งกรมประมงเลขที่ 1227/2559 และมีการประชุ ม
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับ คณะทางานโครงการ เพื่อชี้แจงการดาเนิน โครงการฯ ติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
อย่างต่อเนื่อง

การประชุมขับเคลื่อนกรรมการขับเคลื่อนโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงในระดับกรมประมง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานในระดับท้องถิ่น ทั้งคณะทางานซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของกรมประมงในพื้นที่ (ระดับจังหวัด) จากสานักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพั ฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดที่รับผิดชอบโครงการ และ คณะกรรมการธนาคารฯ ประจาแหล่งน้าของแต่ละจังหวัดที่
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กโดยชุ ม ชน เพื่ อ บริ ห ารจั ด การโครงการฯ ภายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งได้ระบุ รายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน
การประมง กิจกรรมที่ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, และ 1.2.3)
จากรายละเอียดคูมือการปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ได้ระบุหน่วยงาน
ที่รั บ ผิ ดชอบไว้อย่ างชัด เจน ซึ่งเป็ น การท างานแบบบู รณาการของหน่ วยงานกรมประมงในส่วนกลาง
ประกอบด้ว ยกองนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาประมง กองวิจัย การเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าจืด ซึ่ ง เป็ น
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หน่วยงานรับผิดชอบหลักการดาเนินโครงการฯ ในภาพรวมทั่วประเทศ โดย มีหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่
(ระดับจังหวัด) ได้แก่ สานักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ซึ่งทาหน้าที่
เป็นฝ่ายอานวยการ (Facilitator) และสนับสนุน (Supporter) ชุมชน/ประชาชนในการดาเนินโครงการฯ โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของโครงการฯ และมีหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐอื่น เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
นอกจากนี้ ในแผนการดาเนินโครงการ ในคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ ยังได้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักและหน่ วยงานรับ ชิดชอบรอง ในการดาเนินงานในแต่ล ะกิจกรรมของโครงการฯ แต่การดาเนิน งาน
โครงการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินกิจกรรมของโครงการฯ
2. การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (4 คะแนน)
ไม่มี
มี (ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุนโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมง พ.ศ.2560)
การดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของกองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ซึ่งมีลูกค้าที่
สาคัญคือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และประชาชนที่ร่วมโครงการต่างๆ จึงเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้าจืดที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กรอบแนวทางการดาเนินงานโครงการธนาคารผลผลการเกษตรด้านการประมง เป็นโครงการหนึ่งที่
ดาเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยดาเนินงาน
โครงการภายใต้ห ลักการมีส่ วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ อานวยความสะดวกและสนับสนุน ใน
ระหว่างการดาเนินโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดว่าชุมชนหรือประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนไหนบ้างระบุ ไว้ใน
เอกสาร ดังนี้
□
□

1) คูมือการปฎิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจาปีงบประมาณ 2560
และ 2561 ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนของการดาเนินงานกิจต่างๆที่ระบุไว้อย่างชัดเจนให้ชุ มชนมี
ส่วนร่วม
2) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุนโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
พ.ศ.2560 และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุนโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน
การประมง พ.ศ.2561 โครงการธนาคารผลผลิ ตเกษตรด้านการประมง ได้ มีการจัดสรรเงิน
อุดหนุ นให้ชุ มชน เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการฯ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุง
แหล่งแหล่งน้าให้เหมาะสมและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าและการบริหารธนาคารผลผลิตสัตว์น้าใน
โครงการฯ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารผลผลิ ตเกษตรด้านการประมง ซึ่ง
แสดงให้เห็นการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
อย่างเป็นรูปธรรม
3. การให้ ข้ อ มู ล ข่าวสารและรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชนหรือผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
(5 คะแนน)
3.1 มีช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน
□
□

ไม่มี
มี (เอกสารกลุ่มไลน์ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง)
9

กรมประมงช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สาคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผ่านหลายช่องทางที่
หลากหลาย โดยกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพั น ธ์ ภายใต้สานักเลขานุการกรมประมง ซึ่งทาหน้าที่ห ลัก
(Focus point) ในส่วนกลาง ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านประชาสัมพันธ์ (Focus point)
ของหน่วยงานอื่นภายในกรมประมงทั้งในส่วนกลางและส่วนภู มิภาคและกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ (1)
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ติดตามสถานการณ์ และข่าวสารด้านการประมง, (2) ศึกษา วิเคราะห์
วิธีการ ช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน
(๓) ศึกษา วิเคระห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ, (4) บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดและ
เผยแพร่ เทคโนโลยี ข่ าวสารกรม, (5) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายในและภายนอกด้ านงาน
ประชาสัมพันธ์, และ (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน
ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการเกษตรด้านการประมง รวมทั้งโครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองซับสมบูรณ์ อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ก็มีการใช้ช่องทางให้ข้อมูล
ตามช่องทางดังกล่าว ซึ่งมีความหลากหลายเข้าถึงได้สะดวกและทันเวลาในการใช้งาน มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ และเจ้าหน้าที่กับคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ในชุมชนในระหว่างการดาเนินงานโครงการฯ ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น เวปไซค์ของหน่วยงาน
หนังสือพิมพ์ กลุ่มไลน์ เฟคบุ ค ทั้งในหน่วยงานกรมประมง และชุมชนที่ร่วมโครงการเพื่อ การประสานงาน
รวดเร็ว ทันเวลาซึ่งส่งผลทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการฯ ของกรมประมง
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ภาพการประชาสัมพันธ์การติดตามการดาเนินงานโครงการฯ ของกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด

ภาพการประชาสัมพันธ์กาดาเนินงานโครงการฯ การอรมพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่
โครงการฯ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด

11

ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการธนาคารฯ ของสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ (หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการธนาคารฯ หนองซับสมบูรณ์)
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13

ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการธนาคารฯ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีบ้ งสัตว์น้ามหาสารคาม
(หน่วยงานรับผิดชอบโครงการธนาคารฯ หนองซับสมบูรณ์)
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นอกจากนี้ ในพื้นที่ยังมีช่องทางการให้ข้อมูลผ่านการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ประจาแหล่งน้า
และในระหว่างการประชุมประจาเดือนของหมู่บ้านมีการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการ
ซึ่งในขั้นตอนของการดาเนิน งานโครงการฯ มีการจัดประคณะกรรมการธนาคารฯ ร่วมกั บชุมชนเป้าหมาย
และเจ้าหน้ าที่ป ระมงเป็น ประจา เพื่อรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินโครงการ
ตลอดจนการวางแผนการทางาน การปรับแผนการปฏิบัติงานให้ทันเหตุการณ์ และประธานคณะกรรมการ
ธนาคารฯ มี ป ระชาสัมพัน ธ์ให้ ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง และส่ง รายงานผลการดาเนิ นงานโครงการฯ ให้
สานั กงานประมงจั งหวัด ทราบเป็ น ล าดับ จากหน่ วยงานในพื้น ไปยั งกรมประมงและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ต่อไปเป็น ลาดับ ทั้งที่เป็น รายงานทางจดหมายอีเมล์ ช่องทางไลน์กลุ่ม โครงการซึ่งสะดวกและเป็น
ปัจจุบัน (Real times)

