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ชื่อโครงการ: โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง (โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมงหนองซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  

มิติที่ 1: ความสามารถขององค์กร 
1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ  (6 คะแนน) 

1.1 มีการก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

□ ไม่มี  

□ มี   (ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ได้
ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยไว้หลายมาตราในการบริหารและพัฒนาประเทศและได้ก าหนดช่องทางที่
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการใช้สิทธิทางตรง ดังนี้  

1)  ตามมาตรา 43 บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ ให้ด าเนินการที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นไม่ด าเนินการสิ่งที่จะก่อนผลเสีย และหน่วยงานรัฐ
ต้องพิจารณาข้อเสนอนั้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย 

2)  ตามมาตรา 133 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ไม่น้อยกว่า 10,000 คนสามารถเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอ
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐต่อสภาผู้แทนราษฎรได้  

3)  ตามมาตรา 254 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอ
ข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ก าหนดจ านวนรายชื่อที่
ต้องใช้ไว้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และจะต้องมีกฎหมายออกมาก าหนดหลักเกณฑ์ต่อไป 

4)  ตามมาตรา 256 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนสามารถเข้าเชื่อกัน
เพ่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
อีกหลายเรื่อง หลายประเด็น ดังนี้ 

1) ตามมาตรา 57 (1) รัฐต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม จัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับการท ากิจกรรม โดยต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 

2) ตามมาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวิตภาพ โดยต้องให้ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด าเนินการและ
ได้รับประโยชน์ด้วย 

3) ตามมาตรา 63 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
กลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต 

4) ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 

5) ตามมาตรา 68 รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและ
เผยแพร่หลักธรรม ต้องมีมาตรการป้องกันการบ่อนท าลาย และต้องส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วน
ร่วมด าเนินการดังกล่าวด้วย 
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6) ตามมาตรา 74 รัฐต้องจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ หรือระบบความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพลูกจ้าง
และนายจ้าง ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

7) ตามมาตรา 78 รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดท าบริการ
สาธารณะ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง 
และการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน 

8) ตามมาตรา 178 รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้รับการ
เยียวยาจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

9) ตามมาตรา 252 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะมาจาการเลือกตั้งหรือมา
จากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือวิธีอ่ืนก็ได้แต่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย 

10) ตามมาตรา 253 ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
ให้ประชาชนทราบ และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 

11) ตามมาตรา 257 (3) การปฏิรูปประเทศต้องท าเพ่ือให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

12) ตามมาตรา 259 กฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องระบุถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยังก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน อีกอย่างน้อย 4 ประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1)  ตามมาตรา 58 การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชน
ที่เก่ียวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ 

2)  ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 

3)  ตามมาตรา 77 ก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับ รัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน 

4) ตามมาตรา 178 รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้รับการ
เยียวยาจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

ดังนั้น ภาครัฐจึงมีการปรับตัวและเปิดระบบราชการเข้าสู่กระบวนการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participation Democracy) ที่ยอมรับและเปิดโอกาศให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น หน่วยงานราชการมีการก าหนดนโยบาย ทิศทางและ
แนวทางที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้น าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่ก าหนดหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนด
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
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโล
จิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

โดยมียุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจกรมประมงอยู่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  การมีส่วนร่วม
ของประชาชนระบุอยู่ในแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

- แนวทางที่ 1: สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 

- แนวทางที่ 3: ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องใน ข้อที่ 1:  เสริมสร้าง
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม 

- แนวทางที่ 4: ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ ความส าคัญ ข้อที่ 1: ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
การเกษตร 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลใน สังคมไทย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย  คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า และ 2) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนงานและโครงการส าคัญของยุทธสาสตร์นี้ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง และภายใต้นโยบายและ
โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายมุ่งเน้นให้ยกระดับ
สินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง โดยการพัฒนาใช้พ้ืนที่เกษตรกรรม 149 ล้านไร่ ที่มีจ า กัด เพ่ือท าให้ เกษตรกร มี
รายได้เพ่ิมขึ้น หนี้สินลดลง มีฐานะทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” เปรียบเทียบเหมือนยก กระดาษ A4 
แนวคิด “การยกกระดาษ A4” ได้ก าหนดเป้าหมายปลายทาง คือ จะต้องท าให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ลด
ต้นทุนให้ได้ 20% และเพ่ิมผลผลิต 20% โดยมีโครงการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส าคัญ 
10 เรื่อง ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri – Map), 2) โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่, 3) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 
ศูนย์, 4) โครงการเกษตรอินทรีย์, 5) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน, 6) โครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง, 7) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่, 8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้
ยากไร้ในเขตพ้ืนที่ สปก., 9) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer), และ10) โครงการ 
Smart Officer  

ภาระกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเกษตรกร
ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในแนวทางหรือหลักการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายกระดาษ A4 ดังกล่าว 
คือ 1) กษตรกรเป็นผู้เรียนรู้ และปรับปรุงการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการ ของตลาด 
โดยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ือให้  ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีกระบวนการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ผ่านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากลเพ่ือ
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ยกระดับสินค้า, 2) ภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ พัฒนา/ส่งเสริมอาชีพแก่
เกษตรกร ตลอดจนการให้ความรู้ในการผลิต การพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บรักษา
คุณภาพ การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า การบรรจุภัณฑ์และการตลาด โดยผ่านทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และ กลุ่มเกษตรกร มีการบูรณาการภารกิจตามหน้าที่ของส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เข้าด้วยกัน ตั้งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์ จัดท าแผน ไปจนถึงการด าเนินการส่งเสริมโครงการต่าง 
ๆ ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งเมื่อมีการด าเนินการถึงกระบวนการสุดท้ายในแต่ละ
โครงการจะบรรลุ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน 

ภารกิจของกรมประมงและความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 – 2562 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศไทยไว้ว่า “พัฒนา มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนั้น กรมประมงจึงได้ปรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กรมประมงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
มีความม่ันคงทางอาหาร กรมประมงได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) การออกและปรับปรุงพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และมีผลบังคับใช้วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 และพระราชก าหน
ดการประมง (ฉบับที่ 2) ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 และมีผลบังคับใช้วันที่ 
29 มิถุนายน 2560 เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ จัดระเบียบการท าการประมงในประเทศไทยและนอกน่านน้ าทั่วไป 
เพ่ือป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในสภาวะที่เป็น
แหล่งอาหารของ มนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตาม
แนวทาง กฎเกณฑ์ และ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ ก ากับดูแลการบริหารจัดการด้าน
การประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าอยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้
อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด 

2) ด าเนินการปรับโครงสร้างกรมประมง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการท าการประมง รวมถึงภารกิจใหม่ซึ่งไม่เคยก าหนดไว้ก่อนใน พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 โดยมี
การปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมประมงใหม่ในเดือนตุลาคม 2559 

ภารกิจของกรมประมงตามกฎหมาย กรมประมงมีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการ
ประมง เพ่ือการบริหารจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ าควบคุมการประมง การผลิตสัตว์น้ าและสินค้าประมงที่มี
มาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
ตลอดจนป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมง
และสัตว์น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน  

อ านาจหน้าที่ของกรมประมง กรมประมงมีอ านาจหน้าที่ทั้งหมด 11 ข้อ ทั้งนี้อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนได้ระบุไว้ใน ข้อที่ 6 อ านาจหน้าที่ของกรมประมง ดังนี้  (1) ด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย  กฎหมายว่าด้วยการจัด
ระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (2) ศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ า สัตว์น้ าสวยงามและ
พันธุ์ไม้น้ า อาหารสัตว์น้ า สุขภาพสัตว์น้ า และวิชาการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และส ารวจ
ด้านทรัพยากรสัตว์น้ าแหล่งท าการประมง เครื่องมือท าการประมง และระบบนิเวศทั้งในและนอกน่านน้ าไทย 
รวมทั้งรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า ให้อยู่ในระดับที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน (4) ศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรักษาสัตว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ า การเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
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เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ า (5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนก ากับดูแลสินค้าประมง ให้ได้มาตรฐานตลอดสายการผลิต
จนถึงผู้บริโภค (6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมง การอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตวน์้ า ก าหนดมาตรการในการท าการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ า ควบคุม ป้องกัน 
และปราบปราม การท าการประมงและการค้าสัตว์น้ า ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งป้องกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการท าการประมง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในและนอกน่านน้ าไทย (7) พัฒนาระบบการควบคุม 
เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการท าการประมง ตลอดจนระบบสืบค้น ที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตลอดสายการผลิตจนถึง ผู้บริโภค (8) ศึกษา วิจัย 
พัฒนา และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง และการพัฒนาธุรกิจด้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การท าการประมง การแปรรูปสัตว์น้ า และอาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีความมั่นคงและมี ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ (9) ด าเนินการเกี่ยวกับพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ า ด้านวิชาการ การค้า การลงทุน และกิจการอ่ืน ๆ ด้านการประมงที่เกี่ยวข้อง (10) 
ศึกษา พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศและเครือข่าย การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล ตลอดจน การให้บริการสารสนเทศ 
(11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมประมงหรือตามที่กระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กรมได้ปรับโครงสร้างองค์กรและก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาด้านการประมงของประเทศไทย 4.0 โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ดังนี้   

