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ค ำชี้แจง 

 
1. การยื่นแบบฟอร์มการสมัคร 

1.1  กรณีส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน สามารถสมัครขอรับรางวัลโดยยื่นแบบฟอร์มการสมัคร
ในนามส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน และอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือผู้อ านวยการองค์การมหาชน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือผู้อ านวยการองค์การมหาชน เป็นผู้ลงนามแบบฟอร์มการสมัคร 

1.2  กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง) เป็นผู้เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล 
สามารถยื่นแบบฟอร์มการสมัคร และเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว 

1.3  ผู้ที่เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล ต้องจัดท ารายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ เพ่ือประกอบการสมัครขอรับรางวัล 

2. ข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มการสมัคร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสมัคร ดังนี้ 

2.1  ให้ใช้ข้อมูลและผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง ( Involve) หรือระดับ
ความร่วมมือ (Collaborate) ซ่ึงควรมีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2.2 การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องสอดคล้องตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นอ านาจหน้าที่/ภารกิจหลักขององค์กร หรือสอดคล้อง 
ตามแผนพัฒนาจักงหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยการด าเนินการดังกล่าวสะท้อนการพัฒนาหรือ 
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และประเทศ 

2.3 กรณีสมัครขอรับรางวัลมากกว่า 1 โครงการ/การด าเนินงาน ต้องเป็นการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน
ที่ไม่ซ้ ากัน หรือไม่ใช่การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานในพ้ืนที่เดียวกัน หรือไม่ซ้ ากับพ้ืนที่การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานเดิมที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
มาแล้ว 

3. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และโปรดแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร 
พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสาร/หลักฐานประกอบข้อค าถามใด เนื่องจากเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ใบสมัครเป็นหลักฐานที่มีความส าคัญต่อการพิจารณาและการประเมินผล 

 

แบบฟอร์มกำรสมัคร 
ประเภทรำงวัลสัมฤทธผิลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 
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4. กรณีพ้ืนที่ในการกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่เพียงพอสามารถเขียนเพ่ิมเติมในกระดาษอ่ืน และโปรดหมายเหตุ
แสดงความเชื่อมโยงกับข้อค าถามด้วย  

5. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561  

6.  ส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐาน/เอกสารประกอบ ได้ที่ เว็บไซต์  www.opdc.go.th หรือ 
http://awards.opdc.go.th หรือส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ตามที่อยู่ต่อไปนี้ :  

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 

(กรุณำวงเล็บมุมซอง: รำงวัลสำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปี พ.ศ. 2561) 
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 0 2356 9999 ต่อ 8871 , 8876 และ 8923  

โทรสำร 0 2281 8328 
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2.  ชื่อผู้ติดต่อ/ประสำนงำน 

1.  ผู้ยื่นสมัคร 
 
 

  
 

         กรณีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด หรือองค์การมหาชน (สมัครเอง)  
โปรดระบุ (ชื่อหน่วยงานที่สมัคร)  กรมประมง      

 
         กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง) โปรดระบุ 

            1) ชื่อผู้ยื่นสมัคร          

             2) ชื่อหน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัล        
                      

 

 
 
2.1 ชื่อ นายถาวร  นามสกุล จิระโสภณรักษ์     

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองตรวจการประมง       

สังกัดหน่วยงาน  กองตรวจการประมง       

เลขที่   -  หมู่ที ่    5 ถนน  พหลโยธิน แขวง  ลาดยาว    

เขต   จตุจักร จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900  

โทรศัพท์  0 2561 4691   โทรสาร  0 2562 0568    

E-mail           surveillance@fisheries.go.th      
  

 

2.2  ชื่อ นายจิรวัฒน์  นามสกุล เพชรเรือนทอง     

ต าแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ       

สังกัดหน่วยงาน กลุม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง  กองตรวจการประมง   

เลขที่   - หมู่ที่ 5 ถนน พหลโยธิน แขวง  ลาดยาว    

เขต  จตุจักร  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900   

โทรศัพท์  0 890 429 318   โทรสาร  0 2562 0568    

E-mail  fisherypatrol01@gmail.com       

 

 

 

mailto:surveillance@fisheries.go.th
mailto:fisherypatrol01@gmail.com
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3.  ผลกำรด ำเนินกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
 

 
 

“โครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนประมง (กลุ่มประมงพ้ืนบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ  ต ำบลมำบตำพุด  
อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง)” 
 

มิติที่ 1: ควำมสำมำรถขององค์กร 
 
1. กำรสร้ำงกลไกภำยในองค์กร เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนไปสู่กำรปฏิบัติ         

(6 คะแนน) 
1.1  มีกำรก ำหนดนโยบำย/ทิศทำง/แผนงำนที่แสดงว่ำให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วม ของประชำชน 

□ ไม่มี  
               มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ) 

กรมประมงมีแนวคิดในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรประมง โดยให้
ประชาชนหรือชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วม โดยจะยกตัวอย่างยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2556 – 2559 
และยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564   

(1) กรมประมงมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.1 วิสัยทัศน์กรมประมง คือ มุ่งมั่นพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นผู้น าและ

สร้างความม่ันคงด้านอาหารของประเทศภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  1.2 พันธกิจกรมประมง 
       1.2.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต

ทุกระดับ 
        1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตลอดห่วงโซ่

การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล 
        1.2.3 ก ากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ือให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและ

คงความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงและประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
        1.2.4 ส่งเสริมและผลักดันให้การศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการ

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่า 
        1.2.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ 

รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ 
  1.3 ยุทธศาสตร์กรมประมง 
        1.3.1 ยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 
        1.3.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 
        1.3.3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้ยั่งยืนและคงความหลากหลาย 
        1.3.4 ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง 
        1.3.5 ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและองค์กร    (เอกสำรแนบ 1.1.1) 

(2) กรมประมงมีแนวทางการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ  ดังนี้ 

2.1 พันธกิจข้อ 4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 

 2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 2.3 กลยุทธที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   
(เอกสำรแนบ 1.1.2) 

(3) กรมประมงได้ด าเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2560  

3.1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และ
สร้างการเติบโตจากภายใน แผนงานเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
  3.2 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร     
กับสิ่งแวดล้อม แผนงานเชิงยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แผนงานเชิงยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ    (เอกสำรแนบ 1.1.3) 

(4) กรมประมงได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง ดังนั้นกรมประมงจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เกี่ยวกับการ  มีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ดังนี้ 

4.1 พันธกิจข้อ 3 บริหารจัดการประมงเพ่ือให้ทรัพยากรประมงมีใช้อย่างยั่งยืน  
4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีความยั่งยืน

และคงความหลากหลาย 

4.3 กลยุทธ์ที่ 1  ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและแหล่งที่อยู่อาศัยเพ่ือสร้างสมดุลและความ
หลากหลายเพื่อให้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืน 

      กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ือสนับสนุน
ให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร    (เอกสำรแนบ 1.1.4) 

(5) กองตรวจการประมง หรือกองบริหารจัดการด้านการประมง (เดิม) กรมประมงได้มีแนวทาง 
การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านการประมงน้ าจืดและทะเล ตามร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

5.1 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการท าการประมงในแหล่งน้ าจืดและทะเล เพ่ือก าหนด
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

5.2 ควบคุม ป้องกัน และปรามปรามการท าการประมงในแหล่งน้ าจืดและทะเล การค้า   
สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5.3 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าจืดและทะเล ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
เครือข่าย ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรประมง 

5.4 ให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
5.5 ปฏิบัติการร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ กษ 0516/ว58 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (เอกสำรแนบ 1.1.5) 

(6) กองตรวจการประมง กรมประมง ได้บริหารจัดการด้านการประมง ตามพระราชก าหนด   
การประมง พ.ศ.2558 ตามมาตราดังนี้ 
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6.1 มาตรา 12 บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดนโยบายและก ากับดูแล    
การบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
และสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด และค านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และหลักการป้องกันล่วงหน้า ตลอดจน
เพ่ือรักษาหรือฟ้ืนฟูระดับทรัพยากรสัตว์น้ า ให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้ เกิดผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ า         
ที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยมีการป้องกันและขจัดการท าการประมงที่เกินศักย์การผลิตและ    
ขีดความสามารถในการท าการประมงส่วนเกิน เพ่ือควบคุมมิให้การท าการประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืน   
ของทรัพยากรสัตว์น้ า 

6.2 มาตรา 25 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่น ในการจัดการ    
การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ าภายในที่จับ     
สัตว์น้ าในเขตประมงน้ าจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมงด าเนินการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน    
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
        6.2.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น 

        6.2.2 สนับสนุนการรวมกลุ่ม และจัดให้มีการข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

        6.2.3 ให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ 
การฟ้ืนฟ ูและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ า รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมของชุมชน 

        6.2.4 เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การบ ารุงรักษา   
การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ า    (เอกสำรแนบ 1.1.6)  