วันที่ 23 มกราคม 2560 ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ
จ.บุรีรัมย์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ระดมความเห็นจัดทากิจกรรมและแผนดาเนินงานโครงการธนาคารฯ ร่วมกับ
คณะกรรมการธนาคารฯ และราษฎรบ้านซับสมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
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3.2 มีการนาความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการเพิ่ม ประสิทธิภ าพการทางาน/
การให้บริการที่ชัดเจน
ไม่มี
มี (เอกสารผลการดาเนินงานโครงการธนาคารเกษตรด้านการประมงบ้านซับ

□
□
สมบูรณ์)

การดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงระบุชัดเจนในคู่มือการปฎิ บัติการ ว่าการ
จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการฯ ต้องมาจากการระดมความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย กิจกรรม
และแผนงานโครงการฯ จะต้องเกิดจากปัญหาและความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนเป้าหมายอย่างแท้จริง
โดยมีการจัดเวทีประชาคมก่อนเริ่มดาเนินโครงการและการระดมความคิดเห็นชุมชนจัดทาแผนการดาเนินการ
โครงการโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยช่วยเหลืออานวยการในด้านวิชาการและขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
การดาเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ ได้ดาเนินการภายใต้
การมีส่ วนร่วมของชุมชนในพื้ น ที่แหล่งน้าเป้ าหมายโครงการ มีการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็ น เพื่ อ
ก าหนดเป้ า หมาย แนวทางการแก้ ปั ญ หา ก าหนดกิ จ กรรมและแผนการด าเนิ น งานผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการธนาคารฯ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นประจา และแผนการดาเนินงาน
เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
มิติที่ 2: การทางานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
4. การส่ งเสริมการทางานแบบมีส่ วนร่ว มในการดาเนิ นโครงการ/ดาเนินงาน เพื่อส่ งเสริมการเปิ ดระบบ
ราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ
การเข้า มาเกี่ ย วข้ อ ง (Involve) หรื อ ท างานร่ว มกั น ในระดั บ ความร่ว มมื อ (Collaborate) ในลั ก ษณะ
หุ้นส่วนความร่วมมือ (45 คะแนน)
4.1 อธิบายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา/ที่มา/สภาพปัญหา หรือเหตุผลสาคัญที่นามาสู่การ
ริเริ่มการดาเนินโครงการ/การแก้ปัญหา และแนวโน้ม/เงื่อนไขของสถานการณ์ รวมทั้งผลกระทบ
ตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นอย่างไร
ทรัพยากรสัตว์น้าจืดเป็นทรัพยากรธรรมชาติจัดอยู่ในกลุ่มที่สามารถเกิดทดแทนได้ (Renewable
Natural Resources) การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมจะทาให้สามารถนาผลผลิตสัตว์น้าจืดมาใช้ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่ถ้ามีการบริหารจัดการและนาใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมไม่บารุงดูแลรักษาหรือการ
จับใช้ประโยชน์ไม่สอดคล้องตามกาลังผลิตของแหล่งน้าที่มีอยู่ ก็จะทาให้ทรัพยากรสัตว์น้าจืดถดถอยจนสูญ
สิ้นหรือหมดไปได้
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ งที่ ที่มี แหล่ งน้าและทรัพ ยากรสั ต ว์น้ าอุ ดมสมบู รณ์ มาแต่ บรรพกาล
ทรัพยากรสัตว์น้าจืดมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทยมาช้านาน ทรัพยากรสัตว์น้าจืดยังคงมี
บทบาทและความสาคัญมากต่อราษฎรในชนบท มีคุณค่าและความสาคัญต่อสังคมไทยโดยรวมหลายประการ
ได้แก่ (1) ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของประชากรไทย เป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกและมี
คุณค่าทางโภชนาการ (2) เป็นแหล่งสร้างรายได้ของประชาชนในเขตพื้นที่ชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่
ตั้งอยู่รอบแหล่งน้านั้น และยังเป็นปัจจัยสาคัญของการลดรายจ่ายในระดับครัวเรือน (3) เป็นวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณีและวัฒนธรรมการประมงน้าจืดของคนในชนบท (4) เป็นแหล่งความปลอดภัย
ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (5) แหล่งทรัพยากรน้าจืดหลายแห่งเป็นแหล่งสันทนาการ เป็นศูนย์กลางที่
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯลฯ
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ผลจากการพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมาทาให้สภาพแวดล้อมของแหล่งน้าและทรัพยากรประ
น้าจืดเปลี่ยนแปลงไป ผลจับสัตว์น้าและรายได้ของชาวประมงถดถอย แหล่งอาศัยสัตว์น้าเสื่อมโทรม ชุมชน
ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้าชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นผู้
วางแผน ปฏิ บั ติ งาน ติ ด ตามประเมิ น ผล และแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้เพื่ อ การจั ด การประมงเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต
ทรัพยากรสัตว์น้าจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
จากปั ญ หาความเสื่ อมโทรมของทรัพ ยากรสั ตว์น้าของประเทศกลั บ มีอีก หนึ่ งความพยายามของ
หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันและฟื้นคืนทรัพยากรสัตว์น้าตลอดจนการสร้างอาชีพให้เกิด
รายได้ให้ กับ ประชาชนชาวไทยทั้งน้ าจืด น้าทะเล รวมถึงประชาชนรอบชายฝั่ง หน่วยงานนั้นก็คือ “กรม
ประมง” ธนาคารผลผลิ ต เกษตรด้ า นการประมง ด าเนิ น การแตกต่ า งกั น ไปตามลั ก ษณะพื้ น ที่ แต่ มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน คือเพื่อช่วยฟื้นฟูสัตว์น้าให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยเน้นรูปแบบที่
ชุมชนมีส่วนร่วม ดาเนินการต่อได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ แต่ก่อประโยชน์ให้กับธรรมชาติเศรษฐกิจ และปากท้อง
ของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาล
โครงการธนาคารผลผลิ ต เกษตรด้ านประมง ด าเนิ น การโดยกรมประมง เริ่ ม ด าเนิ น การตั้ ง แต่
ปี งบประมาณ 2560 ซึ่งเข้าสู่ ปี ที่ 2 ของการดาเนิ นโครงการ ปัจจุบั นมีชุมชนร่วมดาเนิน โครงการฯ แล้ ว
จานวน 40 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีแผนการดาเนินโครงการฯ 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2564 จานวน
ทั้งหมดประมาณ 150 แห่งทั่วประเทศ
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองซับสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน อ.
โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เป็นแหล่งน้าชุมชนขนาดเล็ก มีพื้นที่จานวน 40 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนมีคันคูขอบเขตของ
แหล่งน้าล้อมรอบที่ชัดเจน มีการใช้น้าสาหรับทาการเกษตร ที่ผ่านมายังไม่มีการบริการจัดการด้านกาประมง
ในแหล่งน้านี้ ทาให้ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ามีน้อย เนื่องจากแหล่งน้า
ดังกล่าวนี้ไม่มีศักยภาพในการแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ เพราะไม่มีแหล่งพ่อแม่พันธุ์ ไม่มีแหล่งสืบพันธุ์
วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์เท่าที่ควร
ดังนั้น ชาวบ้านซับสมบูรณ์จึงมีความต้องการบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชน หนองซับสมบูรณ์ในการ
เพิ่ ม ผลผลิ ต สั ต ว์น้ าจื ด ซับ สมบู ร ณ์ นี้ ให้ เป็ น แหล่ งอาหารโปรตี น และสร้างรายได้ ให้ กั บ ชุม ชนจึงได้ด าเนิ น