1. วิสัยทัศน์กรมประมง คือ “พัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่การประมงที่ย่ังยืน”  

2. พันธกิจกรมประมง ได้แก่ 

2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ และความสามารถใน
การ ประกอบอาชีพของเกษตรกร 

2.1.2 พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ 

2.1.3 บริหารจัดการประมงเพ่ือให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน 

2.1.4 พัฒนาการวิจัยเพื่อน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร 

2.1.5 ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่
พร้อมปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์กรมประมง มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยมี
เป้าประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับเกษตรกร
อย่างยั่งยืน ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนได้ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 3: สร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เครือข่าย เพ่ือให้เกษตรกร
มีการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
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3.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
ความสามารถในการแข่งขัน  

3.1.3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้ยั่งยืนและคงความหลากหลาย ซึ่งการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนได้ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าเพื่อสนับสนุนให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากร 

3.1.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนได้ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 6 : สร้างเสริมการท างานแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ กลยุทธ์ที่ 7: สร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย และ
สร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า กรมประมงมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนหรือภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการต่างๆ มีการสร้างการรับรู้ข่าวสาร ท าความเข้า
ในในส่วนที่เกี่ยวข้องในระหว่างการด าเนินงาน 

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมี
ส่วนร่วม ด าเนินการโดย กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมง ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ 1 ใน 6 
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร ตามแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มีการปรับ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” โดยใช้ “พลังประชารัฐ” ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือจากภาคประชาชน (ภาค
ประชาสังคม) โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนหรืออ านวยการ (Supporter หรือ Facilitator) ใน
การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม  

หลักการด าเนินงานโครงการธนาคาผลผลิตเกษตรด้านการประมง กรมประมง ได้ด าเนินการภายใต้
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน (Co-management) ในการด าเนินงานในการพัฒนาด้านการประมงที่จับจาก
ธรรมชาติ (Capture fisheries) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Aquaculture) อย่างอย่างยืน มีการพัฒนาการ
จัดตั้งกลไกความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภาครัฐและชุมชน เพ่ือให้
การด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน  

นอกจากนี้  ได้มีการจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 และ 2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนิ นงานโครงการฯ อย่างไรก็ตาม 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมในคู่มือการปฎิบัติงานได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเพียงกรอบการ
ด าเนินงานกว้างๆ ดังนั้น รายละเอียดในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และบริบทของชุมชนในแต่ละพื้นที่เป้าหมายของโครงการในแต่ละจังหวัด เพื่อการด าเนินงาน
โครงการเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตและเกิดประโยชน์กับของราษฎรใน
ชุมชนมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการด าเนินโครงการจะต้องให้ชุมชนหรือภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดปัญหาและความต้องของชุมชน ก าหนดและวางแผนการด าเนินงาน ร่วมด าเนินการ 
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ติดตามและประเมินผล วางแผนการด าเนินโครงการในปีต่อไป ตลอดจนชุมชนมีการร่วมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ  

1.2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ/อัตราก าลัง หรือก าหนดหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

□ ไม่มี  
□ มี   (คู่มือการปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง) 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด โดยกลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชุมชน ของกรม
ประมง ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง ซึ่งโครงการธนาคารฯ นี้ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 หลังจากมีการปรับโครงสร้างส่วน
ราชการกรมประมงใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมของกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด มีดังนี้   

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด พันธุ์ไมน้้ าจืด และการจัดการ
ฟาร์ม 

2) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด  

3) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และพันธุ์ไมน้้ าจืด 

4) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืดในฟาร์ม โดยมุ่งเน้น
การมีส่วนรวมของเกษตรกร  

5) ด าเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืด และพันธุ์ไมน้้ าจืด  

6) ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ าจืด และพันธุ์ไม้น้ าจืด
เพ่ือการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือมาตรฐานสากล 

7) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
และพันธุ์ไม้น้ าจืด  

8) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ า รวมทั้งก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด  

9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมาย 

ทั้งนี้ การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 
กลุ่ม 12 ศูนย์เขต 12 งาน และ 30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด มีอัตราก าลังบุคคลากรกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ทั้ งหมด 1,486 ราย โดยแบ่งข้าราชการจ านวน 269 ราย 
ลูกจ้างประจ าจ านวน 190 ราย พนักงานราชการ 827 ราย จ้างเหมาบริการ จ านวน 200 ทั้งนี้ บุคคลากรของ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชุมชนในส่วนกลาง มีทั้งหมด 5 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จ านวน 2 
ราย พนักงานราชการ จ านวน 1 ราย และจ้างหมา จ านวน 2 ราย มีภารกิจความรับผิดชอบ ดังนี้  

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ าปิดให้
เพียงพอต่อความต้องการต่อการบริโภคในท้องถิ่น  

2) จัดท าแผนงานและรูปแบบของการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิดขนาดเล็ก ก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
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3) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการ 

4) เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิด 

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมาย   

จะเห็นได้ว่าภารกิจและความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชุมชนในการ 
ด าเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคนที่
เป็นผู้ ใช้ทรัพยากรในแหล่งน้ าชุมชน (User) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการแหล่งน้ า 
(Stakeholder) เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพด้านการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชนโดยการปล่อย
เลี้ยง (Culture Based Aquaculture) ดังนั้น เพ่ือด าเนินการตามภารกิจความรับผิดชอบของกลุ่มฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงต้องด าเนินการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนภายใต้การบูรณา
การของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง    

ดังนั้น การด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงจึงด าเนินการใต้หลักการมีส่วนร่วม
ชองชมชน/ประชาชนดงกล่าวนี้ โดยมีจัดตั้งกลไกความร่วมมือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย มีการแต่งตั้ง
กรรมการขับเคลื่อนโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ในระดับกรมประมง โดยมีรองอธิบดี
กรมประมงเป็นประธานคณะกรรมการฯ  ตามค าสั่งกรมประมงเลขที่ 1227/2559 และมีการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับคณะท างานโครงการ เพ่ือชี้แจงการด าเนินโครงการฯ ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

การประชุมขับเคลื่อนกรรมการขับเคลื่อนโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงในระดับกรมประมง 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานในระดับท้องถิ่น ทั้งคณะท างานซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของกรมประมงในพ้ืนที่ (ระดับจังหวัด) จากส านักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่รับผิดชอบโครงการ และ คณะกรรมการธนาคารฯ ประจ าแหล่งน้ าของแต่ละจังหวัดที่
ได้รับการคัดเลือกโดยชุมชน เพ่ือบริหารจัดการโครงการฯ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมี
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
ที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการท างานแบบบูรณาการของหน่วยงานกรมประมงในส่วนกลาง
ประกอบด้วยกองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประมง กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ซึ่งเป็น
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หน่วยงานรับผิดชอบหลักการด าเนินโครงการฯ ในภาพรวมทั่วประเทศ โดย มีหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระดับจังหวัด) ได้แก่ ส านักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ซึ่งท าหน้าที่
เป็นฝ่ายอ านวยการ (Facilitator) และสนับสนุน (Supporter) ชุมชน/ประชาชนในการด าเนินโครงการฯ โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของโครงการฯ และมีหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐอื่น เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตร  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   