(7) กองตรวจการประมง ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ า ตาม      
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้พระราชทาน เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2557      
ณ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  มีใจความว่า “ทรัพยากรด้านประมงจะต้องจัดเป็นระเบียบ 
ความส าคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าปล่อยพันธุ์ปลาให้ดี หรือเลี้ยงปลาให้เติบโตดี ส าคัญที่ว่าตามธรรมชาติที่เราปล่อย
ปลาไปแล้ว มันจะผสมพันธุ์หรือไม่ผสมพันธุ์ก็แล้วแต่ แต่ว่ามันก็เติบโตตามธรรมชาติใช้การได้ ปัญหาอยู่       
ที่ในด้านการบริหารการจับปลาไม่ใช่ด้านการเลี้ยงปลา สถานีประมงต่าง  ๆ ก็ท าแล้ว แต่ที่จะต้องท า คือ
บริหารเกี่ยวกับการจับปลาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริง ๆ”    (เอกสำรแนบ 1.1.7)  

(8) กองตรวจการประมง ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงของชุมชนประมงท้องถิ่น ตามมาตรา 25 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ดังนี้  

8.1 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
  8.2 โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 

8.3 โครงการยุวประมง 
8.4 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการท าประมง 
8.5 อบรมเจ้าหน้าที่กองตรวจการประมงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 
8.6 อบรมชาวประมงเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 
8.7 การสร้างภาคีเครือข่ายชาวประมงในการเฝ้าระวังการท าการประมง 

(เอกสำรแนบ 1.1.8)  
1.2  มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบ/อัตรำก ำลัง หรือก ำหนดหน่วยงำนเพื่ อรับผิดชอบกำรส่งเสริม              

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

□ ไม่มี  
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              มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)  
(1) ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยที่เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ของ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น และเหมาะสมกับสภาพ
ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น    
(เอกสำรแนบ 1.2.1) 

(2) อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2543 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ข้อ 12 กองตรวจการประมง มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการกระท าการประมงในน่านน้ าภายในและ
ทะเล ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

2.2 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรต่าง ๆ ในการบริหารจัดการการประมงในน่านน้ าภายในและทะเล 

2.3 สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการบริหารจัดการการประมงเพ่ือความยั่งยืน        
ของทรัพยากรสัตว์น้ า 

2.4 วางแผนและด าเนินการเชิงลึกในการป้องกันการท าการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง หรือ       

ที่ได้รับมอบหมาย    (เอกสำรแนบ 1.2.2)  

(3) โครงสร้างกองตรวจการประมง กรมประมง 
3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  3.2 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง 
  3.3 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง 
  3.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง    (เอกสำรแนบ 1.2.3) 

(4) หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง  
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติในการสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชนองค์กรท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
4.2 จัดท าโครงการ แผนงาน กิจกรรม เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

องค์กรท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
4.3 ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
4.4 ประเมินผล การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน องค์กรท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า และจัดท าข้อเสนอแนะ 
4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง หรือ        

ที่ได้รับมอบหมาย    (เอกสำรแนบ 1.2.4)  

(5) บุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง 
5.1 นางสาววรรณวิมล  ทวีวิกยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง 
5.2 นายประสิทธิ์  ส่งสุข   เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
5.3 นายจิรวัฒน์  เพชรเรือนทอง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
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5.4 นางสาวอภิญญา  กล้าแข็ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
5.5 นางสาววิลัยวรรณ  ยศสมบัติ  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
5.6 นายธนาพล  พัฒนไกร  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
5.7 นายศักดา  ขอนแก่น   เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) 
5.8 นายปิยกรณ์  ข าเลิศ   จ้างเหมาบันทึกข้อมูล 
5.9 นางสาวนภามาศ  ภัทรสุวรวัฒน์ จ้างเหมาบันทึกข้อมูล 

ภำพที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง 
(เอกสำรแนบ 1.2.5) 
 

(6) อัตราก าลังบุคลากรกองตรวจการประมง (ข้าราชการ 168 ราย ลูกจ้างประจ า 253 ราย 
และพนักงานราชการ 261 ราย) 

6.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6.2 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง 
6.3 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง 
6.4 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง 
6.5 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด/ ทะเล 

6.5.1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) 
        หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี 

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดอ่างเก็บน้ าประแสร์ ระยอง 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก 

        หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท 
6.5.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) 

      (             )          (             )                                      

 
 
 
 
 
 

 
                                 า  า       ม          า  
                             า    ม       ม า ม        ม  า  า    ม  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
            า                                             า                  
                า า    ม      ต  า               า     า    ม  า     
  
 

 
 
 
 
 
 
 

     า  า      า    า         า   า            า  า   ามา                     า     า                     า           า     
    า     า    ม      ต  า            า า    ม           า   มา         ม          า     า    ม              า   มา         ม   

 

กลุ่มส่งเสริมการมสี่วนร่วมด้านการประมง 

นางสาววรรณวิมล  ทวีวิกยการ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง 

นายจิรวัฒน์  เพชรเรือนทอง 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นายประสิทธิ์  ส่งสุข 
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 

นางสาวอภิญญา  กล้าแข็ง 
เจ้าพนักงานประมงปฏบิัติงาน 

นายธนาพล  พัฒนไกร 
นักวิชาการประมง  
(พนักงานราชการ) 

นางสาวนถามาศ  ภัทรสุวรวัฒน์ 
จ้างเหมาบันทึกข้อมูล 

นายศักดา  ขินแก่น 
เจ้าพนักงานประมงประมง  

(พนักงานราชการ) 

นายปิยกรณ์  ข าเลิศ 
จ้างเหมาบันทึกข้อมูล 
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        หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนน้ าอูน สกลนคร 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 

        หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี 
        หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี 
        หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล านางรอง บุรีรัมย์ 

6.5.3 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) 
        หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดล าปาง 

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภูมิพล ตาก 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิริกิตต์ อุตรดิตถ์ 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ 

6.5.4 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนบางลาง ยะลา 

6.5.5 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี 

6.5.6 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร 

6.5.7 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ า นครศรีธรรมราช 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช 

       หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี  
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ปัตตานี 

6.5.8 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา 
     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล 

(เอกสำรแนบ 1.2.6)  
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(7) ผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจ าปี 2560      
ของศูนย์/หน่วยป้องกันและปราบปราม กองตรวจการประมง จ านวน 52 ชุมชน ทั่วประเทศ 
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(เอกสำรแนบ 1.2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำคประชำชนเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร (4 คะแนน) 

แผน ผล

1  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) 3 1  บ้านสว่างอารมณ์ ม.5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

1  บ้านชายป่า ม.4 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

1  บ้านคลองวง ม.2 ต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา

2  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน ้าจืด พัทลุง 4 1  บ้านบางไทร ม.1 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

1  บ้านท่าเนียน ม.3 ต.เกาะนางค้า อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

1  บ้านเกาะหมาก ม.6,11 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน อ.พัทลุง

1  บ้านคลองขุด ม.8 ต.หานโพธ์ิ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

รวมจ ำนวนชุมชน 7 7

เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรสัตว์น  ำ

ล ำดับ หน่วยงำน
จ ำนวนชุมชน

รำยช่ือชุมชน
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□ ไม่มี  
  มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)                   

(1) คู่มือแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561  
     จัดท าขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กองตรวจการประมง ในเรื่อง

ของการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการท าการประมงในน่านน้ าภายในและทะเล ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ควบคู่กับการปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการบริหารจัดการการประมง เพ่ือความยั่งยืน          
ของทรัพยากรสัตว์น้ า รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่าง                
มีประสิทธิภาพที่สุด    (เอกสำรแนบ 2.1) 

(2) การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการประมง  
   เพ่ือให้การตรวจสอบควบคุมเฝ้าระวังการประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ    

มีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่น ในการจัดการ การบ ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้ าให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน 

∆ หนังสือกองบริหารจัดการด้านการประมงที่ กษ 0510.5/1134 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 เรื่องแบบฟอร์ม
ค าสั่งจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการประมง    (เอกสำรแนบ 2.2) 
∆ หนังสือศูนย์บริหารจัดการประมงน้ าจืดภาคตะวันออกระยองที่ กษ 0510.5/386 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2558 เรื่องรายชื่อจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการประมง    (เอกสำรแนบ 2.3) 

(3) การข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
                      เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่น ในการ
จัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ าภายใน    
ที่จับสัตว์น้ าในเขตประมงน้ าจืด หรือเขตทะเลประมงชายฝั่ง รวมทั้ งช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมของชุมชนประมง 
ตัวอย่างเอกสารชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนชุมชนประมงท้องถิ่น    (เอกสำรแนบ 2.4)   