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าจืดเพื่อ
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าและใช้แนวทางการจัดการด้วยรูปแบบการเลี้ยงจากการให้อาหารหรือการเพิ่มอาหาร
ธรรมชาติ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชนของเขาเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและยั่งยืน
กรมประมงได้สนับสนุนในการดาเนินการโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมงบ้านหนองซับ
สมบู รณ์ ต.ทุ่ งจั งหั น อ.โนนสมบู ร ณ์ จังหวัด บุรีรัม ย์ ซึ่งเป็น โครงการตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
นโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1) เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีผลผลิตสัตว์น้าจืดเพียงพอต่อการบริโภคและสามารถสร้าง
รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน,
2) เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายโครงการมีความรู้สามารถในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้าในชุมชน
เพื่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าและบริหารผลผลิตสัตว์น้าจืดผ่านธนาคารผลผลิตเกษตรด้ านการ
ประมงและนาไปสู่การดารงชีวิตของราษฎรมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน, และ
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3) เพื่อให้ บุ คคลกรของกรมประมงมี ความสั ม พันธ์อันดีกับ ชุมชน และพัฒ นาด้านการทางาน
ร่วมกับ ชุมชน ซึ่งน าไปสู่การพัฒ นาด้านการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าจืด ให้ ชุมชนสามารถบริห าร
จัดการผลผลิตสัตว์น้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 อธิบายการดาเนินโครงการ/ดาเนินงานเกี่ยวกับรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ดาเนินงานในพื้นที่ตั้งแต่
ริเริ่มไปจนถึงการกาหนดแนวทางและดาเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา ทีส่ ะท้อนระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การบูรณาการการทางานและทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน และหลักการ/แนวคิด
ที่นามาประยุกต์ใช้ ว่าเป็นอย่างไร
กรอบแนวความคิดการดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ตามคู่มือการปฏิบัติการ
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง (ภาพที่ 1) ดาเนินการโดยอาศัยแหล่งน้าชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของราษฎรในชุมชน เน้นการให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าใน
แหล่งน้าชุมชน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการธนาคารฯ ประจาแหล่งน้าตั้งขึ้น เพื่อให้แหล่งน้าเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารสัตว์น้าชุมชน มีผลผลิตสัตว์น้าเพียงพอต่อต้องการบริโภคของชุมชนสามารถลดจ่ายและสร้า ง
รายได้ในครัวเรือนเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในชุมชนเป้าหมาย นาไปสู่การ
ดารงชีวิตของราษฎรมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป ดังนี้
1) จัดหาแหล่งน้าชุมชนแบบระบบปิดที่เหมาะสม จัดตั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ชุม ชนให้ มี ส่ ว นร่ว มในการบริห ารจัด การแหล่ งน้ า โดยมี คณะกรรมการธนาคารฯ
ประจ าแหล่ ง น้ า มี ก ารจั ด ระบบการจั ด การบริ ห ารผลผลิ ต แบบธนาคาร เช่ น มี ก ารลงหุ้ น
แลกเปลี่ยน ยืมคืน แบ่งผลประโยชน์ ผลผลิตหรือรายได้ที่เกิดขึ้นโดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้าที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2) พัฒนาความรู้ให้กับราษฎรในชุมชนเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการ
ผลผลิตสัตว์น้าจืดในแหล่งน้าชุมชนเป้าหมาย ตลอดจนให้ความรู้แก่ชุมชนในการบริหารจัดการ
ผลผลิ ตการเกษตรด้านการประมงที่เกิดในชุมชน ผ่านระบบธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง เพื่อลดรายจ่ายในการนาผลผลิตเกษตรไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภคในชุมชนหรือ
นอกชุมชน เน้นการบริหารจัดการที่เรียบง่าย ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยุติธรรมโดย
ชุมชนมีการบริห ารจัดการภายใต้การช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐในทุกมิติ สามารถเข้าใจ
ระบบที่ อ อกแบบโดยชุ ม ชนร่ ว มกั น สามารถแก้ ไขระเบี ย บปฏิ บั ติ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วัฒนธรรมในชุมชน
3) การบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชนให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าจืด เช่น การปล่อยพันธุ์ปลา
สร้างอาหารธรรมชาติ การเพาะพันธุ์ปลา ฯลฯ โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิ ตหรือสร้างสิ่ง
อานวยความสะดวกในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า เช่น พันธุ์สัตว์น้าจืด อาหารสัตว์น้า และมีการ
ประเมินผลผลิตสัตว์น้าและมูลค่าสัตว์น้า ตลอดจนการจับสัตว์น้าใช้ประโยชน์ของชุมชน
ทั้งนี้ เพื่ อให้ เกิดความยั่ งยื น ในการดาเนินโครงการธนาคารผลผลิ ตเกษตรด้านการประมง รวมทั้ ง
ธนาคารฯ บ้านซับสมบูรณ์ กาหนดระยะเวลาดาเนินการโครงการ 5 ปี (2560-2564) ดังนี้
ปีที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ การจัดตั้ง
กลไกความร่ ว มมื อ ทั้ งระดั บ กรมประมงระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และระดั บ ท้ อ งถิ่ น เช่ น การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่ อนโครงการระดับกรม คณะกรรมการธนาคารประจาแหล่งน้า แผนการปฏิบัติงาน
ประจาแหล่งน้า กฎระเบียบธนาคารฯ ให้สามารถดาเนินงานโครงการฯ ตามแผนการการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ หลั งจากนั้ น มีการปรับ ปรุงเพื่ อฟื้ นฟูแหล่งน้า สนับสนุนปัจจัยการผลิตขั้ นพื้นฐานที่จาเป็ น
สาหรับการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า การบริหารจัดการแหล่งน้าในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า เป็นต้น
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ปีที่ 2 จับผลผลิตสัตว์น้าขึ้นมาใช้ประโยชน์ สนับสนุนให้กับชุมชนผ่านระบบธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน
การประมง โดยธนาคารมีส่วนร่วมในการหาปัจจัย ประเมินจากการบริหารจัดการ ให้พิจารณาร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาเน้นการประชุมและรายงานผลการดาเนินการให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง
ปีที่ 3-5 ธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมงสามารถดาเนินการด้วยตนเองในการบริหารจัดการ การ
สร้างกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสม การใช้พื้นที่แหล่งน้าและทรัพยากรน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน
สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ โดยชุมชน
1) ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการให้ชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการแหล่งน้า
ชุมชนได้เต็มศักยภาพเพื่อความมั่นคงของอาหารในพื้นที่เป้าหมาย
2) สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ ยืม คืน แลกเปลี่ยนผลผลิตสัตว์น้าหรือรายได้ที่เกิดขึ้นภายใต้หลัก
ความเสมอภาคและความยุติธรรม
3) สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้า โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่จาเป็น
4) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
Step ที่ 3