นอกจากนี้ ในแผนการด าเนินโครงการ ในคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ ยังได้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักและหน่วยงานรับชิดชอบรอง ในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการฯ แต่การด าเนินงาน
โครงการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ 

2. การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (4 คะแนน) 

□ ไม่มี  
□ มี   (ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุนโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร

ด้านการประมง พ.ศ.2560) 
การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของกองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ซึ่งมีลูกค้าที่

ส าคัญคือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และประชาชนที่ร่วมโครงการต่างๆ จึงเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืดที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

กรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลการเกษตรด้านการประมง เป็นโครงการหนึ่งที่
ด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยด าเนินงาน
โครงการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอ านวยความสะดวกและสนับสนุนใน
ระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดว่าชุมชนหรือประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนไหนบ้างระบุไว้ใน
เอกสาร ดังนี้   

1) คูมือการปฎิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
และ 2561 ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินงานกิจต่างๆที่ระบุไว้อย่างชัดเจนให้ชุ มชนมี
ส่วนร่วม  

2) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุนโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
พ.ศ.2560 และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุนโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน
การประมง พ.ศ.2561  โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ได้มีการจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้ชุมชน เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุง
แหล่งแหล่งน้ าให้เหมาะสมและการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าและการบริหารธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าใน
โครงการฯ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ซึ่ง
แสดงให้เห็นการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
อย่างเป็นรูปธรรม   

3. การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ  
(5 คะแนน) 

3.1 มีช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน 

□ ไม่มี  
□ มี   (เอกสารกลุ่มไลน์ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง) 
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กรมประมงช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผ่านหลายช่องทางที่
หลากหลาย โดยกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายใต้ส านักเลขานุการกรมประมง ซึ่งท าหน้าที่หลัก 
(Focus point) ในส่วนกลาง ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านประชาสัมพันธ์ (Focus point)
ของหน่วยงานอ่ืนภายในกรมประมงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ (1) 
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ติดตามสถานการณ์ และข่าวสารด้านการประมง , (2) ศึกษา วิเคราะห์
วิธีการ ช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน 
(๓) ศึกษา วิเคระห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ, (4) บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดและ
เผยแพร่เทคโนโลยีข่าวสารกรม , (5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้านงาน
ประชาสัมพันธ์, และ (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน   

  ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการเกษตรด้านการประมง รวมทั้งโครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองซับสมบูรณ์ อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ก็มีการใช้ช่องทางให้ข้อมูล
ตามช่องทางดังกล่าว ซึ่งมีความหลากหลายเข้าถึงได้สะดวกและทันเวลาในการใช้งาน มีการประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ และเจ้าหน้าที่กับคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ในชุมชนในระหว่างการด าเนินงานโครงการฯ ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น เวปไซค์ของหน่วยงาน 
หนังสือพิมพ์ กลุ่มไลน์ เฟคบุค ทั้งในหน่วยงานกรมประมง และชุมชนที่ร่วมโครงการเพ่ือการประสานงาน
รวดเร็ว ทันเวลาซึ่งส่งผลท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการฯ ของกรมประมง 
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ภาพการประชาสัมพันธ์การติดตามการด าเนินงานโครงการฯ ของกองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

 
ภาพการประชาสัมพันธ์กาด าเนินงานโครงการฯ การอรมพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่

โครงการฯ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนนิโครงการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื 
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ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการธนาคารฯ ของส านักงานประมงจังหวัดบรุีรัมย์ (หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการธนาคารฯ หนองซับสมบรูณ์) 
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ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการธนาคารฯ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีบ้งสัตว์น้ ามหาสารคาม 

(หน่วยงานรับผิดชอบโครงการธนาคารฯ หนองซับสมบูรณ์)  
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นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ยังมีช่องทางการให้ข้อมูลผ่านการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ประจ าแหล่งน้ า
และในระหว่างการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านมีการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ 
ซึ่งในขั้นตอนของการด าเนินงานโครงการฯ มีการจัดประคณะกรรมการธนาคารฯ ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย 
และเจ้าหน้าที่ประมงเป็นประจ า เพ่ือรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ 
ตลอดจนการวางแผนการท างาน การปรับแผนการปฏิบัติงานให้ทันเหตุการณ์และประธานคณะกรรมการ
ธนาคารฯ มีประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง และส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ให้
ส านักงานประมงจังหวัดทราบเป็นล าดับจากหน่วยงานในพ้ืนไปยังกรมประมงและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ต่อไปเป็นล าดับทั้งที่เป็นรายงานทางจดหมายอีเมล์ ช่องทางไลน์กลุ่มโครงการซึ่งสะดวกและเป็น
ปัจจุบัน (Real times)  

  
วันที่ 23 มกราคม 2560 ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบรูณ์ อ.โนนสุวรรณ 

จ.บุรีรัมย์ 

  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ระดมความเห็นจัดท ากิจกรรมและแผนด าเนินงานโครงการธนาคารฯ ร่วมกับ 
คณะกรรมการธนาคารฯ และราษฎรบ้านซับสมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์               
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3.2 มีการน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน/ 
การให้บริการที่ชัดเจน 

□ ไม่มี  
□ มี   (เอกสารผลการด าเนินงานโครงการธนาคารเกษตรด้านการประมงบ้านซับ

สมบูรณ์) 

การด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงระบุชัดเจนในคู่มือการปฎิบัติการ ว่าการ
จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ ต้องมาจากการระดมความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย กิจกรรม
และแผนงานโครงการฯ จะต้องเกิดจากปัญหาและความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนเป้าหมายอย่างแท้จริง
โดยมีการจัดเวทีประชาคมก่อนเริ่มด าเนินโครงการและการระดมความคิดเห็นชุมชนจัดท าแผนการด าเนินการ
โครงการโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยช่วยเหลืออ านวยการในด้านวิชาการและขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  

การด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ ได้ด าเนินการภายใต้
การมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่แหล่งน้ าเป้าหมายโครงการ มีการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการแก้ปัญหา ก าหนดกิจกรรมและแผนการด าเนินงานผ่านการประชุม
คณะกรรมการธนาคารฯ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นประจ า  และแผนการด าเนินงาน
เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  

มิติที่ 2: การท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

4. การส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ  
การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) หรือท างานร่วมกันในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ในลักษณะ
หุ้นส่วนความร่วมมือ (45 คะแนน) 

4.1 อธิบายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา/ที่มา/สภาพปัญหา หรือเหตุผลส าคัญที่น ามาสู่การ
ริเริ่มการด าเนินโครงการ/การแก้ปัญหา และแนวโน้ม/เงื่อนไขของสถานการณ์ รวมทั้งผลกระทบ 
ตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นอย่างไร 

ทรัพยากรสัตว์น้ าจืดเป็นทรัพยากรธรรมชาติจัดอยู่ในกลุ่มที่สามารถเกิดทดแทนได้ (Renewable 
Natural Resources) การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมจะท าให้สามารถน าผลผลิตสัตว์น้ าจืดมาใช้ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่ถ้ามีการบริหารจัดการและน าใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมไม่บ ารุงดูแลรักษาหรือการ
จับใช้ประโยชน์ไม่สอดคล้องตามก าลังผลิตของแหล่งน้ าที่มีอยู่ ก็จะท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าจืดถดถอยจนสูญ
สิ้นหรือหมดไปได้  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ที่มีแหล่งน้ าและทรัพยากรสัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์มาแต่บรรพกาล 
ทรัพยากรสัตว์น้ าจืดมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทยมาช้านาน ทรัพยากรสัตว์น้ าจืดยังคงมี
บทบาทและความส าคัญมากต่อราษฎรในชนบท มีคุณค่าและความส าคัญต่อสังคมไทยโดยรวมหลายประการ 
ได้แก่ (1) ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของประชากรไทย เป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกและมี
คุณค่าทางโภชนาการ (2) เป็นแหล่งสร้างรายได้ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่
ตั้งอยู่รอบแหล่งน้ านั้น และยังเป็นปัจจัยส าคัญของการลดรายจ่ายในระดับครัวเรือน (3) เป็นวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณีและวัฒนธรรมการประมงน้ าจืดของคนในชนบท (4) เป็นแหล่งความปลอดภัย
ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (5) แหล่งทรัพยากรน้ าจืดหลายแห่งเป็นแหล่งสันทนาการ เป็นศูนย์กลางที่
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯลฯ  
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ผลจากการพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมาท าให้สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ าและทรัพยากรประ
น้ าจืดเปลี่ยนแปลงไป ผลจับสัตว์น้ าและรายได้ของชาวประมงถดถอย แหล่งอาศัยสัตว์น้ าเสื่อมโทรม ชุมชน
ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นผู้
วางแผน ปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการจัดการประมงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทรัพยากรสัตว์น้ าจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

จากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ าของประเทศกลับมีอีกหนึ่งความพยายามของ
หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันและฟ้ืนคืนทรัพยากรสัตว์น้ าตลอดจนการสร้างอาชีพให้เกิด
รายได้ให้กับประชาชนชาวไทยทั้งน้ าจืด น้ าทะเล รวมถึงประชาชนรอบชายฝั่ง  หน่วยงานนั้นก็คือ “กรม
ประมง” ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ด าเนินการแตกต่างกันไปตามลักษณะพ้ืนที่  แต่มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน คือเพ่ือช่วยฟื้นฟูสัตว์น้ าให้แก่ชุมชนในเขตพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยเน้นรูปแบบที่
ชุมชนมีส่วนร่วม ด าเนินการต่อได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ แต่ก่อประโยชน์ให้กับธรรมชาติเศรษฐกิจ และปากท้อง
ของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาล 

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ด าเนินการโดยกรมประมง เริ่มด าเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 2 ของการด าเนินโครงการ ปัจจุบันมีชุมชนร่วมด าเนินโครงการฯ แล้ว 
จ านวน 40 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีแผนการด าเนินโครงการฯ 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2564 จ านวน 
ทั้งหมดประมาณ 150 แห่งทั่วประเทศ   

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองซับสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน อ.
โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เป็นแหล่งน้ าชุมชนขนาดเล็ก มีพ้ืนที่จ านวน 40 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนมีคันคูขอบเขตของ
แหล่งน้ าล้อมรอบที่ชัดเจน มีการใช้น้ าส าหรับท าการเกษตร ที่ผ่านมายังไม่มีการบริการจัดการด้านกาประมง
ในแหล่งน้ านี้ ท าให้ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ ามีน้อย เนื่องจากแหล่งน้ า
ดังกล่าวนี้ไม่มีศักยภาพในการแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ เพราะไม่มีแหล่งพ่อแม่พันธุ์ ไม่มีแหล่งสืบพันธุ์
วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์เท่าที่ควร 

ดังนั้น ชาวบ้านซับสมบูรณ์จึงมีความต้องการบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชน หนองซับสมบูรณ์ในการ
เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจืดซับสมบูรณ์นี้ให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนจึงได้ด าเนิน
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าและใช้แนวทางการจัดการด้วยรูปแบบการเลี้ยงจากการให้อาหารหรือการเพ่ิมอาหาร
ธรรมชาติ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชนของเขาเองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและยั่งยืน 

กรมประมงได้สนับสนุนในการด าเนินการโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมงบ้านหนองซับ
สมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
นโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  

1) เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่โครงการมีผลผลิตสัตว์น้ าจืดเพียงพอต่อการบริโภคและสามารถสร้าง
รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน,  

2) เพ่ือให้ชุมชนเป้าหมายโครงการมีความรู้สามารถในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าในชุมชน
เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าและบริหารผลผลิตสัตว์น้ าจืดผ่านธนาคารผลผลิตเกษตรด้ านการ
ประมงและน าไปสู่การด ารงชีวิตของราษฎรมีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน, และ  
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3) เพ่ือให้บุคคลกรของกรมประมงมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และพัฒนาด้านการท างาน
ร่วมกับชุมชน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการผลผลิตสัตว์น้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

4.2 อธิบายการด าเนินโครงการ/ด าเนินงานเกี่ยวกับรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ด าเนินงานในพื้นท่ีตั้งแต่
ริเริ่มไปจนถึงการก าหนดแนวทางและด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา/การพัฒนา ทีส่ะท้อนระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การบูรณาการการท างานและท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน และหลักการ/แนวคิด
ที่น ามาประยุกต์ใช้ ว่าเป็นอย่างไร  

กรอบแนวความคิดการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ตามคู่มือการปฏิบัติการ
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง (ภาพที่ 1) ด าเนินการโดยอาศัยแหล่งน้ าชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของราษฎรในชุมชน เน้นการให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน
แหล่งน้ าชุมชน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการธนาคารฯ ประจ าแหล่งน้ าตั้งขึ้น เพ่ือให้แหล่งน้ าเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารสัตว์น้ าชุมชน มีผลผลิตสัตว์น้ าเพียงพอต่อต้องการบริโภคของชุมชนสามารถลดจ่ายและสร้า ง
รายได้ในครัวเรือนเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในชุมชนเป้าหมาย น าไปสู่การ
ด ารงชีวิตของราษฎรมีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนต่อไป ดังนี้ 

1) จัดหาแหล่งน้ าชุมชนแบบระบบปิดที่เหมาะสม จัดตั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ า โดยมีคณะกรรมการธนาคารฯ 
ประจ าแหล่งน้ า มีการจัดระบบการจัดการบริหารผลผลิตแบบธนาคาร เช่น มีการลงหุ้น 
แลกเปลี่ยน ยืมคืน แบ่งผลประโยชน์ ผลผลิตหรือรายได้ที่เกิดขึ้นโดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ าที่เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

2) พัฒนาความรู้ให้กับราษฎรในชุมชนเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการ
ผลผลิตสัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย ตลอดจนให้ความรู้แก่ชุมชนในการบริหารจัดการ
ผลผลิตการเกษตรด้านการประมงที่เกิดในชุมชน ผ่านระบบธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง เพ่ือลดรายจ่ายในการน าผลผลิตเกษตรไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภคในชุมชนหรือ
นอกชุมชน เน้นการบริหารจัดการที่เรียบง่าย ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยุติธรรมโดย
ชุมชนมีการบริหารจัดการภายใต้การช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐในทุกมิติ สามารถเข้าใจ
ระบบที่ออกแบบโดยชุมชนร่วมกัน สามารถแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในชุมชน  

3) การบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชนให้เหมาะสมเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจืด เช่น การปล่อยพันธุ์ปลา 
สร้างอาหารธรรมชาติ การเพาะพันธุ์ปลา ฯลฯ โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า เช่น พันธุ์สัตว์น้ าจืด อาหารสัตว์น้ า  และมีการ
ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าและมูลค่าสัตว์น้ า ตลอดจนการจับสัตว์น้ าใช้ประโยชน์ของชุมชน  

ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง รวมทั้ง
ธนาคารฯ บ้านซับสมบูรณ์ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการโครงการ 5 ปี (2560-2564) ดังนี้ 

ปีที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ การจัดตั้ง
กลไกความร่วมมือทั้งระดับกรมประมงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระดับท้องถิ่น เช่น การแต่ งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับกรม คณะกรรมการธนาคารประจ าแหล่งน้ า แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าแหล่งน้ า กฎระเบียบธนาคารฯ ให้สามารถด าเนินงานโครงการฯ ตามแผนการการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หลังจากนั้นมีการปรับปรุงเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สนับสนุนปัจจัยการผลิตขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า การบริหารจัดการแหล่งน้ าในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า เป็นต้น 
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ปีที่ 2 จับผลผลิตสัตว์น้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์ สนับสนุนให้กับชุมชนผ่านระบบธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน
การประมง โดยธนาคารมีส่วนร่วมในการหาปัจจัย ประเมินจากการบริหารจัดการ ให้พิจารณาร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาเน้นการประชุมและรายงานผลการด าเนินการให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง   

 ปีที่ 3-5 ธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมงสามารถด าเนินการด้วยตนเองในการบริหารจัดการ การ
สร้างกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสม การใช้พ้ืนที่แหล่งน้ าและทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน 
สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ โดยชุมชน 

1) ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการให้ชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ า
ชุมชนได้เต็มศักยภาพเพ่ือความม่ันคงของอาหารในพ้ืนที่เป้าหมาย 

2) สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ ยืม คืน แลกเปลี่ยนผลผลิตสัตว์น้ าหรือรายได้ที่เกิดข้ึนภายใต้หลัก
ความเสมอภาคและความยุติธรรม 

3) สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าสัตว์น้ า โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่จ าเป็น 

4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  
ภาพที่ 1: กรอบการด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

Step ที่ 1 

Step ที่ 2 

Step ที่ 3 

Step 
ท่ี 41 
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ภาพที่ 2 Road Map การด าเนินการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต และกิจกรรมของโครงการฯ (Outcomes, Outputs and Activities) 

1. กิจกรรมติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารฯ ในแหล่งน ้าแห่งเก่าปี 2560 จ้านวน 20 แห่ง 
ผลสัมฤทธิ์ที่ 1 การด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการขับเคลื่อนของ

คณะกรรมการโครงการในระดับกรมและท้องถิ่น 
ผลผลิตที ่1.1:   มีการจัดตั งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะท้างานโครงการฯ ใน

การด้าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที ่1.1.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯ ติดตาม

ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข และสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

กิจกรรมที ่1.1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโครงการฯ  

กิจกรรมที่ 1.1.3 ติดตามการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
ผลผลิตที ่1.2:   มีการจัดตั งกลไกความร่วมมือ การประสานงานในระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของคณะกรรมการธนาคารฯ ประจ้าแหล่งน ้าในการด้าเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และมีการคัดเลือกแหล่งน ้าเป้าหมายที่เหมาะสม 

กิจกรรมที ่1.2.1 คัดเลือกแหล่งน้ าเป้าหมาย  

กิจกรรมที ่1.2.2 ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 

กิจกรรมที่ 1.2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ประจ าแหล่งน้ า และก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

กิจกรรมที ่1.2.4 ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ผลสัมฤทธิ์ที ่2: การเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าและบริหารจัดการแหล่งน ้าชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 
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ผลผลิตที ่2.1: มีการเตรียมความพร้อมในการด้าเนินโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน ้าเป้าหมาย มี
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้การด้าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมที ่2.1.1 ส ารวจข้อมูลแหล่งน้ าเป้าหมาย และข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเป้าหมายโครงการ 

กิจกรรมที่ 2.1.2 จัดท าสรุปข้อมูลแหล่งน้ าเป้าหมาย และข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนเป้าหมายโครงการ 

กิจกรรมที ่2.1.3 ชุมชนจัดท าแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ (งบเงินอุดหนุน) ของแต่ละแหล่งน้ าเป้าหมาย 

ผลผลิตที ่2.2: ชุมชนร่วมด้าเนินกิจกรรมในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าชุมชนเป้าหมายได้ตาม
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 

กิจกรรมที ่2.2.1 เตรียมแหล่งน้ า และสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า  

กิจกรรมที่ 2.2.2 ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อปล่อยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 2.2.3 อนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าชุมชน 

กิจกรรมที ่2.2.4 ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าจืดหลังการปล่อย ทุก 2 เดือน 

กิจกรรมที ่2.2.5 ประเมินผลจับสัตว์น้ าและมูลค่าสัตว์น้ าจืดใช้ประโยชน์ (Catch and value assessment)     

ผลสัมฤทธิ์ที ่๓: การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่ง
น ้าชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการแหล่ง
น ้าชุมชนและการบริหารผลผลิตสัตว์น ้าและสามารถพัฒนาน้าไปปรับใช้ในแหล่งน ้าอื่นได้ 

ผลผลิตที ่3.1: มีการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น ้าผ่านธนาคารสินคา้เกษตรด้าน
การประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   

กิจกรรมที ่3.1.1 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมงของแหล่งน้ าเป้าหมายและมีกฎระเบียบธนาคารฯ 
เพ่ือการด าเนินงานธนาคารฯ 

กิจกรรมที่ 3.1.2 ติดตามการด าเนินงานการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมงในพ้ืนที่แหล่งน้ าเป้าหมาย 

ผลผลิตที ่3.2: มีการรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาน้าไปปรับใช้ในแหล่งน ้าอื่นได้ 

กิจกรรมที่ 3.2.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 

กิจกรรมที ่3.2.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ 
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2. กิจกรรมติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารฯ ในแหล่งน ้าแห่งเก่าปี 2560 จ้านวน 20 แห่ง 

ผลสัมฤทธิ์ที่ 1 การด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การขับเคลื่อนของ
คณะกรรมการโครงการในระดับกรมและท้องถิ่น 

ผลผลิตที ่1.1:   มีการจัดตั งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะท้างานโครงการฯ ใน
การด้าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที ่1.1.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการชี้แจงโครงการติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานโครงการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข และสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี     

ผลผลิตที ่1.2:   มีการจัดตั งกลไกความร่วมมือ ประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการธนาคารฯ ประจ้าแหล่งน ้าในการด้าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 1.2.1 ประชุมคณะท างานและติดตามการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรมที่ 1.2.2 จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าแหล่งน้ าประจ าปี 2561 

กิจกรรมที่ 1.2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคารฯ 

ผลสัมฤทธิ์ที ่2: การเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าและบริหารจัดการแหล่งน ้าชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ผลผลิตที ่2.1: ชุมชนร่วมด้าเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่วางไว้ 

กิจกรรมที ่2.1.1 เตรียมแหล่งน้ าและสร้างอาหารธรรมชาติ  

กิจกรรมที่ 2.1.2 ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์ปลาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ าชุมชน 

กิจกรรมที ่2.1.3 ประเมินผลจับสัตว์น้ าและมูลค่าสัตว์น้ าจืดใช้ประโยชน์ (Catch and value assessment)     

ผลสัมฤทธิ์ที ่๓: การพัฒนาศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่ง
น ้าชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการแหล่ง
น ้าชุมชน และการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรด้านการประมงผ่านธนาคารสินค้าเกษตรด้าน
การประมงเพื่อพัฒนาและน้าไปปรับใช้ในแหล่งน ้าอื่น 

ผลผลิตที ่3.1: มีการส่งเสริมและสนับสนุนการการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น ้าน ้าจืด ผ่านธนาคารสินค้า
เกษตรด้านการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

กิจกรรมที่ 3.1.1 ติดตามการด าเนินงานการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมงในพ้ืนที่แหล่งน้ าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 3.1.2 จัดฝึกอบรมคณะกรรมการธนาคารฯ ประจ าแหล่งน้ าเพ่ือระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียน 
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(Best practices) จากการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อน าไปปรับใช้
ในแหล่งน้ าอื่นได ้

ผลผลิตที ่3.2: มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 3.2.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2561  

กิจกรรมที ่3.2.2 พิมพ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการ  

จากกรอบการด าเนินงานโครงการฯ ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต และกิจกรรมของโครงการฯ (Outcomes, 
Outputs and Activities) ตามคู่มือการปฎิบัติงานของโครงการฯ ได้มีการด าเนินงานในพ้ืนที่ตั้งแต่ริเริ่มไป
จนถึงการก าหนดแนวทางและด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา/การพัฒนา ที่สะท้อนระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การบูรณาการการท างานและท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน และหลักการ/แนวคิดที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ 
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีขั้นตอน ดังนี้   

1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดด าเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้คณะท างานในพ้ืนที่
มีความเข้าใจในรายละเอียดการด าเนินงานโครงการ ก่อนเริ่มโครงการ 

2) คัดเลือกแหล่งน้ าและชุมชนเป้าหมาย โดยส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมหาสารคามด าเนินการส ารวจและจัดหาแหล่งน้ าชุมชนแบบระบบปิดที่เหมาะสม 
ตามเงื่อนไขในคู่มือปฏิบัติงานของโครงการฯ ซึ่งการคัดเลือกแหล่งน้ าเป้าหมายเพ่ือด าเนินโครงการมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ (ไม่จ าเป็นต้องยึดทุกข้อ พิจารณาตามความเป็นไปได้) การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย 
พิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้  

1. การมีส่วนร่วม สภาวะผู้น า แหล่งน้ าชุมชนเหมาะสม 

2. ชุมชนที่มีแหล่งน้ าชุมชน (ระบบปิด) ที่ชุมชนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง มีน้ าเพียงพอในการ
ด าเนินการโครงการ ขนาดพ้ืนที่แหล่งน้ า 15-100 ไร่  

3. เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาตน แบบประชารัฐ (ร่วมคิด ร่วมท าและความเป็นเจ้าของ)  