(4) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
       ทรัพยากรประมงทั้งทะเลและน้ าจืด เป็นความมั่นคงด้านอาหารของปวงชนชาวไทยตั้งแต่
สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ความ
ต้องการบริโภคก็เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง เกิดปัญหาการท าการประมงที่เกิน
กว่าศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ มีการลักลอบท าการประมงด้วยเครื่องมือท าการประมงที่ผิดกฎหมาย 
โดยเฉพาะในฤดูที่สัตว์น้ าวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ส่งผลให้สัตว์น้ าไม่มีโอกาสขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่
พันธุ์ในอนาคต หากปล่อยให้สภาพดังกล่าวยังคงเป็นอยู่ เช่นนี้ ทรัพยากรสัตว์น้ าก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว                  
ในระยะเวลาอันใกล้ และไม่เพียงพอการบริโภคภายในประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรประมง                    
ซึ่งด าเนินการโดยภาครัฐ ตามนโยบายมาตรการทางกฎหมายอาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะรักษา
ทรัพยากรสัตว์น้ าได้อย่างยั่งยืน ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและหวงแหนทรัพยากรประมง 
เปลี่ยนแนวคิดจากทรัพยากรประมงไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไปสู่ทรัพยากรประมง ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน 
เปลี่ยนที่จับสัตว์น้ าเป็นแหล่งท าการประมงแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าโดยชุมชน
ประมงท้องถิน่ ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพ่ือบูรณา
การร่วมกับภาครัฐ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
  บทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ก าหนดให้กรมประมงสนับสนุนการ        
มีส่วนร่วม ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรประมงให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
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ประมงท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่ม จัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และเปิดโอกาส    
การมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดท านโยบาย กฎ ระเบียบ กติกา การจัดการด้านการประมง  
ในชุมชนท้องถิ่น กองตรวจการประมงจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงเพ่ือ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง สร้างความเข้าใจและจิตส านึกรับรู้หวงแหนและความเป็นเจ้าของ
ทรพัยากรประมงร่วมกัน   
วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
4.2 เพ่ือสนับสนุนและให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา 

การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง 
4.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ 

การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง  
4.4 เพ่ือท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น เพ่ือดูแลทรัพยากรประมง 

ภำพที่ 2 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
(เอกสำรแนบ 2.5) 
 

(5) โครงการจัดเวทีมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
ด้วยได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

14 พฤศจิกายน 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสาระส าคัญแห่ง     
พระราชก าหนดนี้มุ่งหมายเพ่ือการจัดระเบียบการประมงในประเทศและในน่านน้ าทั่วไป เพ่ือป้องกันมิให้       
มีการ ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของ
มนุษย์ชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ที่ชาวประมงคุ้นเคยและยึดถือปฏิบัติกันมาเป็น
เวลานาน ส่งผลให้ชาวประมงส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบและเข้าใจในบทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดการประมง 
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พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 จึงมีการกระท าความผิดไปโดยไม่ตั้งใจ ประกอบกับ    
พระราชก าหนดนี้มีบทก าหนดโทษที่สูง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายชาวประมง        
จึงมีความรู้สึกต่อต้านและขัดขืนเป็นจ านวนมาก เกิดการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น 
เพ่ือให้ชาวประมงได้รับทราบและเข้าใจถึงข้อก าหนดตามพระราชก าหนดการประมงดังกล่าว เกิดการยอมรับ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย จึงสมควรมีเวทีให้ชาวประมงได้มาพบปะพูดคุยกั บ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้ทราบว่าสิ่งใดสามารถกระท าได้สิ่งใดกระท าแล้วเป็นความผิด
ตามกฎหมาย มีอัตราโทษเพียงใด ซึ่งเป็นการยับยั้งมิให้ชาวประมงกระท าความผิดและเกิดความเข้าใจและ
ยอมรับในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ระเบียบ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนชาวประมง และเกิดการยอมรับ     
ในการบังคับใช้กฎหมาย 

5.2 เพ่ือทราบข้อมูลชุมชน ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการประมงในชุมชน 
5.3 เพ่ือทราบแนวความคิด / ความต้องการในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3 โครงการจัดเวทีมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
(เอกสำรแนบ 2.6) 

 

 

 

(6) โครงการยุวประมง 
                     จากสถานการณ์การประมงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการ    
ท าการประมงผิดกฎหมาย โดยได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่เนื่องจากยังมีชาวประมงบางกลุ่มได้ละเลยต่อมาตรการไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ



15 
 

ตามประกาศ กฎข้อห้ามต่าง ๆ มีการลักลอบท าการประมงที่ผิดกฎหมาย โดยจับสัตว์น้ าในฤดูที่มีไข่และ    
ขนาดเล็กซึ่งสัตว์น้ าบางชนิดเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจของประเทศและน ามาใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมากจนท าให้
ธรรมชาติผลิตขึ้นมาทดแทนไม่ทันแม้ว่าทางกรมประมงจะใช้มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า
หลายวิธีเพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ า แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จากผลสรุปการปฏิบัติงาน
ในการควบคุมการท าประมงยังมีผู้ลักลอบท าการประมงจนถูกจับกุมเป็นจ านวนมาก กองตรวจการประมง 
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สัตว์น้ า โดยสร้างกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีจิตส านึก       
ความเป็นเจ้าของหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง และน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปบอกกล่าวกับผู้ปกครอง
ที่ประกอบอาชีพประมง และประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องชาวประมงในท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับทางราชการ
บริหารจัดการอย่างถูกวิธี หยุดท าลายและมีสัตว์น้ าไว้ใช้อย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างเยาวชน          
สร้างจิตส านึกและขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์โดยจัดฝึกอบรมนักเรียนในพ้ืนที่น่านน้ าภายใน และชุมชน
ประมงเขตทะเลชายฝั่ง เป็นเป้าหมายส าคัญเป็นพลังขับเคลื่อนให้กลุ่มเยาวชนในอนาคต มีส่วนร่วมบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง จึงได้จัดท าโครงการ
ยุวประมง ประจ าปี 2561 ขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการที่จะรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นของตนเองต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและหวงแหน
ทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง 

6.2 เพ่ือให้เยาวชนรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาการลดปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ า 
6.3 เพ่ือให้เยาวชนได้มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร  

ในท้องถิน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                          ภำพที่ 4 โครงการยุวประมง 

(เอกสำรแนบ 2.7) 
 

(7) โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการท าประมง 
                     สถิติปริมาณการจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติทั้งในพ้ืนที่น้ าจืดและทะเล พบว่ามีปริมาณ
ลดลงเมื่อเทียบต่อชั่วโมงในการท าการประมง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการท าประมงที่เกินกว่าศักยภาพ
การผลิตตามธรรมชาติ อีกสาเหตุที่ส าคัญก็คือ การลักลอบการท าประมงด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย เกิดการ          
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น าทรัพยากรสัตว์น้ ามาใช้ประโยชน์โดยไม่คุ้มค่า โดยเฉพาะมีการน าสัตว์น้ าที่อยู่ในช่วงที่สัตว์น้ าก าลังมีไข่หรือ
ก าลังแพร่ขยายพันธุ์ขึ้นมาใช้บริโภค ท าให้เกิดปัญหาการท าลายพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยที่จะเจริญพันธุ์และ
เติบโตเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ในอนาคตอย่างรุนแรง เข้าสู่สภาวะวิกฤต ดังนั้นถ้าปล่อยให้สภาพดังกล่าวยัง คง
เป็นอยู่เช่นนี้ต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ ในแหล่งน้ าธรรมชาติก็จะไม่มีพันธุ์สัตว์น้ าหลงเหลือให้ลูกหลานใช้ใน
การบริโภคอีกต่อไป และจะส่งผลกระทบถึงการท าประมงของประมงพ้ืนบ้านได้โดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะ
พอเลี้ยงชีพเท่านั้น ดังนั้น ทางราชการจะต้องด าเนินมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ ารวมทั้งที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้ า ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง            
โดยไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู อนุบาล สร้างฐานทรัพยากรทางด้านอาหาร          
ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์หมือนในอดีตที่ผ่านมา หรืออย่างน้อยก็ให้มีทรัพยากรสัตว์น้ าที่เพียงพอต่อการ
บริโภคของประชาชนของประเทศ  เพ่ือให้มาตรการดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ กรมประมง         
โดยกองตรวจการประมง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้เกิดความสมดุลและคง
ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้จัดท า “โครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังการท าประมง” เพ่ือให้ชุมชน
ประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในท้องถิ่นของตนเอง และได้ปรับแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน รวมถึงแนวความคิดในการบริหารจัดการร่วมกัน
ระหว่างชุมชนชาวประมงในพ้ืนที่กับองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเครือข่าย
เฝ้าระวังการท าประมง การประชาสัมพันธ์มาตรการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าแก่ประชาชน               
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การใช้สื่อต่าง ๆ ทางวิทยุของกรมประมงและกลุ่มภาคี แผ่นพับ 
โปสเตอร์ ไวนิล หรือการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า และการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรอย่างถูกวิธี โดยมุ่งเน้นการให้ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทางราชการกับประชาชนในท้องถิ่น
ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังการท าประมง ด าเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างเป็น
ระบบและระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน และสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มพลังเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญคือการระดมความร่วมมือจากราษฎรในท้องถิ่นตามโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการ        
ท าประมง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ประชาชนมีสิทธิในการปกป้องดูแลและ
บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าแบบยั่งยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์