Step ที่ 1

Step ที่ 2

Step
ที่ 41

ภาพที่ 1: กรอบการดาเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
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ภาพที่ 2 Road Map การดาเนินการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต และกิจกรรมของโครงการฯ (Outcomes, Outputs and Activities)
1. กิจกรรมติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารฯ ในแหล่งน้าแห่งเก่าปี 2560 จ้านวน 20 แห่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ 1
การด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการขับเคลื่อนของ
คณะกรรมการโครงการในระดับกรมและท้องถิ่น
ผลผลิตที่ 1.1:
มีการจัดตังกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะท้างานโครงการฯ ใน
การด้าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และคณะทางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ ติดตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข และสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมที่ 1.1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโครงการฯ
กิจกรรมที่ 1.1.3 ติดตามการดาเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
ผลผลิตที่ 1.2:
มีการจัดตังกลไกความร่วมมือ การประสานงานในระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการธนาคารฯ ประจ้าแหล่งน้าในการด้าเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และมีการคัดเลือกแหล่งน้าเป้าหมายที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ 1.2.1

คัดเลือกแหล่งน้าเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 1.2.2

ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

กิจกรรมที่ 1.2.3

แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ประจาแหล่งน้า และกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

กิจกรรมที่ 1.2.4

ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผลสัมฤทธิ์ที่ 2:

การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าและบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
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ผลผลิตที่ 2.1:

มีการเตรียมความพร้อมในการด้าเนินโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้าเป้าหมาย มี
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้การด้าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 2.1.1

สารวจข้อมูลแหล่งน้าเป้าหมาย และข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเป้าหมายโครงการ

กิจกรรมที่ 2.1.2

จัดทาสรุปข้อมูลแหล่งน้าเป้าหมาย และข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเป้าหมายโครงการ

กิจกรรมที่ 2.1.3

ชุมชนจัดทาแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ (งบเงินอุดหนุน) ของแต่ละแหล่งน้าเป้าหมาย

ผลผลิตที่ 2.2:

ชุมชนร่วมด้าเนินกิจกรรมในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าชุมชนเป้าหมายได้ตาม
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้

กิจกรรมที่ 2.2.1

เตรียมแหล่งน้า และสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้า

กิจกรรมที่ 2.2.2

ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าจืดเพื่อปล่อยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้าชุมชนเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 2.2.3

อนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าชุมชน

กิจกรรมที่ 2.2.4

ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้าจืดหลังการปล่อย ทุก 2 เดือน

กิจกรรมที่ 2.2.5

ประเมินผลจับสัตว์น้าและมูลค่าสัตว์น้าจืดใช้ประโยชน์ (Catch and value assessment)

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๓:

การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่ง
น้าชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการแหล่ง
น้าชุมชนและการบริหารผลผลิตสัตว์น้าและสามารถพัฒนาน้าไปปรับใช้ในแหล่งน้าอื่นได้

ผลผลิตที่ 3.1:

มีการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้าผ่านธนาคารสินค้าเกษตรด้าน
การประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กิจกรรมที่ 3.1.1

จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมงของแหล่งน้าเป้าหมายและมีกฎระเบียบธนาคารฯ
เพื่อการดาเนินงานธนาคารฯ

กิจกรรมที่ 3.1.2

ติดตามการดาเนินงานการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมงในพื้นที่แหล่งน้าเป้าหมาย

ผลผลิตที่ 3.2:

มีการรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาน้าไปปรับใช้ในแหล่งน้าอื่นได้

กิจกรรมที่ 3.2.1

จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการประจาปี

กิจกรรมที่ 3.2.2

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการ
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2. กิจกรรมติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารฯ ในแหล่งน้าแห่งเก่าปี 2560 จ้านวน 20 แห่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ 1

การด้ า เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ การขั บ เคลื่ อนของ
คณะกรรมการโครงการในระดับกรมและท้องถิ่น

ผลผลิตที่ 1.1:

มีการจัดตังกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะท้างานโครงการฯ ใน
การด้าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 1.1.1

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการชี้แจงโครงการติดตามความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานโครงการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข และสรุปผลการดาเนินงานโครงการประจาปี

ผลผลิตที่ 1.2:

มีการจัดตังกลไกความร่วมมือ ประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการธนาคารฯ ประจ้าแหล่งน้าในการด้าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 1.2.1

ประชุมคณะทางานและติดตามการดาเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่ 1.2.2

จัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาแหล่งน้าประจาปี 2561

กิจกรรมที่ 1.2.3

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคารฯ

ผลสัมฤทธิ์ที่ 2:

การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าและบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผลผลิตที่ 2.1:

ชุมชนร่วมด้าเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่วางไว้

กิจกรรมที่ 2.1.1

เตรียมแหล่งน้าและสร้างอาหารธรรมชาติ

กิจกรรมที่ 2.1.2

ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้าชุมชน

กิจกรรมที่ 2.1.3

ประเมินผลจับสัตว์น้าและมูลค่าสัตว์น้าจืดใช้ประโยชน์ (Catch and value assessment)

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๓:

การพัฒนาศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้ องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่ง
น้าชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการแหล่ง
น้าชุมชน และการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรด้านการประมงผ่านธนาคารสินค้าเกษตรด้าน
การประมงเพื่อพัฒนาและน้าไปปรับใช้ในแหล่งน้าอื่น

ผลผลิตที่ 3.1:

มีการส่งเสริมและสนับสนุนการการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้าน้าจืด ผ่านธนาคารสินค้า
เกษตรด้านการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กิจกรรมที่ 3.1.1

ติดตามการดาเนินงานการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมงในพื้นที่แหล่งน้าเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 3.1.2

จัดฝึกอบรมคณะกรรมการธนาคารฯ ประจาแหล่งน้าเพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียน
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(Best practices) จากการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อนาไปปรับใช้
ในแหล่งน้าอื่นได้
ผลผลิตที่ 3.2:

มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินโครงการ

กิจกรรมที่ 3.2.1

จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการประจาปี 2561

กิจกรรมที่ 3.2.2

พิมพ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินโครงการ

จากกรอบการดาเนินงานโครงการฯ ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต และกิจกรรมของโครงการฯ (Outcomes,
Outputs and Activities) ตามคู่มือการปฎิบัติงานของโครงการฯ ได้มีการดาเนินงานในพื้นที่ตั้งแต่ริเริ่มไป
จนถึ งการก าหนดแนวทางและด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ปั ญ หา/การพั ฒ นา ที่ ส ะท้ อ นระดั บ การมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน การบู ร ณาการการท างานและท างานร่ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว น และหลั ก การ/แนวคิด ที่ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีขั้นตอน ดังนี้
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดดาเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้คณะทางานในพื้นที่
มีความเข้าใจในรายละเอียดการดาเนินงานโครงการ ก่อนเริ่มโครงการ
2) คัดเลือกแหล่งน้าและชุมชนเป้าหมาย โดยสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมหาสารคามดาเนินการสารวจและจัดหาแหล่งน้าชุมชนแบบระบบปิดที่เหมาะสม
ตามเงื่อนไขในคู่มือปฏิบัติงานของโครงการฯ ซึ่งการคัดเลือกแหล่งน้าเป้าหมายเพื่อดาเนินโครงการมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ (ไม่จาเป็น ต้องยึดทุกข้อ พิจารณาตามความเป็นไปได้) การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย
พิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้
1. การมีส่วนร่วม สภาวะผู้นา แหล่งน้าชุมชนเหมาะสม
2. ชุมชนที่มีแหล่งน้าชุมชน (ระบบปิด) ที่ชุมชนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง มีน้าเพียงพอในการ
ดาเนินการโครงการ ขนาดพื้นที่แหล่งน้า 15-100 ไร่
3. เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาตน แบบประชารัฐ (ร่วมคิด ร่วมทาและความเป็นเจ้าของ)
4. แหล่งน้าชุมชนเป้าหมายตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเพื่อสะดวกในการควบคุมดูแลบริห ารจัดการ
แหล่งน้า
5. เป็นแหล่งน้าที่สามารถเก็บกักน้าได้ตลอดทั้งปีเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
6. เป็นแหล่งน้าที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์โดยชุมชนได้ ทั้งนี้ถ้าเป็นแหล่งน้าที่มีองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ชุมชนอาจจะต้องขออนุญาตใช้แหล่งน้าเพื่อดาเนินโครงการ
7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้าชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยผ่าน
มติประชาคมของหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย
2) จัดทาประชุมชี้แจงโครงการ/ประชาคมกับชุมชนเป้าหมาย (บ้านซับสมบูรณ์ ) ที่ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้า
เป้าหมายก่อนเริ่มโครงการ
3) จัดตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ประจาแหล่งน้า โดยประชุมชนผ่ านการประชุมชาวบ้านและกาหนด
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และดาเนินการเสนอนายอาเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เพื่อลงนาม
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แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ รายละเอียดขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ได้ระบุไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติการโครงการฯ
4) คณะกรรมการธนาคารฯ ร่วมกับชุมชนกาหนดกฎระเบียบของธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการบ้านซับ
สมบู รณ์ เกี่ยวกับ การลงหุ้ น แลกเปลี่ ยน ยืมคืน แบ่งผลประโยชน์ ผลผลิตหรือรายได้ที่เกิดขึ้นโดยให้
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้าที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
5) คณะกรรมการธนาคารฯ ดาเนินการเปิดบัญชีธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่ง
จังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
6) ประกาศและรับสมัครสมาชิกธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ และมีการระดมทุน /
หุ้น เข้าธนาคารฯ
7) คณะกรรมการธนาคารร่ ว มกั บ ชุ ม ชนจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานประจ าแหล่ งน้ าส าหรั บ การใช้ เงิ น
งบอุดหนุน จานวน 175,000 บาท และประธานคณะกรรมการธนาคารฯ เสนอต่อประมงจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8) ส านั ก งานประมงจั งหวัด บุ รี รั ม ย์ ร่ว มกั บ ศู น ย์ วิจั ยและพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าจื ด มหาสารคาม
พิจารณาแผนการดาเนินงานประจาแหล่งน้าที่ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ เสนอ และถ้าเห็นชอบใน
แผนฯ ที่เสนอก็ดาเนิน การอนุมัติและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ให้ดาเนินการตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนโครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจาปีงบประมาณ 2560
9) ชุมชนร่วมดาเนินการตามแผนการปฏิบั ติงานเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าใน
แหล่งน้า ดังนี้
1) เตรียมทาความสะอาดแหล่งน้า ทาปุ๋ยหมักสร้างอาหารธรรมชาติ
2) อนุบาลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าโดยมีการชั่งวัดขนาดของพันธุ์สัตว์น้าที่ปล่อยเพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิตสัตว์น้าที่ปล่อย
3) หลังจากการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ามีการสุ่มติดตามและมีการประเมินผลการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้าที่ปล่อยทุก 2 เดือน
4) หลังจากปล่อยพันธุ์สัตว์น้าแล้ว ประมาณ 7-8 เดือนคณะกรรมการดาเนินการจับ
ผลผลิตสัตว์น้าและประเมินมูลค่าสัตว์น้าการจับสัตว์น้าใช้ประโยชน์ซึ่งมีทั้งทยอยจับ
ปลาขนาดใหญ่ขาย และจะดาเนินการขายบัตรเพื่อจับปลาในหนองซับสมบูรณ์ในวันที่
5-6 เมษายน 2561
10) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
และฝึกปฏิบั ติให้ กับ เจ้ าหน้าที่ โครงการ หลักสู ตรการ “ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้แก่ การ
จัดการแหลงน้าชุมชนแบบมีส่วนร่วม การกาหนดตัวชี้วัดของโครงการ การประเมินการเจริญเติบโค
ของสัตว์น้าที่ปล่อย การประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม” ในการดาเนินโครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง
11) จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนของการดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมงระหว่ างคณะกรรมการธนาคารฯ ปี 2560 ทั้ งหมด 20 แห่ ง ซึ่งเป็ น การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์จากการดาเนินโครงการจริง เพื่อสามารถนาไปปรับใช้ในแหล่งน้าอื่นต่อไปได้ นอกจากนี้ยัง
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เป็ นการสร้างเครือข่ายของคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชน ซึ่งจะมีการติดต่อ ประสานงานแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน ต่อไป
12) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการดาเนินงานโครงการ แก้ไข
ปัญหาระหว่างการดาเนินงานโครงการ โดยเน้นการบริหารจัดการธนาคารที่เรียบง่าย ประหยัด โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และยุติธรรมโดยชุมชนมีการบริหารจัดการภายใต้การช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐในทุก
มิติ สามารถเข้าใจระบบที่ออกแบบโดยชุมชนร่วมกัน สามารถแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้มีความสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมในชุมชน
13) จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องและหลายรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เวปไซต์ จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ วีดทัศน์ หนังสือพิมพ์ฯลฯ
4.3 อธิ บ ายบทบาทของแต่ ละภาคส่ วนที่ เข้ า มามี ส่ว นร่ วมในการขั บ เคลื่อนการด าเนิ น โครงการ/
ดาเนินงานในพื้นที่โดยระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นโครงการ/ดาเนินงาน
และอธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนว่าเป็นอย่างไรต่อไปนี้
แนวทางการบริหารโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เป็นการทางานแบบบูรณาการของ
หน่วยงานกรมประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในระดับชาติ (ส่วนกลาง) ซึ่งมี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ซึ่งเป็น Focus point ในการดาเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรของทุกกรม ภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) และระดับท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมชองชุมชนและหน่วยงานอื่นที่สนับสนุน ภาคส่วนที่เข้ามามี
ส่ วนร่ว มในการขั บ เคลื่ อนการด าเนิ น โครงการ/ดาเนิน งานและบทบาทของแต่ล ะภาคส่ วนในการดาเนิ น
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การมีส่วนร่วม/หน้าที่รับผิดชอบ
1. ชุมชนและคณะกรรมการธนาคารผลผลิ ตเกษตรด้านการ - จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการฯ ร่วมกับชุมชน
ประมง (Key Actor)
- บริหารโครงการเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อ
ประมงจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เปิดบัญชีของธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
บ้านซับสมบูรณ์
- ประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้นาเพื่อดาเนินงานกิจกรรมหลักในพื้นที่
- ร่วมติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการฯ
- แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดาเนินงาน
- ร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้น
- ฯลฯ
2. เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator&Supporter)
2.1 หน่วยงานของกรมประมงในส่วนกลาง:
- กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานโครงการใน
- กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ภาพรวมให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานโครงการ
- กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
- สนับสนุนเรื่องงบประมาณและด้านวิชาการ
ตลอดจนอานวยความสะดวกแก่ชุมชนในการ
ดาเนินงานโครงการ
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- รวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯให้
กรมทราบ
- ประสานงาน รายงานและสรุปผลการดาเนิ นงานให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ
- ฯลฯ
2.2 หน่วยงานกรมประมงรับผิดชอบในพื้นที่:
- อานวยการ กากับดูแลและติดตามการดาเนินงาน
- สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ (สนง.ปจ)
โครงการในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมหาสารคาม
(ศพจ.)
- อานวยการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
สนับสนุนให้ความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนอานวย
ความสะดวกแก่ชุมชนในด้านต่างๆ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงาน
2.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมเรื่องการทาอาหาร
ปลา และสนับสนุนเพื่อหาตลาดจาหน่ายสินค้า
2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
- สนับสนุนการดาเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่และร่วม
ดาเนินกิจกรรม
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการ
2.5 สานักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์บุรีรัมย์
- อบรมให้ความรู้ด้านการทาบัญชีแก่คณะกรรมการ
ธนาคารฯ
3. เป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)
- กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
- จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่าง
คณะกรรมการธนาคารผลผลิตจานวน 40 แห่งทั่ว
- สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ประเทศและสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
- ผู้นาชุมชนหมู่บ้านซับสมบูรณ์
และประสบการณ์ที่ได้จากการดาเนินโครงการ
- ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นเข้ามาศึกษาดูงานของ
ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับ
สมบูรณ์เป็นประจา เช่น ประมงอาสาจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ คณะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศสาตร์
- ฯลฯ
- เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการทางาน (Partnership)