4. แหล่งน้ าชุมชนเป้าหมายตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเพ่ือสะดวกในการควบคุมดูแลบริหารจัดการ
แหล่งน้ า 

5. เป็นแหล่งน้ าที่สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดทั้งปีเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด   

6. เป็นแหล่งน้ าที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์โดยชุมชนได้ ทั้งนี้ถ้าเป็นแหล่งน้ าที่มีองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ชุมชนอาจจะต้องขออนุญาตใช้แหล่งน้ าเพื่อด าเนินโครงการ 

7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ าชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยผ่าน
มติประชาคมของหมู่บ้านในพ้ืนที่เป้าหมาย  

2) จัดท าประชุมชี้แจงโครงการ/ประชาคมกับชุมชนเป้าหมาย (บ้านซับสมบูรณ์) ที่ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ า
เป้าหมายก่อนเริ่มโครงการ 

3) จัดตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ประจ าแหล่งน้ า โดยประชุมชนผ่านการประชุมชาวบ้านและก าหนด
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และด าเนินการเสนอนายอ าเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์  เพ่ือลงนาม
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แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ รายละเอียดขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ได้ระบุไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติการโครงการฯ  

4) คณะกรรมการธนาคารฯ ร่วมกับชุมชนก าหนดกฎระเบียบของธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการบ้านซับ
สมบูรณ์ เกี่ยวกับการลงหุ้น แลกเปลี่ยน ยืมคืน แบ่งผลประโยชน์ ผลผลิตหรือรายได้ที่เกิดขึ้นโดยให้
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ าที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

5) คณะกรรมการธนาคารฯ ด าเนินการเปิดบัญชีธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่ง
จังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์  

6) ประกาศและรับสมัครสมาชิกธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ และมีการระดมทุน/
หุ้น เข้าธนาคารฯ   

7) คณะกรรมการธนาคารร่วมกับชุมชนจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าแหล่งน้ าส าหรับการใช้เงิน
งบอุดหนุน จ านวน 175,000 บาท และประธานคณะกรรมการธนาคารฯ เสนอต่อประมงจังหวัดบุรีรัมย์
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

8) ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมหาสารคาม 
พิจารณาแผนการด าเนินงานประจ าแหล่งน้ าที่ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ เสนอ และถ้าเห็นชอบใน
แผนฯ ที่เสนอก็ด าเนินการอนุมัติและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนโครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจ าปีงบประมาณ 2560  

9) ชุมชนร่วมด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าใน
แหล่งน้ า ดังนี้  

1) เตรียมท าความสะอาดแหล่งน้ า ท าปุ๋ยหมักสร้างอาหารธรรมชาติ  

2) อนุบาลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าโดยมีการชั่งวัดขนาดของพันธุ์สัตว์น้ าที่ปล่อยเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิตสัตว์น้ าที่ปล่อย 

3) หลังจากการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ามีการสุ่มติดตามและมีการประเมินผลการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้ าที่ปล่อยทุก 2 เดือน 

4) หลังจากปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าแล้ว ประมาณ 7-8 เดือนคณะกรรมการด าเนินการจับ
ผลผลิตสัตว์น้ าและประเมินมูลค่าสัตว์น้ าการจับสัตว์น้ าใช้ประโยชน์ซึ่งมีท้ังทยอยจับ
ปลาขนาดใหญ่ขาย และจะด าเนินการขายบัตรเพ่ือจับปลาในหนองซับสมบูรณ์ในวันที่ 
5-6 เมษายน 2561 

10) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ
และฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ หลักสูตรการ “ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้แก่ การ
จัดการแหลงน้ าชุมชนแบบมีส่วนร่วม การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ การประเมินการเจริญเติบโค
ของสัตว์น้ าที่ปล่อย การประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม” ในการด าเนินโครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง  

11) จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนของการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมงระหว่างคณะกรรมการธนาคารฯ ปี 2560 ทั้งหมด 20 แห่ง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากการด าเนินโครงการจริง เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ในแหล่งน้ าอ่ืนต่อไปได้ นอกจากนี้ยัง
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เป็นการสร้างเครือข่ายของคณะกรรมการแหล่งน้ าชุมชน ซึ่งจะมีการติดต่อ ประสานงานแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน ต่อไป  

12) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามการด าเนินงานโครงการ แก้ไข
ปัญหาระหว่างการด าเนินงานโครงการ โดยเน้นการบริหารจัดการธนาคารที่เรียบง่าย ประหยัด โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และยุติธรรมโดยชุมชนมีการบริหารจัดการภายใต้การช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐในทุก
มิติ สามารถเข้าใจระบบที่ออกแบบโดยชุมชนร่วมกัน สามารถแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้มีความสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมในชุมชน  

13) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องและหลายรูปแบบ
ต่างๆ  เช่น เวปไซต์ จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ วีดทัศน์ หนังสือพิมพ์ฯลฯ  

4.3 อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/
ด าเนินงานในพื้นที่โดยระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน
และอธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนว่าเป็นอย่างไรต่อไปนี้  

แนวทางการบริหารโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เป็นการท างานแบบบูรณาการของ
หน่วยงานกรมประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในระดับชาติ (ส่วนกลาง) ซึ่งม ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ซึ่งเป็น Focus point ในการด าเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรของทุกกรม ภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) และระดับท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมชองชุมชนและหน่วยงานอ่ืนที่สนับสนุน ภาคส่วนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/ด าเนินงานและบทบาทของแต่ละภาคส่วนในการด าเนิน
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วม/หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ชุมชนและคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ

ประมง (Key Actor) 
 

- จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกับชุมชน 
- บริหารโครงการเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อ

ประมงจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
- เปิดบัญชีของธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

บ้านซับสมบูรณ์ 
- ประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ผู้น าเพื่อด าเนินงานกิจกรรมหลักในพ้ืนที่ 
- ร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 
- แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินงาน 
- ร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและผลประโยชน์ที่

เกิดข้ึน  
- ฯลฯ    

2. เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator&Supporter)  
2.1 หน่วยงานของกรมประมงในส่วนกลาง:  
- กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
- กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

- ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานโครงการใน
ภาพรวมให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานโครงการ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

- สนับสนุนเรื่องงบประมาณและด้านวิชาการ 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ชุมชนในการ
ด าเนินงานโครงการ 



26 
 

- รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯให้
กรมทราบ 

- ประสานงาน รายงานและสรุปผลการด าเนินงานให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ฯลฯ 

2.2 หน่วยงานกรมประมงรับผิดชอบในพ้ืนที่:  
- ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ (สนง.ปจ) 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมหาสารคาม 

(ศพจ.) 
 

- อ านวยการ ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน
โครงการในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

- อ านวยการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
สนับสนุนให้ความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกแก่ชุมชนในด้านต่างๆ 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

2.3 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ - สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมเรื่องการท าอาหาร
ปลา และสนับสนุนเพื่อหาตลาดจ าหน่ายสินค้า 

2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน - สนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ ในพ้ืนที่และร่วม
ด าเนินกิจกรรม 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ 
2.5 ส านักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์บุรีรัมย์ - อบรมให้ความรู้ด้านการท าบัญชีแก่คณะกรรมการ

ธนาคารฯ 
3. เป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)  
- กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
- ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
- ผู้น าชุมชนหมู่บ้านซับสมบูรณ์ 

- จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่าง
คณะกรรมการธนาคารผลผลิตจ านวน 40 แห่งทั่ว
ประเทศและสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ  

- ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นเข้ามาศึกษาดูงานของ
ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับ
สมบูรณ์เป็นประจ า เช่น ประมงอาสาจังหวัดบุรีรัมย์ 
พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ คณะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศสาตร์ 

- ฯลฯ 

- เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการท างาน (Partnership) - ชุมชนบ้านซับสมบูรณ์มีการสมัครสมาชิกระดมหุ้น
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
จ านวน 58 ราย หุ้นละ 100 บาท จ านวน 168 หุ้น 
เป็นเงินทั้งหมด 16,800 บาท  
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4.4 อธิบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/เวที หรือการเผยแพร่ความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสร้าง