7.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เครือข่ายเฝ้าระวังการท าประมงได้ตระหนักถึงความส าคัญของ   
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าโดยชุมชน 

7.2 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ าของทางราชการไปสู่ประชาชนหรือผู้ประกอบอาชีพท าการประมง ผ่ านกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังฯ         
ได้อย่างทั่วถึงและตรงเป้าหมาย ด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่อง  

7.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชนประมงที่มีเครือข่ายฯ ในการเฝ้าระวัง
การท าประมงที่ผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนประมงเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมหลักในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงในท้องถิ่นของตนเองอย่างเข้มแข็งเป็นระบบ และพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ าแบบยั่งยืน 

 
 
 



17 
 

ภำพที่ 5 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการท าประมง 
(เอกสำรแนบ 2.8)   
 

(8) การจัดฝึกอบรมโครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”  
                     ด้วยพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีความมุ่งหมายเพ่ือการจัดระเบียบการประมง        
ในประเทศ ป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะ    
ที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม     
ทั้งใน เขตน่านน้ าภายใน เขตทะเลชายฝั่ง และเขตทะเลนอกชายฝั่งภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหาร
จัดการด้าน การประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการปกป้องคุ้มครอง
และให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนประมงพ้ืนบ้านและชุมชนประมงท้องถิ่น  
     ประเทศไทยมีที่จับสัตว์น้ าที่ต้องควบคุมการท าการประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด
ทั้ง  ในเขตน่านน้ าภายใน เขตทะเลชายฝั่ง และเขตทะเลนอกชายฝั่ง รวมประมาณ 266,449,613 ไร่ แต่ก าลัง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อการดูแลทรัพยากรในที่จับสัตว์น้ าที่มีอยู่จึงจ าเป็นต้องแสวงหา 
ความร่วมมือช่วยเหลือจากภาคประชาชน และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ให้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในการ
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงบัญญัติมาตรา 106 
ให้อธิบดีมีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 25 (2) เพ่ือ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือ
ก าหนด ซึ่งอธิบดีกรมประมงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ออกประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และบัตรประจ าตัวผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559 ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว 
    โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” จึงเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่และแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือจากภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการ
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ท าการประมงตามพระราชก าหนดนี้ เพ่ืออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าที่ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด
ของสัตว์น้ า ที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  8.1 เพ่ือน าบุคคลที่มีจิตอาสามาฝึกอบรมและแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายด้านการประมง 
  8.2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้กฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่สมัครเข้ามารับการ
ฝึกอบรม 
  8.3 เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่        
เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงไปสู่ชุมชนของตนได้ 
  8.4 เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมงในพื้นที่และแจ้งข่าวการท าการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  8.5 เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
กระบอกเสียงในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                 ภำพที่ 6 การจัดฝึกอบรมโครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่” 

(เอกสำรแนบ 2.9) 
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3. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภำพ  
(5 คะแนน) 

3.1  มีช่องทำงกำรให้ข้อมูลที่หลำกหลำยเข้ำถึงได้สะดวก และทันเวลำในกำรใช้งำน 

□ ไม่มี  
              มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)  

กรมประมงมีช่องทางสื่อสารที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบ ทั้งแบบทางเดียว (Oneway communication) และแบบสองทาง 
(Twoway communication) อาทิเช่น 

(1) กองตรวจการประมงได้ด าเนินการโครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.1 เป็นเวทีที่ให้ชาวประมงได้มาพบปะพูดคุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือให้ทราบว่าสิ่งใดสามารถกระท าได้ สิ่งใดกระท าแล้วเป็นความผิดตามกฎหมาย มีอัตราโทษเพียงใด ซึ่งเป็น
การยับยั้งมิให้ชาวประมงกระท าความผิดและเกิดความเข้าใจและยอมรับในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 

1.2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ระเบียบ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนชาวประมง และเกิดการยอมรับ     
ในการบังคับใช้กฎหมาย 

1.3 เพ่ือทราบข้อมูลชุมชน ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการประมงในชุมชน 
1.4 เพ่ือทราบแนวความคิด / ความต้องการในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน     

(เอกสำรแนบ 3.1.1) 

(2) เจ้าหน้าที่กองตรวจการประมงมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับการ      
มีส่วนร่วมของชุมชนประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่น และมีการท าการประชาวิจารณ์
ของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าชุมชนมีความต้องการที่จะด าเนินการอย่างไรบ้าง โดยมีการจดบันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร    (เอกสำรแนบ 3.1.2)    

(3) การสื่อสารให้ข้อมูลและเผยแพร่ทาง website ของกรมประมง    (เอกสำรแนบ 3.1.3) 
(4) เอกสารเผยแพร่ ทั้งหนังสือและแผ่นพับ    (เอกสำรแนบ 3.1.4) 
(5) การสื่อสารให้ข้อมูลและเผยแพร่ทาง website ของกองตรวจการประมง                   

(เอกสำรแนบ 3.1.5) 
(6) การสื่อสารให้ข้อมูลรผ่านทาง E mail surveillance@fisheries.go.th 

(เอกสำรแนบ 3.1.6) 
(7) การสื่อสารให้ข้อมูลทาง Applications เช่น Line และ Facebook    (เอกสำรแนบ 3.1.7)     

                (8) การให้ข้อมูลทาง You Tube    (เอกสำรแนบ 3.1.8) 
                (9) การติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 
                (10) การสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์และวิทยุกระจายเสียงของกรมประมง   
(เอกสำรแนบ 3.1.9) 

(11) การสื่อสารให้ข้อมูลโดยตรงโดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ชาวประมงในการให้ความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น    (เอกสำรแนบ 3.1.10) 

3.2 มีกำรน ำควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน/ 
กำรให้บริกำรที่ชัดเจน  

mailto:surveillance@fisheries.go.th
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□ ไม่มี  
               มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)  

(1) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
หลักกำรและเหตุผล 
     ทรัพยากรประมงทั้งทะเลและน้ าจืด เป็นความมั่นคงด้านอาหารของปวงชนชาวไทยตั้งแต่
สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ความ
ต้องการบริโภคก็เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง เกิดปัญหาการท าการประมงที่เกิน
กว่าศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ มีการลักลอบท าการประมงด้วยเครื่องมือท าการประมงที่ผิดกฎหมาย 
โดยเฉพาะในฤดูที่สัตว์น้ าวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ส่งผลให้สัตว์น้ าไม่มีโอกาสขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่
พันธุ์ในอนาคต หากปล่อยให้สภาพดังกล่าวยังคงเป็นอยู่ เช่นนี้ ทรัพยากรสัตว์น้ าก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว              
ในระยะเวลาอันใกล้ และไม่เพียงพอการบริโภคภายในประเทศ 
     การบริหารจัดการทรัพยากรประมง ซึ่งด าเนินการโดยภาครัฐ ตามนโยบายมาตรการทาง
กฎหมายอาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าได้อย่างยั่งยืน ประชาชนจะต้องเข้ามา      
มีส่วนร่วมรับผิดชอบและหวงแหนทรัพยากรประมง เปลี่ยนแนวคิดจากทรัพยากรประมงไม่มีใครเป็นเจ้าของ 
ไปสู่ทรัพยากรประมงทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เปลี่ยนที่จับสัตว์น้ าเป็นแหล่งท าการประมงแบบการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าโดยชุมชนประมงท้องถิ่น ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อบูรณาการร่วมกับภาครัฐ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
     บทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ก าหนดให้กรมประมงสนับสนุนการมี      
ส่วนร่วม ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรประมงให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่ม จัดให้มีการข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และเปิดโอกาสการ
มีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดท านโยบาย กฎ ระเบียบ กติกา การจัดการด้านการประมง       
ในชุมชนท้องถิ่น กองตรวจการประมงจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงเพ่ือ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง สร้างความเข้าใจและจิตส านึกรับรู้หวงแหนและความเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรประมงร่วมกัน  

วัตถุประสงค์ 
1.1. เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
1.2. เพ่ือสนับสนุนและให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา 

การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง 
1.3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ 

การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง  
1.4. เพ่ือท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น เพ่ือดูแลทรัพยากรประมง 

เป้ำหมำย 
1.1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตน่านน้ าภายใน  จ านวน 26 ชุมชน 
1.2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง  จ านวน 19 ชุมชน 
1.3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  จ านวน  7 ชุมชน 

วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 
1. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง  ด าเนินการจัดท าแผนงานการด าเนินงาน

โครงการฯ ติดตามผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าเดือน และประจ าปี 
พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 
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2. ศูนย์/หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด และศูนย์/หน่วยป้องกันและปราบปราบ
ประมงทะเล ด าเนินการตามแผนงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  