- ชุมชนบ้านซับสมบูรณ์ มีการสมัครสมาชิกระดมหุ้ น
โครงการธนาคารผลผลิ ต เกษตรด้ า นการประมง
จานวน 58 ราย หุ้นละ 100 บาท จานวน 168 หุ้น
เป็นเงินทั้งหมด 16,800 บาท
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4.4 อธิบ ายเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรม/เวที หรือ การเผยแพร่ค วามส าเร็จของการด าเนิ น งานเพื่ อ สร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ว่าเป็นอย่างไร
การดาเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเวที
เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน องค์ความรู้ ประสบการณ์ ปัญ หาและอุปสรรค์ในระหว่างการดาเนินงานของแต่ละ
แหล่งน้าประจาปีงบประมาณ 2560 ระหว่างคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ตลอดจน
จากเจ้าหน้าที่ รับ ผิดชอบโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสารถนาไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป
ตลอดจนการเกิดเครือข่ายของคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชนฯ ที่ร่วมโครงการฯ ซึง่ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของเครื อข่ ายธนาคารผลผลิ ตการเกษตรด้านการประมงยิ่ งขึ้น ไป ทั้ งนี้ มี ก ารจะท ารายงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนานาไปปรับใช้ในแหล่งน้าอื่นได้
5. อธิบายเกี่ยวกับการนาหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม หรือนาระบบดิจิทัล/
เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินโครงการ/ดาเนินงาน ว่าเป็นอย่างไร (5
คะแนน)
ในระหว่างการดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เจ้าหน้าที่ภาครับและชุมชนได้
นาเอาหลักการในการส่งเสริม และขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยให้ ความสาคัญกับ 1) ส่งเสริมให้ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการพัฒ นาด้านการประมงใน
แหล่งน้าชุมชน 2) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ 3) ควบคุมและลดการ
ใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ความรู้และประสบการณ์จาก
การดาเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงที่ผ่านมา 2 ปี ดังนี้
1) เทคนิคการเลี้ยงปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น การใช้เศษหญ้า ผักตบชวา หรือการทาอาหารเลี้ยง
ปลา เช่น ใช้รา ปลายข้าว การทาปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้าเพื่อลดต้นทุนการผลิต
2) การปล่อยปลาขนาดใหญ่ และการอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยเป็นการเพิ่มอัตราการรอดตายในการ
ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าชุมชน
3) เทคนิคการทางานกับชุมชนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการความสะดวกของชาวบ้าน
4) เทคนิคการให้ผู้นาของชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุนและผลักดันโครงการมีส่วนทาให้โครงการ
ประสบผลสาเร็จ
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มิติที่ 3: การบรรลุผลสาเร็จ
6. การสรุปบทเรียนความสาเร็จหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา (25คะแนน)
6.1 อธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือความสาเร็จที่ได้รับในเชิง สังคม หรือเศรษฐกิจซึ่งควรประกอบด้วย
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศโดยระบุผลสาเร็จหรือประโยชน์
ที่ได้รับทั้งที่เป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และปัญหา/อุปสรรค รวมทั้ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินโครงการ/การดาเนินงานว่าเป็นอย่างไร
จากผลการดาเนิน งานโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง ทั้ง 20 แห่ ง ประจาปี
งบประมาณ 2560 ณ เดือนกันยายน 2560 สามารถสรุปเป็นภาพรวม ได้ ดังนี้
1) มีคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกรม และประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
2) มีคณะกรรมการธนาคารฯ ในชุมชนพื้นที่เป้าหมายทั้ง 20 แห่ง จานวนทั้งหมด 240 ราย
3) มีกฎระเบียบธนาคารของแต่ละแหล่งน้าจานวน 20 แห่ง
4) มีก ารปล่ อยพั น ธุ์สั ต ว์น้ าเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ตสั ตว์น้ าในแหล่ งน้ าโครงการฯ ทั้ ง 20 แห่ ง จานวน
ทั้งหมด 1,541,353 ตัว โดยแบ่งเป็น พันุ์ปลาน้าจืด จานวน 1,132,353 ตัว และกุ้งก้ามกราม
จานวน 409,000 ตัว
5) มีการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงประจาแหล่งน้าทั้ง 20 แห่ง มีการระดมหุ้นโดย
มีผู้ถือหุ้น จานวน 1,425 ราย จานวนหุ้น 3,412 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,240 บาท

ภาพชุมชนร่วมกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สตั ว์น้าชองโครงการ

ภาพคณะกรรมการธนาคารฯ ร่วมกันประเมินติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้า

ภาพชุมชนร่วมกันอนุบาลพันธุ์ปลาในแหล่งน้าโครงการ

ภาพชุมชนร่วมกันการทาอาหารธรรมชาติในแหล่งน้าโครงการ
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ในส่วนของผลการดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ มีผลการดาเนินงานที่ผ่านมาระหว่าเดือนตุลาคม 2559 - เดือนมกราคม 2561 มี
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน สังคม บ้านซับสมบูรณ์ ดังนี้
ลาดับ

กิจกรรม

1.