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ว่าเป็นอย่างไร 

การด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเวที
เพ่ือแลกเปลี่ยนบทเรียน องค์ความรู้ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค์ในระหว่างการด าเนินงานของแต่ละ
แหล่งน้ าประจ าปีงบประมาณ 2560  ระหว่างคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ตลอดจน
จากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  และสารถน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
ตลอดจนการเกิดเครือข่ายของคณะกรรมการแหล่งน้ าชุมชนฯ ที่ร่วมโครงการฯ ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้มีการจะท ารายงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาน าไปปรับใช้ในแหล่งน้ าอ่ืนได้ 

 
5. อธิบายเกี่ยวกับการน าหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ ท่ีเป็นนวัตกรรม หรือน าระบบดิจิทัล/

เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน ว่าเปน็อย่างไร (5 
คะแนน) 

 ในระหว่างการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เจ้าหน้าที่ภาครับและชุมชนได้
น าเอาหลักการในการส่งเสริมและขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยให้ ความส าคัญกับ 1) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการพัฒนาด้านการประมงใน
แหล่งน้ าชุมชน 2) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและ 3) ควบคุมและลดการ
ใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ความรู้และประสบการณ์จาก
การด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงที่ผ่านมา 2 ปี ดังนี้ 

1) เทคนิคการเลี้ยงปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น การใช้เศษหญ้า ผักตบชวา หรือการท าอาหารเลี้ยง
ปลา เช่น ใช้ร า ปลายข้าว การท าปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิมอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ าเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

2) การปล่อยปลาขนาดใหญ่ และการอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยเป็นการเพ่ิมอัตราการรอดตายในการ
ปล่อยพันธุ์ปลาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชน  

3) เทคนิคการท างานกับชุมชนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการความสะดวกของชาวบ้าน  

4) เทคนิคการให้ผู้น าของชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุนและผลักดันโครงการมีส่วนท าให้โครงการ 
ประสบผลส าเร็จ          
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มิติที่ 3: การบรรลุผลส าเร็จ 
 

6.  การสรุปบทเรียนความส าเร็จหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา (25คะแนน) 

6.1 อธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือความส าเร็จที่ได้รับในเชิงสังคม หรือเศรษฐกิจซึ่งควรประกอบด้วย
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศโดยระบุผลส าเร็จหรือประโยชน์
ที่ได้รับทั้งที่เป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และปัญหา/อุปสรรค รวมทั้ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร    

จากผลการด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง ทั้ง 20 แห่ง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ณ เดือนกันยายน 2560 สามารถสรุปเป็นภาพรวม ได้ ดังนี้   

1) มีคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกรม และประชุมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 

2) มีคณะกรรมการธนาคารฯ ในชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 20 แห่ง จ านวนทั้งหมด 240 ราย 

3) มีกฎระเบียบธนาคารของแต่ละแหล่งน้ าจ านวน 20 แห่ง 

4) มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าโครงการฯ ทั้ง 20 แห่ง จ านวน
ทั้งหมด 1,541,353 ตัว โดยแบ่งเป็นพันุ์ปลาน้ าจืด จ านวน 1,132,353 ตัว และกุ้งก้ามกราม 
จ านวน 409,000 ตัว 

5) มีการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงประจ าแหล่งน้ าทั้ง 20 แห่ง มีการระดมหุ้นโดย
มีผู้ถือหุ้น จ านวน 1,425 ราย จ านวนหุ้น 3,412 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,240 บาท 

 

ภาพชุมชนร่วมกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สตัว์น้ าชองโครงการ 
 

ภาพคณะกรรมการธนาคารฯ ร่วมกันประเมินติดตามการเจริญเติบโตของสัตวน์้ า 

 

ภาพชุมชนร่วมกันอนุบาลพันธุ์ปลาในแหล่งน้ าโครงการ 
 

ภาพชุมชนร่วมกันการท าอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ าโครงการ 
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ในส่วนของผลการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ มีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาระหว่าเดือนตุลาคม 2559 - เดือนมกราคม 2561 มี
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อชุมชน สังคม บ้านซับสมบูรณ ์ดังนี้    

ล าดับ กิจกรรม ผลผลติ ผลลัพธ์  ผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สงัคม/ประเทศ 

     

1. การจัดตั้งกลไกความร่วมมือและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
คณะท างานโครงการฯ ในการ
ด าเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีคณะท างานโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานประมงจังหวัด
บุรีรัมย์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสารคามตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายระบุในคู่มือการ
ปฏิบัติงานโครงการ 

2. มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
ร่วมกับคณะท างานโครงการ อย่างน้อยปี
ละ 3 ครั้ง 

1. การด าเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนการด าเนินงานท่ี
วางไว้ ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการ
ด าเนินงานได้รับการแก้ไข 

1. ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านการด าเนินโครงการ เกิด
ความสามัคคีในชุมชน 

2. ราษฎรบา้นซับสมบูรณ์มผีลผลติสตัว์น้ าจืดเพียงพอต่อ
การบริโภคและสามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนได ้

3. คณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนบ้านซับสมบรูณม์ี
ความรูส้ามารถในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าใน
ชุมชนเพื่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าและบรหิารผลผลติสตัว์
น้ าจืดผ่านธนาคารผลผลติเกษตรดา้นการประมงและ
น าไปสู่การด ารงชีวิตของราษฎรมคีวามมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน  

4. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ กับชุมชนกับ
ชุมชน และพัฒนาด้านการท างานร่วมกับชุมชน ซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตวน์้ าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งการด าเนินการโดยอาศัยแหล่งน้ าชุมชนเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจดัการ โดยความร่วมมือของ
ราษฎรใน 

5. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับดมีาก
เนื่องจากได้มสี่วนร่วมในโครงการทุกขั้นตอนและได้เห็น

2.  การจัดตั้งกลไกความร่วมมือ 
ประสานงานระดับท้องถิ่น และ
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
ธนาคารฯ เพื่อการด าเนิน
โครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง  

1. มีกรรมการธนาคารฯ บ้านซับสมบรูณ์  
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยกรรมการฯ 
จ านวน 14 คน แต่งตั้งโดยนายอ าเภอ
โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรมัย ์

2. มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ 
เพื่อวางแผน ก ากับดูแลการด าเนนิงาน
โครงการ รายงานความก้าวหน้า 
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

1. การด าเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประ
สิทธิ ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การประชาคมวางแผน 
ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน เกิดความโปร่งใส ยุติธรรมและ
เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง  

3.  กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการฯ มีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูแหล่งน้ าเป้าหมาย 

1. มีข้อมูลแหล่งน้ าเป้าหมาย และข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนเป้าหมายโครงการเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินผล

1. ชุมชนเข้าใจ มีฐานข้อมูลและแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าแหล่งน้ า เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
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และมีแผนการปฏิบัติงาน (Action 
Plan) เพื่อเป็นแนวทางให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ 

2. ชุมชนได้จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
โครงการฯ (งบเงินอุดหนุน) ของแหล่งน้ า
เป้าหมายโครงการ 

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถประสงค์ของ
โครงการฯ  

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการอย่างเป็นรปูธรรม 

6. ชุมชนมีส่วนร่วมในระดับการมีมีหุน้ส่วนในการด าเนิน
โครงการ (Collaboration) ที่มีการระดมทุนร่วม
ด าเนินการซึ่งจะท าให้การพัฒนาชุมชนเกิดความยั่งยืนใน
การพฒันาซึ่งภาครัฐเป็นเพียงฝา่ยสนับสนุนหรือ
อ านวยการ 

7. การด าเนินโครงการธนาคารผลผลติเกษตรด้านการ
ประมงบ้านซับสมบรูณเ์ป็นโครงการหนึ่งที่ผลักดันหรือ
สนับสนุนมติิหญิงชาย (Gender) ในการด าเนินการมี
ผู้หญิงร่วมเป็นคณะกรรมการธนาคารฯ และมีกลุ่ม
แม่บ้านท่ีท าการแปรรูปสตัว์น้ าท่ีจบัจากแหล่งน้ าเพ่ือ
จ าหน่ายเป็นการสร้างงานในชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

4.  ชุมชนร่วมด าเนินกิจกรรมของ
โครงการในการเพิ่มผลผลติสัตว์น้ า
จืดในแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมายได้
ตามแผนการปฏิบตัิงานท่ีวางไว ้

1. ชุมชนมีการเตรียมแหล่งน้ าและสรา้ง
อาหารธรรมชาตสิ าหรับสัตว์น้ าในแหล่ง
น้ าเป้าหมาย  

2. มีการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าจดืเพื่อเพิม่
ผลผลติสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชน
เป้าหมายโครงการ จ านวน 116,650 ต้ว 
ได้แก่ ปลานลิ ตะเพียน ไน ยีส่กเทศ 
นวลจันทร์เทศ จีน กะโห้เทศ และปลา
บึกจากการสุม่ประเมินผลการ
เจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุปลาที่ปล่อยใน
แหล่งน้ า พบว่ามีการเจรญิเติบโตดี  

3. ชุมชนมีการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ าก่อน
ปล่อยลงสูแ่หล่งน้ าชุมชนและจ าหน่าย
ลูกพันธุ์ปลา จ านวน 40,000 ตัว  

4. ชุมชนได้จับสตัว์น้ าจากแหล่งน้ าชุมชน
เพื่อจ าหน่าย จ านวน 582 กก. และ
น ามาประกอบอาหารในงานต่างๆของ
หมู่บ้าน จ านวน 67.5 กก. 