ขั้นตอนที่ 1. การคัดเลือกชุมชนประมงที่จะด าเนินงานโครงการฯ 
- ประชุมชี้แจงโครงการฯ 
- ส ารวจพื้นที่ชุมชนประมง  
- รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและฐานทรัพยากรในแหล่งน้ าของชุมชนประมง 
- คัดเลือกชุมชนประมงที่จะด าเนินโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 2. การระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
- ระดมความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- สรุปผลการระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ท าประชาวิจารณ์ ก าหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา ในการด าเนินงานโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 3. การด าเนินงานตามแผนงานชุมชนประมง 
ด าเนินงานโครงการชุมชนประมงฯ ตามมติของคณะท างานชุมชนประมงที่ได้ก าหนดขึ้นมา

จากการการท าประชาวิจารณ์ของสมาชิกและชุมชนประมงเอง เช่น 
- กิจกรรมอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนในกระชัง หรืออนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนในคอก 
- กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยให้สัตว์น้ า (กร่ า) 

         - กิจกรรมธนาคารสัตว์น้ าประจ าชุมชน 
- กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า 
- กิจกรรมอื่น ๆ 

ขั้นตอนที่ 4. การติดตาม สรุปและรายงานผล 
- รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน / ปี ตามแบบ กตป 1 และกตป 2 
- สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค และแบบประเมินผลความพึงพอใจ ฉบับ

สมบูรณ์ 1 เล่ม พร้อมด้วย CD ไฟล์ข้อมูล ส่งกองตรวจการประมง 

 

สรุป  
การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในแต่ละขั้นตอน            

มีความส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ 2 การระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นขั้นตอนการชี้แจง การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมี      
ส่วนร่วม และระดมความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสุดท้ายเป็นการ      
ท าประชาวิจารณ์ เพ่ือก าหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา ของชุมชนประมง เพ่ือเป็นการด าเนินงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่นของชุมชนต่อไป     
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ภำพที่ 7 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
(เอกสำรแนบ 3.2.1)นน 
 

 (2) โครงการจดัเวทีมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 

หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

14 พฤศจิกายน 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสาระส าคัญแห่ง    
พระราชก าหนดนี้มุ่งหมายเพ่ือการจัดระเบียบการประมงในประเทศและในน่านน้ าทั่วไป เพ่ือป้องกันมิให้      
มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของ
มนุษย์ชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ในสภาพที่ เหมาะสม จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ที่ชาวประมงคุ้นเคยและยึดถือปฏิบัติกันมาเป็น
เวลานาน ส่งผลให้ชาวประมงส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบและเข้าใจในบทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 จึงมีการกระท าความผิดไปโดยไม่ตั้งใจ ประกอบกับ  
พระราชก าหนดนี้มีบทก าหนดโทษที่สูง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายชาวประมง       
จึงมีความรู้สึกต่อต้านและขัดขืนเป็นจ านวนมาก เกิดการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น 
เพ่ือให้ชาวประมงได้รับทราบและเข้าใจถึงข้อก าหนดตามพระราชก าหนดการประมงดังกล่าว เกิดการยอมรับ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย จึงสมควรมีเวทีให้ชาวประมงได้มาพบปะพูดคุยกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้ทราบว่าสิ่งใดสามารถกระท าได้สิ่งใดกระท าแล้ วเป็นความผิด
ตามกฎหมาย มีอัตราโทษเพียงใด ซึ่งเป็นการยับยั้งมิให้ชาวประมงกระท าความผิดและเกิดความเข้าใจและ
ยอมรับในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม

(ฉบับ2ที่ 2) พ.ศ.2560 ระเบียบ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนชาวประมง และเกิดการยอมรับ  
ในการบังคับใช้กฎหมาย 

2.2. เพ่ือทราบข้อมูลชุมชน ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการประมงในชุมชน 
2.3. เพ่ือทราบแนวความคิด / ความต้องการในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน

เป้าหมาย ประชาชน/ชาวประมง/ผู้น าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
วิธีด ำเนินกำร 
  จัดการประชุม / จัดเวทีเสวนา / ท าประชาคมในชุมชนชาวประมงในเขตน่านน้ าภายในและ
ชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 430 ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบ  
2.1. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง 
2.2. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง   

น้ าจืด  25 แห่ง 
2.3. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง

ทะเล 18 แห่ง 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ชาวประมงได้รับความรู้ความเข้าใจในพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง มีเวทีในการซักถามปัญหาการปฏิบัติในการท าการ
ประมง เกิดการยอมรับในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2. ได้รับทราบข้อมูลชุมชนชาวประมง ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการประมงในชุมชน 
3. ได้ทราบแนวความคิด / ความต้องการในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน สามารถ

น าไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป     
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         ภำพที่ 8 โครงการจัดเวทีมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
(เอกสำรแนบ 3.2.2) 
 

(3) กรมประมงได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 
2559 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ระดับดี) “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชน ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 

                     

                   ภำพที่ 9 รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ.2559            (เอกสำรแนบ 3.2.3) 

(4) กรมประมงได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 
2560 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ระดับดี) “โครงการพัฒนาการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง” 
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ภำพที่ 10 รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ.2560 
(เอกสำรแนบ 3.2.4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

มิติที่ 2: กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
4. กำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำน เพื่อส่งเสริมกำรเปิดระบบ

รำชกำรให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรในระดับ 
กำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง (Involve) หรือท ำงำนร่วมกันในระดับควำมร่วมมือ (Collaborate) ในลักษณะ
หุ้นส่วนควำมร่วมมือ (45 คะแนน)   
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4.1  อธิบำยประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นมำ/ที่มำ/สภำพปัญหำ หรือเหตุผลส ำคัญท่ีน ำมำสู่
กำรริเริ่มกำรด ำเนินโครงกำร/กำรแก้ปัญหำ และแนวโน้ม/เง่ือนไขของสถำนกำรณ์ รวมทั้ง
ผลกระทบ ตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ ว่ำเป็นอย่ำงไร 

(1) แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  

  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ภำพที่ 11 แสดงต าแหน่งที่ตั้งของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
(เอกสำรแนบ 4.1.1) 
 

(2) ความเป็นมา และเหตุผลส าคัญที่น ามาสู่การริเริ่มการด าเนินโครงการเสริมสร้างการมี       
ส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ 

ที่อยู่ ชุมชนหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  21000 
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ชื่อ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ณ วันที่    

2 ธันวาคม 2558  เลขทะเบียนที่  -   
สมาชิกแรกตั้ง 32 คน สมาชิกปัจจุบัน  61  คน (สมาชิก1 คน / 1 ครัวเรือน)  

ประวัติควำมเป็นมำ  

กลุ่มประมงพื้นบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ         
ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

กลุ่มประมงพื้นบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ         
ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
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กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ จัดตั้งโดยกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กที่ประกอบอาชีพ
ท าการประมง บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลาน           
ในอดีตสัตว์น้ าที่จับได้บริเวณทะเลชายฝั่งสามารถน ามาบริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวได้ตลอดทั้งปี 
สัตว์น้ าในทะเล สามารถจับหาได้ตามฤดูกาลของแต่ละชนิด มีปริมาณที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการท าการประมง          
ในแต่ละครั้ง นับตั้งแต่เศรษฐกิจของไทยได้ขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2540 ผู้ท าอาชีพประมงในพ้ืนที่
บ้านหนองแฟบ ประมาณ 10 คน ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มธรรมชาติหากินตามวิถีชีวิตประมงเรื่อยมาแต่เดิมของ      
บรรพบุรุษ ช่วงนั้นทรัพยากรด้านประมงมีจ านวนมาก หาได้มากและพอต่อการด ารงชีพในครอบครัว 

ย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี ทรัพยากรเริ่มลดลง จ านวนเรือท าการประมงเพ่ิมขึ้น การท ามาหากิน
เริ่มมีความล าบากมากขึ้น กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ จึงได้ร่วมกันคิดหาวิธีการฟ้ืนฟูทรัพยากรหน้าบ้าน 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จะได้ไม่ต้องออกไปท าการประมงไกลฝั่ง ในขณะนั้นมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นรวม  32 คน       
จึงได้ขอจดทะเบียนเพ่ือจัดตั้งเป็นชุมชนประมงท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2558  ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ของกรมประมง เพ่ือขอรับการช่วยเหลือและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และการสนับสนุนด้านวิชาการ โดยมีจ านวน
เรือประมงในกลุ่ม 30 ล า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพประมงพ้ืนบ้าน
ชายฝั่งให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยใช้ ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ โดยมี นายจรัญ เข็มกลัด        
เป็นประธานกลุ่ม 

หลังจากจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ 
ได้รับความช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี ปัจจุบันกลุ่ม
ประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 61 คน ได้ร่วมกันจัดท าโครงการด้านการอนุรักษ์
หลากหลาย อาทิ เช่น การท าแนวเขตอนุรักษ์ บ้านปลา ธนาคารปู หอยหวานคืนถิ่น ซั้งเชือก  ซั้งกอ และยังให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งธนาคารน้ ามันเครื่องที่ใช้แล้ว (ธนาคารน้ ามันเครื่อง
มือสอง) การจัดเก็บและคัดแยกขยะที่ลอยมาติดชายฝั่ง ด าน้ าเก็บขยะในทะเล และมีกิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้
เพ่ิมเติมโดยแยกเศษอวนที่ลอยมาติดชายฝั่งทะเล และเศษอวนที่ใช้เอง นอกจากนี้กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้าน
หนองแฟบยังมีการดูแลด้านสวัสดิการแก่สมาชิกในกลุ่มและครอบครัว เช่น การช่วยเหลือเรือประสบภัยพิบัติ 
การออมเงินเพ่ือการกู้ยืม และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก  และช่วยเหลือสมาชิกในกรณีเสียชีวิต 

ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กในเขต อ าเภอเมือง และอ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง จ านวน 10 กลุ่ม ได้รวมตัวจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพ้ืนบ้าน อ.เมือง 
และ อ.บ้านฉางสามัคคี” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 มีจ านวนสมาชิก 317 คน และในปี 2558 กลุ่มประมง   
เรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ ในวันที่                
2 ธันวาคม 2558 มีสมาชิก 32 คน 
ตารางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 

ชื่อ-สกลุ วิสำหกิจ เบอร์โทรศัพท์ 

นายไมตรี รอดพ้น ประธานวิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน 
อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี จ.ระยอง 

081-9400655 

ประกอบด้วย 10 กลุ่ม 
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1 นายสมัคร อ่องละออ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหาดแสงเงิน 087-5376326 

2 นายจรัญ เข็มกลดั กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ 086-1488357 

3 นายถนอม มิ่งแม้น กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านตากวนอ่าวประดู่ 085-3874537 

4 นายชัยยุทธ เรืองเอี่ยม กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด 086-8369916 

5 นายประยุทธ ยวดยิ่ง กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านก้นปึกสามัคคี 081-3762852 

6 นายล าเพย แว่วเสียง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา 087-1400261 

7 นายไมตรี รอดพ้น กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านปากคลองตากวน 081-9400655 

8 นายวิเชษฐ์ หมายมั่น กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภาสามัคคี 086-8282506 

9 นางล าพอง ในเมือง กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลา บ้านพลา 092-7947557 

10 นายพิสิทธ์ิ บุญเจริญ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน 086-8343439 

ตำรำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

(เอกสำรแนบ 4.1.2) 

(3) สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                          ภำพที่ 12 แสดงสมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
(เอกสำรแนบ 4.1.3) 

(4) วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมง
พ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

             กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ เป็นกลุ่มประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งกลุ่มหนึ่งในจังหวัด
ระยอง มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 โดยก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมกลุ่มของชาวประมง
พ้ืนบ้านเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาการท าการประมง 
ก าหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการท าประมง เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีกิจกรรม 
และการบริหารจัดการในกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความพร้อม ความเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าปัญหา
และอุปสรรคทั้งปวง เป็นกลุ่มท าการประมง หรือชุมชนประมงต้นแบบให้กลุ่มประมงอ่ืนๆได้มาศึกษาเรียนรู้ 
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และเป็นแบบอย่าง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป  
วัตถุประสงค ์

4.1. ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการด้านการประมงพ้ืนบ้าน 
4.2. รวบรวมและให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการประมง และอ่ืนๆ ในกลุ่มประมงเรือเล็ก 
4.3. จัดหาวัสดุการประมงพ้ืนบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่สมาชิกต้องการและความจ าเป็น 
4.4. รวบรวมผลิตผลการประมง และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูปออกขาย 
4.5. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านประมง เยาวชน กลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพการ

ประมงพ้ืนบ้าน 
4.6. ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติเกี่ยวกับการท าประมงพ้ืนบ้าน

ชายฝั่ง 
4.7. ส่งเสริมการประหยัด การช่วยเหลือตนเอง และการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก 
4.8. ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวสมาชิก ทั้งการศึกษา การพลานามัย และด้านจิตใจ 
4.9. ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก 
4.10. ส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัว น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการด าเนินชีวิต    (เอกสำรแนบ 4.1.4) 
(5) โครงการและกิจกรรมที่กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ได้ด าเนินการ อาทิเช่น 

5.1. โครงการธนาคารปูไข่    (เอกสำรแนบ 4.1.5) 
5.2. โครงการหอยหวานคืนถิ่น    (เอกสำรแนบ 4.1.6) 
5.3. โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงชายฝั่ง    (เอกสำรแนบ 4.1.7) 
5.4. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าคืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ    (เอกสำรแนบ 4.1.8) 
5.5. โครงการน้ ามันเครื่องมือสอง    (เอกสำรแนบ 4.1.9) 
5.6. โครงการสายใยซั้งเชือก    (เอกสำรแนบ 4.1.10) 
5.7. โครงการสร้างบ้านปลา    (เอกสำรแนบ 4.1.11) 
5.8. กิจกรรมการก าหนดแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า   (เอกสำรแนบ 4.1.12)  

(6) ค าสั่งแต่งตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
            กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ได้ขอจดทะเบียนเพ่ือจัดตั้งเป็นชุมชนประมงท้องถิ่น       

ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  เพ่ือขอรับการช่วยเหลือและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และการสนับสนุน
ด้านวิชาการ โดยมีจ านวนเรือประมงในกลุ่ม 30 ล า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาอาชีพประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยใช้ ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ 
หลังจากจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ ได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี ปัจจุบันกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้าน
หนองแฟบ มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 61 คน ได้ร่วมกันจัดท าโครงการด้านการอนุรักษ์หลากหลาย อาทิ เช่น     
การท าแนวเขตอนุรักษ์ บ้านปลา ธนาคารปู หอยหวานคืนถิ่น ซั้งเชือก  ซั้งกอ และยังให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ภำพที่ 13 หลักฐานแสดงการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

(เอกสำรแนบ 4.1.13) 

(7) พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 25 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจาก
ทรัพยากรสัตว์น้ าภายในที่จับสัตว์น้ า ในเขตประมงน้ าจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมงด าเนินการให้
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

7.1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น 

7.2. สนับสนุนการรวมกลุ่ม และจัดให้มีการข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

7.3. ให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การ
ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ า รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชน 

7.4. เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ 
การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ า    (เอกสำรแนบ 4.1.14)  
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4.2 อธิบำยกำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำนเกี่ยวกับรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีกำรที่ใช้ด ำเนินงำนในพื้นที่  
ตั้งแต่ริเริ่มไปจนถึงกำรก ำหนดแนวทำงและด ำเนินกำรเพื่อแก้ปัญหำ/กำรพัฒนำ ที่สะท้อนระดับ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนและท ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน และ
หลักกำร/แนวคิดที่น ำมำประยุกต์ใช ้ว่ำเป็นอย่ำงไร  

(1) หลักกำรและแนวคิดในกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 
1.1. แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
     กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควร     

จะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตตั้งแต่เดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคง
และความยั่งยืนของการพัฒนา  

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
1.1.1. พอประมาณ “ติดตามสภาวการณ์ประมง (Monitoring)” หมายถึง ให้รู้ว่ามี

สัตว์น้ าอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน มากน้อยเท่าไร ควรใช้ได้เท่าไร 
1.1.2. มีเหตุผล “ก าหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ (Control)” หมายถึง รู้จักใช้

ประโยชน์ ใช้พื้นที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
1.1.3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี “เฝ้าระวังควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการ (Surveillance)” 

หมายถึง ร่วมกันระวังไม่ใช้มากเกินไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันใช้ประโยชน์และเคารพกฎหมาย 
1.1.4. เงื่อนไขความรู้ และเงือนไขคุณธรรม “การท าการประมงด้วยส านึกรับผิดชอบ 

เพ่ือให้มีใช้อย่างยั่งยืน” 

 
ภำพที่ 14 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

(เอกสำรแนบ 4.2.1) 