การจัดตั้งกลไกความร่วมมือและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
คณะทางานโครงการฯ ในการ
ดาเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

1. มีคณะทางานโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย 1. การดาเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมี
เจ้าหน้าที่ของสานักงานประมงจังหวัด
ประสิทธิภาพตามแผนการดาเนินงานที่
บุรีรัมย์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
วางไว้ ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสารคามตามภารกิจ
ดาเนินงานได้รับการแก้ไข
ที่ได้รับมอบหมายระบุในคู่มือการ
ปฏิบัติงานโครงการ
2. มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ร่วมกับคณะทางานโครงการ อย่างน้อยปี
ละ 3 ครั้ง

2.

3.

การจัดตั้งกลไกความร่วมมือ
ประสานงานระดับท้องถิ่น และ
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
ธนาคารฯ เพื่อการดาเนิน
โครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง

1. มีกรรมการธนาคารฯ บ้านซับสมบูรณ์
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วยกรรมการฯ
จานวน 14 คน แต่งตั้งโดยนายอาเภอ
โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรมั ย์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินโครงการฯ มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแหล่งน้าเป้าหมาย

1. มีข้อมูลแหล่งน้าเป้าหมาย และข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนเป้าหมายโครงการเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินผล

2. มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
เพื่อวางแผน กากับดูแลการดาเนินงาน
โครงการ รายงานความก้าวหน้า
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ
1. ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านการดาเนินโครงการ เกิด
ความสามัคคีในชุมชน
2. ราษฎรบ้านซับสมบูรณ์มผี ลผลิตสัตว์น้าจืดเพียงพอต่อ
การบริโภคและสามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนได้
3. คณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนบ้านซับสมบูรณ์มี
ความรูส้ ามารถในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้าใน
ชุมชนเพื่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าและบริหารผลผลิตสัตว์
น้าจืดผ่านธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงและ
นาไปสู่การดารงชีวิตของราษฎรมีความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน

1. การดาเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประ
สิทธิ ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การประชาคมวางแผน
4. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับชุมชนกับ
ดาเนินการ ติดตามและประเมินผลการ
ชุมชน และพัฒนาด้านการทางานร่วมกับชุมชน ซึ่ง
ดาเนินงาน เกิดความโปร่งใส ยุติธรรมและ
นาไปสู่การพัฒนาด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืดให้ชุมชน
เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่าง
สามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้าให้เกิดประสิทธิภาพ
แท้จริง
สูงสุด ซึง่ การดาเนินการโดยอาศัยแหล่งน้าชุมชนเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของ
ราษฎรใน
1. ชุมชนเข้าใจ มีฐานข้อมูลและแผนการ
ปฏิบัติงานประจาแหล่งน้า เพื่อให้การ
ดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมี

5. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับดีมาก
เนื่องจากได้มสี ่วนร่วมในโครงการทุกขั้นตอนและได้เห็น
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และมีแผนการปฏิบัติงาน (Action
Plan) เพื่อเป็นแนวทางให้การ
ดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.

ชุมชนร่วมดาเนินกิจกรรมของ
โครงการในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
จืดในแหล่งน้าชุมชนเป้าหมายได้
ตามแผนการปฏิบตั ิงานที่วางไว้

สมฤทธิข์ องการดาเนินโครงการ
2. ชุมชนได้จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
โครงการฯ (งบเงินอุดหนุน) ของแหล่งน้า
เป้าหมายโครงการ
1. ชุมชนมีการเตรียมแหล่งน้าและสร้าง
อาหารธรรมชาติสาหรับสัตว์น้าในแหล่ง
น้าเป้าหมาย

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถประสงค์ของ
โครงการฯ

1. ราษฎรในพื้นทีโ่ ครงการมีผลผลิตสัตว์น้า
จืดเพียงพอต่อการบริโภคและจาหน่าย
เป็นรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในระดับการมีมีหนุ้ ส่วนในการดาเนิน
โครงการ (Collaboration) ที่มีการระดมทุนร่วม
ดาเนินการซึ่งจะทาให้การพัฒนาชุมชนเกิดความยั่งยืนใน
การพัฒนาซึ่งภาครัฐเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนหรือ
อานวยการ

7. การดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมงบ้านซับสมบูรณ์เป็นโครงการหนึ่งที่ผลักดันหรือ
2. มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าจืดเพื่อเพิม่
2. คณะกรรมการธนาคารฯ ประจาแหล่งน้า
สนับสนุนมิติหญิงชาย (Gender) ในการดาเนินการมี
ผลผลิตสัตว์นาในแหล่
้
งน้าชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหาร
ผู้หญิงร่วมเป็นคณะกรรมการธนาคารฯ และมีกลุ่ม
เป้าหมายโครงการ จานวน 116,650 ต้ว
จัดการแหล่งน้าชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์
แม่บ้านที่ทาการแปรรูปสัตว์น้าที่จบั จากแหล่งน้าเพื่อ
ได้แก่ ปลานิล ตะเพียน ไน ยีส่ กเทศ
น้าและการบริหารจัดการผลผลิตเกษตร
จาหน่ายเป็นการสร้างงานในชุมชน ซึ่งจะนาไปสู่การ
นวลจันทร์เทศ จีน กะโห้เทศ และปลา
ด้านการประมง
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
บึกจากการสุม่ ประเมินผลการ
3. ชุมชนเข้มแข็งมีความสมัคสมาน
เจริญเติบโตของชนิดพันธุ์ปลาที่ปล่อยใน
สามัคคักันในชุมชน
แหล่งน้า พบว่ามีการเจริญเติบโตดี
4. เป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนา
3. ชุมชนมีการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้าก่อน
ชุมชนและการพัฒนาด้านการประมงใน
ปล่อยลงสูแ่ หล่งน้าชุมชนและจาหน่าย
ชุมชน โดยมีผู้หญิงเป็นกรรมการธนาคาร
ลูกพันธุ์ปลา จานวน 40,000 ตัว
ฯ จานวน 5 คน และกิจกรรมการแปรรูป
4. ชุมชนได้จับสัตว์น้าจากแหล่งน้าชุมชน
สัตว์น้าจากผลผลิตที่เกิดจากโครงการฯ
เพื่อจาหน่าย จานวน 582 กก. และ
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
นามาประกอบอาหารในงานต่างๆของ
5. ชาวบ้านในชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ
หมู่บ้าน จานวน 67.5 กก.
ดาเนินงานโครงการฯในระดับสูงมาก
5. ชุมชนได้มีการจาหน่ายลูกพันธุป์ ลานิลที่
อนุบาลในกระชัง จานวน 2,613 ตัว
เป็นเงิน 7,839 บาท และแลกเปลีย่ นกับ
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ฟาง ขี้วัว จานวน 400 ตัว เป็นเงิน
1,200 บาท
6. ชุมชนได้แปรรูปสัตว์น้าที่จับได้จากแหล่ง
น้าและจาหน่ายมีรายได้ จานวน 2,607
บาท
7. ชุมชนได้กาหนดวันเพื่อขายบัตรจาหน่าย
เพื่อจับปลาในแหล่งน้าชุมชนเป้าหมาย
ในช่วงวันที่ 5-6 เมษายน 2561 ซึ่งคาด
ว่าจะมีรายได้เข้าธนาคารฯ ประมาณ
100,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหาร
ธนาคารต่อไป
5.