5. ชุมชนได้มีการจ าหน่ายลูกพันธุป์ลานิลที่
อนุบาลในกระชัง จ านวน 2,613 ตัว   
เป็นเงิน 7,839 บาท และแลกเปลีย่นกับ

1. ราษฎรในพื้นทีโ่ครงการมผีลผลติสตัว์น้ า
จืดเพียงพอต่อการบริโภคและจ าหน่าย
เป็นรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

2. คณะกรรมการธนาคารฯ ประจ าแหล่งน้ า
มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบรหิาร
จัดการแหล่งน้ าชุมชนเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์
น้ าและการบริหารจัดการผลผลิตเกษตร
ด้านการประมง  

3. ชุมชนเข้มแข็งมีความสมัคสมาน
สามัคคักันในชุมชน 

4. เป็นการส่งเสรมิบทบาทสตรีในการพัฒนา
ชุมชนและการพัฒนาดา้นการประมงใน
ชุมชน โดยมีผู้หญิงเป็นกรรมการธนาคาร
ฯ จ านวน 5 คน และกิจกรรมการแปรรูป
สัตว์น้ าจากผลผลติที่เกิดจากโครงการฯ
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 

5. ชาวบ้านในชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการฯในระดับสูงมาก  
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ฟาง ข้ีวัว จ านวน 400 ตัว เป็นเงิน 
1,200 บาท 

6. ชุมชนได้แปรรูปสตัว์น้ าท่ีจับได้จากแหล่ง
น้ าและจ าหน่ายมรีายได้ จ านวน 2,607   
บาท 

7. ชุมชนได้ก าหนดวันเพื่อขายบตัรจ าหน่าย
เพื่อจับปลาในแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย
ในช่วงวันท่ี 5-6 เมษายน 2561 ซึ่งคาด
ว่าจะมีรายได้เข้าธนาคารฯ ประมาณ 
100,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหาร
ธนาคารต่อไป 

5.  มส่งเสริมสนับสนุนการบรหิาร
จัดการผลผลติสตัว์น้ าผ่านธนาคาร
สินค้าเกษตรด้านการประมงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ และ
ก าหนดกฎระเบียบธนาคารฯ เพื่อการ
ด าเนินงานธนาคารฯ 

2. มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
คณะกรรมการ จ านวน 14 คน มีผู้หญิง
จ านวน 5 คน  

3. มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการธนาคารฯ ไว้อย่างชัดเจน 

4. มีกฎระเบียบของธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมงบ้านหนองซับ เพื่อ การ
บริหารจดัการแหล่งน้ า และการจดัสรร
ผลประโยชน์รายได้ที่เกิดขึ้น 

5. มีสมาชิกที่ร่วมหุ้น จ านวน 58 ราย 

1. การบริหารธนาคารฯ มีความโปร่งใส 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งท าให้
เกิดความยตุิธรรมการด าเนินงานโครงการ
มีประสืทธิภาพ  

2. คณะกรรมการมีความรู้ในการบรหิาร
ธนาคาร เช่น การท าบัญชีธนาคาร รายรับ
รายจ่าย 
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จ านวน 168 หุ้น ชุมชนมีการระดมหุ้นๆ 
ละ 100 บาท เป็นเงินท้ังสิ้น 16,800 
บาท  

6. ณ ปัจจุบัน ธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน
การประมงบ้านซับสมบูรณ์มรีายได้ที่
เกิดขึ้นทั้งสิ้น 43,067 บาท    
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

1) ข้อกังวลในเรื่องการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงว่ าขัดต่อพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558  

เนื่องจากการด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงซึ่งต้องมีสุ่มติดตามการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้ าที่ปล่อย การจับใช้ประโยชน์สัตว์น้ า การเลี้ยงและอนุบาลปลาในแหล่งน้ าชม
ชน ในระหว่างการด าเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นที่จับสัตว์น้ าตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 
ตามมาตรา 5 และจะปฏิบัติตามมาตรา 31 “ผู้ใดจะท าการประมงน้ าจืดในที่จับสัตว์น้ าที่เป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยใช้เครื่องมือท าการประมงตามที่อธิบดีประกาศก าหนดต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”  

2) ปัญหาสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากแหล่งชุมชนซึ่งเป็นแหล่งน้ าสาธารณสมบัติ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1) ได้ด าเนินการขออนุญาตท าการประมงเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการในแหล่งน้ าชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงโดยระบุเครื่องมือที่ใช้จับ ระยะเวลา พร้อมทั้ง
ระบุควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแหล่งน้ าชุมชนที่รับผิดชอบ พร้อมนี้ได้แนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้กรมประมงอนุญาต
เป็นปีต่อปี 

ทั้งนี้ถ้ามีการแก้ปัญหามีแนวทางในการให้สิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ชุมชนก็จะส่งผลท าให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
การประเมินความเสี่ยงในการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
 
ในการด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง มีการจัดท าแผนการควบคุมภายใน โดยมี
การจัดการประเมินความเสี่ยงในการด าเนินโครงการฯ และรายงานผลการด าเนินการตามแผนการควบคุม
ภายในประจ าปี งบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดที่แนบ ดังนี้  
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6.2 จัดท าตัวแบบ (Model) ที่เกิดจากการประมวล/สังเคราะห์การด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน
ออกมาเป็นภาพหรือแผนภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของทิศทาง/เป้าหมาย และกลไก/
วิธีการ/กระบวนการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานรวมทั้งผลส าเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ 

 

 
Model การบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการธนาคารผลผลิต

เกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบุรณ์ (Subsomboon Model) 
 
จากการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการธนาคารผลผลโครงการธนาคารผลผลิต
เกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบุรณ์ มีการพัฒนาถึงระดับความร่วมมือ (Collaboration level) ที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมในระดับสูง เป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนในการตัดสินใจด าเนินโครงการ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ก าหนดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและน ามาพัฒนาเป็นแผนการด าเนินโครงการ ชุมชนด าเนินโครงการตามแผน 
มีการร่วมหุ้นระดมหุ้น การจัดสรรผลประโยชนืที่เกิดขึ้น และร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการเพื่อน าไปปรับและขยายนผลในการด าเนินงานโครงการในปีต่อ 

 
ระดับส่วนร่วมของประชาชนในโครงการธนาคารผลผลโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

บ้านซับสมบุรณ์ 
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7.ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ (10 คะแนน) 

□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

▪ จ านวนตัวอย่างประชากรที่ส ารวจ จ านวน ......30........... ตัวอยา่ง 
▪ แบบส ารวจที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ จ านวน ........30.......... ชดุ 
▪ ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง.....90....... 
 
สูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
 
x = ผลคะแนนความพึงพอใจ n = จ านวนประชากร 

 
 
หมายเหตุวัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ หรือมีบทบาทท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้
ถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับการประเมินเพ่ือรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบ  
มีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561 และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ  
ว่าถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

ลงชื่อ ............................................................................ 
        (.....นางสาวมาลาศรี  ค าศรี.............) 

ต าแหน่ง .หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชุมชน 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชุมชน กรมประมง 

วันที่ ....9......../......ก.พ........./.....2561......... 
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