มส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการผลผลิตสัตว์น้าผ่านธนาคาร
สินค้าเกษตรด้านการประมงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ และ 1. การบริหารธนาคารฯ มีความโปร่งใส
กาหนดกฎระเบียบธนาคารฯ เพื่อการ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งทาให้
ดาเนินงานธนาคารฯ
เกิดความยุติธรรมการดาเนินงานโครงการ
มีประสืทธิภาพ
2. มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
2. คณะกรรมการมีความรู้ในการบริหาร
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
ธนาคาร เช่น การทาบัญชีธนาคาร รายรับ
คณะกรรมการ จานวน 14 คน มีผู้หญิง
รายจ่าย
จานวน 5 คน
3. มีการกาหนดอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารฯ ไว้อย่างชัดเจน
4. มีกฎระเบียบของธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมงบ้านหนองซับ เพื่อ การ
บริหารจัดการแหล่งน้า และการจัดสรร
ผลประโยชน์รายได้ที่เกิดขึ้น
5. มีสมาชิกที่ร่วมหุ้น จานวน 58 ราย
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จานวน 168 หุ้น ชุมชนมีการระดมหุ้นๆ
ละ 100 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 16,800
บาท
6. ณ ปัจจุบัน ธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน
การประมงบ้านซับสมบูรณ์มรี ายได้ที่
เกิดขึ้นทั้งสิ้น 43,067 บาท
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ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
1) ข้ อ กั งวลในเรื่ อ งการด าเนิ น โครงการธนาคารผลผลิ ต เกษตรด้ า นการประมงว่ า ขั ด ต่ อ พระราช
กาหนดการประมง พ.ศ.2558
เนื่ องจากการดาเนิ น งานโครงการธนาคารผลผลิ ตเกษตรด้านการประมงซึ่งต้องมี สุ่ มติดตามการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้าที่ปล่อย การจับใช้ประโยชน์สัตว์น้า การเลี้ยงและอนุบาลปลาในแหล่งน้าชม
ชน ในระหว่างการดาเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นที่จับสัตว์น้าตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558
ตามมาตรา 5 และจะปฏิบั ติตามมาตรา 31 “ผู้ใดจะทาการประมงน้าจืดในที่จับสัตว์น้าที่เป็นสา
ธารณสมบั ติ ของแผ่ น ดิ น โดยใช้ เครื่อ งมื อท าการประมงตามที่ อ ธิบ ดีป ระกาศก าหนดต้ อ งได้รั บ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
2) ปัญหาสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากแหล่งชุมชนซึ่งเป็นแหล่งน้าสาธารณสมบัติ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) ได้ดาเนิ นการขออนุญาตทาการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการในแหล่งน้าชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงโดยระบุเครื่องมือที่ใช้จับ ระยะเวลา พร้อมทั้ง
ระบุ ค วบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานในแหล่ งน้ าชุ ม ชนที่ รับ ผิ ด ชอบ พร้อ มนี้ ได้ แ นบส าเนาบั ต ร
ประจาตัวข้าราชการหรือบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้กรมประมงอนุญาต
เป็นปีต่อปี
ทั้งนี้ถ้ามีการแก้ปัญหามีแนวทางในการให้ สิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ชุมชนก็จะส่งผลทาให้การดาเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมินความเสี่ยงในการดาเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ในการดาเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง มีการจัดทาแผนการควบคุมภายใน โดยมี
การจัดการประเมินความเสี่ยงในการดาเนินโครงการฯ และรายงานผลการดาเนินการตามแผนการควบคุม
ภายในประจาปี งบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดที่แนบ ดังนี้
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6.2 จั ดท าตัว แบบ (Model) ที่เกิดจากการประมวล/สั งเคราะห์ ก ารดาเนิ นโครงการ/ดาเนิ น งาน
ออกมาเป็ น ภาพหรื อแผนภาพ ซึ่ง แสดงให้ เห็ นความเชื่อมโยงของทิศทาง/เป้าหมาย และกลไก/
วิธีการ/กระบวนการดาเนินโครงการ/การดาเนินงานรวมทั้งผลสาเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จ

Model การบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการธนาคารผลผลิต
เกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบุรณ์ (Subsomboon Model)
จากการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินโครงการธนาคารผลผลโครงการธนาคารผลผลิต
เกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบุรณ์ มีการพัฒนาถึงระดับความร่วมมือ (Collaboration level) ที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมในระดับสูง เป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนในการตัดสินใจดาเนินโครงการ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหา
กาหนดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและนามาพัฒนาเป็นแผนการดาเนินโครงการ ชุมชนดาเนินโครงการตามแผน
มีการร่วมหุ้ น ระดมหุ้ น การจัดสรรผลประโยชนืที่เกิดขึ้น และร่วมติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการเพื่อนาไปปรับและขยายนผลในการดาเนินงานโครงการในปีต่อ

Subsomboon
Model

ระดับส่วนร่วมของประชาชนในโครงการธนาคารผลผลโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
บ้านซับสมบุรณ์
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7.ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ (10 คะแนน)
□ ไม่มี
□ มี (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)
▪ จานวนตัวอย่างประชากรที่สารวจ จานวน ......30........... ตัวอย่าง
▪ แบบสารวจที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจ จานวน ........30.......... ชุด
▪ ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง.....90.......
สูตรการคานวณ ดังนี้
x = ผลคะแนนความพึงพอใจ n = จานวนประชากร
หมายเหตุ วั ดความพึ งพอใจของประชาชนหรื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้ องในการเข้ ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ หรือมีบทบาททางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

376

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน
ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้
ถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม ประจ าปี พ.ศ. 2561 และข้ า พเจ้ า ยอมรั บ การตั ด สิ น ของคณะกรรมการ
ว่าถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ ............................................................................
(.....นางสาวมาลาศรี คาศรี.............)
ตาแหน่ง .หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชุมชน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชุมชน กรมประมง
วันที่ ....9......../......ก.พ........./.....2561.........
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