1.2. แนวคิดตามพระราชด ารัสด้านการประมง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชด ารัชพระราชทาน เกี่ยวกับด้าน
การประมง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 ณ อ าเภอดอยเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ความว่า “ทรัพยากรด้านการ
ประมงจะต้องจัดเป็นระเบียบ ความส าคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าปล่อยพันธุ์ปลาให้ดี หรือเลี้ยงปลาให้เติบโตได้ดี ส าคัญ
ที่ว่า ตามธรรมชาติเราปล่อยปลาไปแล้ว มันจะผสมพันธุ์หรือไม่ผสมพันธุ์ก็แล้วแต่ แต่ว่ามันก็เติบโตตาม
ธรรมชาติใช้การได้ ปัญหาอยู่ในด้านการบริหารการจับปลา ไม่ใช่ด้านการเลี้ยงปลา สถานีประมงต่าง  ๆ ก็    
ท าแล้ว แต่ที่จะต้องท าคือบริหารเกี่ยวกับการจับปลา ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริง ๆ” 
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       ดังนั้นบริหารเกี่ยวกับการจับปลา ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริง  ๆ เพ่ือน้อมน า      
พระราชด ารัสมาเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติราชการนั้น ข้าราชการมีบทบาทที่ส าคัญสองประการ ประการแรก 
ข้าราชการคือ ผู้ช่วยท าราชการและเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ประการที่สอง ข้าราชการ      
ต้องให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ชาวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าของแผ่นดิน ให้เกิดความตระหนัก รักและหวงแหน รู้สึก            
เป็นเจ้าของและส านึกรับผิดชอบต่อการท าการประมงร่วมกัน ต้องค้นหาและเสาะแสวงหาหนทาง วิธีการ 
เครื่องมือ ในอันที่จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พอเพียง ละสมดุลกับศักยภาพการผลิต       
ตามธรรมชาติ เพ่ือให้ทรัพยากรสัตว์น้ าของประเทศ มีกินมีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
ภำพที่ 15 พระราชด ารัสด้านการประมง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

(เอกสำรแนบ 4.2.2)  

1.3. แนวคิดหลักการและกระบวนการมีส่วนร่วม 
       ส่วนบริหารจัดการประมง กองตรวจประมง กรมประมง ได้น้อมน าพระราชด ารัสด้าน
การประมง และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานราชการ เพ่ือบริหารจัดการด้านการประมง ขณะที่อีกด้านหนึ่งของโลกตะวันตก ได้เกิดแนวคิดทฤษฎี
บริหารจัดการประมงของโลก (Fisheries management :  Monitoring Control and Surveillance 
strategy : FAO) ซึ่งมีความเป็นสากลและวิทยาศาสตร์สอดคล้องสนับสนุนค าอธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่น้อมน าสู่การบริหารจัดการด้านการประมงได้อย่างกลมกลืน และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม โดยผ่านเครื่องมือบริหารจัดการที่ เรียกว่า “การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
(Participatory management) เพ่ือบริหารจัดการด้านการประมงโดยชุมชนท้องถิ่น (Community base 
fisheries management) หรือรวมเรียกว่า (Co – management) 

1.3.1. Informing       การแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
1.3.2. Consultation       การปรึกษาหารือ 
1.3.3. Cooperation       การสร้างความร่วมมือ 
1.3.4. Communication       การติดต่อสื่อสาร 
1.3.5. Information exchance      การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
1.3.6. Advisory role       การให้ค าปรึกษาหารือ 
1.3.7. Joint action      การปฏิบัติงานร่วมกัน 
1.3.8. Partnership       การสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
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1.3.9. Community Control      การควบคุมโดยชุมชน 
1.3.10. Inter – area coordination  การประสานงานระหว่างชุมชน  

 
ภำพที่ 16 แนวคิดหลักการและกระบวนการมีส่วนร่วม 

(เอกสำรแนบ 4.2.3) 
 

1.4. แนวคิดหลักการท าการประมงท่ียั่งยืน 

 
ภำพที่ 17 แนวคิดหลักการท าการประมงท่ียั่งยืน 

(เอกสำรแนบ 4.2.4) 

(2) กำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพ้ืนบ้ำน     

เรือเล็กหนองแฟบ ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
หลักกำรและเหตุผล 
  ทรัพยากรประมงทั้งทะเลและน้ าจืด เป็นความมั่นคงทางด้านอาหารของปวงชนชาวไทย 
ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากประชากรมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
ความต้องการบริโภคก็เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงเกิดปัญหาการท าการ
ประมงที่เกินศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ มีการลักลอบท าการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย การจับ
สัตว์น้ าในฤดูวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ส่งผลให้สัตว์น้ าไม่มีโอกาสขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่
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พันธุ์ในอนาคต เป็นสาเหตุท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง และไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ 
ประกอบกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ซึ่งด าเนินการโดยภาครัฐตามนโยบายมาตรการทางกฎหมาย 
อาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าได้อย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมรับผิดชอบและหวงแหนทรัพยากรประมง  

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดย
ก าหนดให้ กรมประมง สนับสนุนการมีส่วนร่วมชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา การฟ้ืนฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่นสนับสนุนการรวมกลุ่ม จัดให้มีการข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดท านโยบาย กฎ ระเบียบ กติกา     
การจัดการด้านการประมงในชุมชนท้องถิ่น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต1 (ระยอง) จึงได้
จัดท าโครงการ “เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าบลมาบ
ตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง 
วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
2.2. เพ่ือสนับสนุนและให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง 
2.3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง 
2.4. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น เพ่ือดูแลทรัพยากรประมง 

(3) ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนประมง        
กลุ่มประมงพื้นบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

3.1. ขั้นตอนที่ 1. การคัดเลือกชุมชนประมงที่ด าเนินโครงการฯ  
3.1.1 การประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการฯ 

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ร่วมจัดประชุม กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการฯ โดยมีนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อ านวยการส านักงาน
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.) นางนวลจันทร์ ทารักษ์ หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ ผู้แทนส านักงานเจ้า
ท่าสาขาระยอง นางไพรัตน์ เจี๊ยะรัตน์ ประมงอ าเภอเมือง เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยแกนน า/สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กอ าเภอเมืองและอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพ่ือชี้แจงและน าเสนอโครงการฯ 
ในการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานโครงการฯ 
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ภำพที่ 18 การประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ 

3.1.2 ส ารวจพื้นที่ชุมชนประมงที่จะด าเนินงานโครงการฯ  
       เจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เป้าหมาย ลักษณะทางกายภาพ สภาพ

เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ  สภาพสังคม วัฒนธรรม และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                      
 

                   ภำพที่ 19 การส ารวจพื้นที่ชุมชนที่จะด าเนินงานโครงการ 
3.1.3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

                จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่อยู่        
ติดทะเลชายฝั่ง แหล่งทรัพยากร สภาพพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แหล่งฟ้ืนฟู
ทรัพยากร จุดอ่อน จุดแข็ง และปัจจัยที่เอ้ืออ านวย และข้อมูลทางวิชาการ จึงท าการคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย
ที่จะด าเนินโครงการฯ  
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ภำพที่ 20 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางทรัพยากรธรรมชาติ 

3.1.4 คัดเลือกชุมชนประมงที่จะด าเนินโครงการ 
                กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

      

                       ภำพที่ 21 คัดเลือกชุมชนประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 

3.1.5 ตารางสรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนที่ 1  
 

การคัดเลือกชุมชนประมงท่ีจะด าเนิน
โครงการฯ 

 
ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

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

1.ประชุมชี้แจงโครงการฯ   ✓          
2.ส ารวจพ้ืนท่ีชุมชนประมง   ✓          
3.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
และฐานทรัพยากรในแหล่งน้ าชุมชน
ประมง 

  ✓          

4.คัดเลือกชุมชนประมงที่จะด าเนนิ
โครงการฯ 

   ✓         

5.ประชุมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       ✓      
(เอกสำรแนบ 4.2.5) 

3.2. ขั้นตอนที่ 2. การระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2.1 ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดย

ชุมชนประมง 
     นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง ชี้แจงการจัดท าซั้งกอโดยใช้

ทางมะพร้าวและซั้งเชือกขนาดความกว้าง-ยาว และความแตกต่าง ข้อดีข้อเสียระหว่างการจัดท าซั้งกอกับ   
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ซั้งเชือก โดยจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ส านักงานท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทในเครือปตท.จ ากัด (มหาชน)          
การจัดท าธนาคารสัตว์น้ าแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า. 

     นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล 
เขต1 (ระยอง) ชี้แจงข้อกฎหมาย พระราชก าหนดการประมง 2558 โดยแบ่งเป็นเขตประมงชายฝั่ง (3 ไมล์
ทะเล) ประมงพ้ืนบ้าน และเขตนอกชายฝั่งเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาด 10 ตันกรอสส์ขึ้นไป ใบอนุญาตท าการ
ประมง ส าหรับเรือประมงพ้ืนบ้าน กฎหมายลูกยังไม่บังคับใช้ ก็ยังสามารถท าการประมง นอกเขตชายฝั่ง       
ได้ยกเว้นเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาด 10 ตันกรอสส์ขึ้นไป ห้ามเข้ามาท าการประมงในเขตชายฝั่งโดยเด็ดขาด 
บทลงโทษพระราชบัญญัติการประมง 2490 เดิม ปรับ ตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท แต่กฎหมายใหม่        
พระราชก าหนดการประมง 2558 ปรับตั้งแต่ 1,000 – 30,000,000 บาท ซึ่งเรือประมงพาณิชย์จะได้รับ
ผลกระทบมากกว่าเรือประมงพ้ืนบ้าน 

  
 
 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 22 ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

3.2.2 การระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3.2.2.1 มีต้องการห้ามเครื่องมือท าการประมงในบางช่วง บางเวลา และฤดูกาล 

(ปิดอ่าว)  
3.2.2.2 ห้ามคนภายนอกเข้ามาท าการประมงในเขตอนุรักษ์ในอ่าวของชุมชน  
3.2.2.3 ลดและห้ามเครื่องมือลอบปูลักลอบท าการประมงหอยหวาย ในเขตบริหาร

จัดการทรัพยากรประมงในอ่าวชุมชน 
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                   ภำพที่ 23 การระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2.3 สรุปผลการระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3.2.3.1 จัดท าบ้านปลา แหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดท าซั้งกอหรือซั้งเชือก จากผู้ประกอบการโรงงานภาคอุตสาหกรรมและองค์กรท้องถิ่น 

3.2.3.2 จัดท าธนาคารปูม้า และบ่ออนุบาลพ่อ-แม่พันธุ์ หอยหวาน เพ่ือน าไปมอบ
ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง ท าการเพาะพันธุ์ แล้วน ากลับไปปล่อยคืนในอ่าว
ของชุมชนใน “โครงการหอยหวานคืนถิ่น” 

3.2.3.3 ก าหนดเขตบริหารจัดการทรัพยากรประมง เช่น เขตอนุรักษ์หอยหวาน เขต
ห้ามท าการประมงปูม้า 

3.2.3.4 ก าหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราช
กุศลในวันส าคัญๆ 

3.2.3.5 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการท าประมง โดยการแจ้งข่าวสาร และร่วมปฏิบัติงาน
กับเจ้าหน้าที ่

3.2.4 ท าประชาพิจารณ์ ก าหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา ในการด าเนินงานโครงการ 
       สรุปรายงานผล บันทึกการท าประชาพิจารณ์ ก าหนด กฎ กติกา และมาตรการ 

ดังต่อไปนี้ 
3.2.4.1 การลักขโมยของในกลุ่ม 

- ถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม ให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกในกลุ่ม 
- ให้ออกจากหน้าท่าไป(การจอดเรือ) 
- ถ้าเป็นคนนอก(กลุ่ม) ให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

3.2.4.2 ห้ามฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่ทางราชการก าหนด 
- ทางกลุ่มโดยคณะกรรมการ จะเรียกว่ากล่าวตักเตือน 1 ครั้ง 
- ถ้ายังฝ่าฝืน จะให้ทางราชการมาด าเนินการตามกฎหมาย 

3.2.4.3 การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
- งานท าบุญข้าวหลาม ประเพณีประจ าท้องถิ่น 
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- งานบุญลอยกระทง และกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่ม 
- ถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ทางกลุ่มจะตัดสิทธิผลประโยชน์ต่าง ๆ  

3.2.4.4 ก าหนดแผนกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
- “โครงการหอยหวานคืนถิ่น” 
- “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
- “โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” 

รายชื่อชาวประมงที่เข้าร่วมการท าประชาพิจารณ์ ก าหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล ที่อยู่อำศัย 
บ้ำนเลขที ่ หมู่ที ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

1 นายจรัญ เข็มกลดั 16/4  ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
2 นายนิติ ใจตั้ง 30  ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
3 นายสมพร บูรพา 10  ถ.โรงปุ๋ย - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
4 นางสาวสมจติร ระวังงาน 10/1 ถ.โรงปุ๋ย - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
5 นางสาวสุจติรา ชูเชิด 16/4  ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
6 นายจินดา เรืองศร ี 16/10 ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
7 นายอนันต์ ใจตั้ง 20/25 ถ.อ่าวประดู่ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
8 นายเชาว์ สิทธิเสร ี 62/1 ถ.มาบชลูด-แหลมสน - ห้วยโป่ง เมือง ระยอง 
9 นายก้อน สินนอก 16/4  ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
10 นายจรวย ทับทิมสุข 16/4  ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
11 นางวิสา จารนัย 14/28 ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
12 นางสมหวัง ใจตั้ง 30 ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
13 นายชาญ ปิ่นแก้ว 40 ถ.ปกรณ์สงเคราะหร์าษฎร ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
14 นางทองหล่อ พันธุ 16/4 ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
15 นางสาวภัทรวดี เพชรนก 30 ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
16 นายเพชร ทองสุข 12/1 ถ.โรงปุ๋ย - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
17 นายชูชาติ ปิ่นแก้ว 40  ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
18 นายสมชัย มาลัยลอย 16/4  ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
19 นายบุญชู  ปิ่นแก้ว 30 ถ.ปกรณ์สงเคราะหร์าษฎร ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
20 นายอ าพร ฉายแสง 30  ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
21 นายนริศ บุญประเสริฐ 1/24 ถ.ราษฎร์บ ารุง - ห้วยโป่ง เมือง ระยอง 
22 นายพุฒ ค าตรง 11/2 ถ.ชากกลางมิตรประชา - ห้วยโป่ง เมือง ระยอง 
23 นายพิชิต จิราช 30 ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
24 นางสาวชุติมา ปิ่นแก้ว 51 ถ.ปกรณ์สงเคราะหร์าษฎร ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
25 นายเสถียร ถาบุร ี 218/3 13 เกาะจันทร ์ เกาะจันทร ์ ชลบุร ี
26 นายปิยะพงษ์ ถาบุร ี 98/24 1 นิคมพัฒนา ปลวกแดง ระยอง 
27 นางวราพร เที่ยงตรงด ี 16/6  ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
28 นายสมใจ จ าปาทอง 419 ถ.สุขุมวิท - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
29 นายประสิทธ์ิ วรรณด ี 20/11 ถ.ปกรณส์งเคราะหร์าษฎร์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
30 นายสุชาติ สิทธิ เสร ี 62/1 ถ.มาบชลูด-แหลมสน - ห้วยโป่ง เมือง ระยอง 
31 นายบัญญตัิ มะริด 37 1 มาบตาพุด เมือง ระยอง 
32 นายนัด เมืองอินทร ์ 16/4  ถ.ประขารัตน ์ - มาบตาพุด เมือง ระยอง 
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ภำพ 24 การท าประชาพิจารณ์และก าหนดมาตรการ 
          3.2.5  ตารางสรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนที่ 2 

การระดมความคิดเห็นของประชาชน                      
และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ช่วงเวลาการด าเนนิงาน   (ใส่เครือ่งหมาย √) 

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

1. ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนรว่ม 

       ✓     

2. ระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง 
และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

       ✓     

3. สรุปผลการระดมความคิดเห็น        ✓     

4. ท าประชาพิจารณ์ ก าหนดแผน มาตรการ กฎ 
กติกา ในการด าเนนิงานโครงการฯ 

       ✓     

(เอกสำรแนบ 4.2.6) 

3.3 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงานตามแผนงานชุมชนประมง 
ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ตามมติ มาตรการ กฎ 

กติกา ที่ชุมชนได้ก าหนดขึ้นมาจากการท าประชาพิจารณ์ อาทเิช่น 
3.3.1 โครงการ “หอยหวานคืนถิ่น”เพ่ือขยายพันธุ์และสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของ   

หอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเล  
3.3.2 กิจกรรมจัดวางซั้งเชือก เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยให้สัตว์น้ า  
3.3.3 โครงการธนาคารปูม้า 
3.3.4 กจิกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า 
3.3.5 กิจกรรมอื่น ๆ 

3.3.1 โครงการหอยหวานคืนถิ่น   
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วัตถุประสงค์ 
3.3.1.1 เพ่ือส่งเสริมให้มีการเพ่ิม และขยายพันธุ์ของหอยหวาน ในบริเวณชายฝั่ง

ทะเลกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ    
3.3.1.2 เพ่ือสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเล กลุ่มประมง

เรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด และการสร้างโรงเรือน
อนุบาลพ่อแม่พันธุ์หอยหวาน และธนาคารปูไข่ โดยกลุ่มบริษัท โกลว์ จ ากัด  

3.3.1.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพ่ือพัฒนา
แหล่งท าการประมง บริเวณชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ าในธรรมชาติ 

3.3.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง   
3.3.1.5 เพ่ิมรายได้ ให้กับอาชีพประมง ซึ่งเป็นอาชีพที่ส าคัญส าหรับระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ นอกจากนี้โครงการนี้จะช่วยสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม   
ในชุมชนที่อยู่อาศัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ชุมชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ ได้เริ่มต้นด าเนินโครงการหอยหวานคืนถิ่น   
โดยเก็บสะสมพ่อแม่พันธุ์หอยหวาน เพ่ือน าส่งให้หน่วยงานกรมประมง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึง
ปัจจุบันได้น าส่งพ่อแม่พันธุ์หอยหวานไปยังหน่วยงานกรมประมง และหน่วยงานกรมประมงจะได้ส่งมอบ     
ลูกพันธุ์หอยหวาน ให้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ เพ่ือน ามาปล่อยคืนถ่ินในพื้นท่ีหนองแฟบ   
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ภำพที่ 25 โครงการหอยหวานคืนถิ่น 
(เอกสำรแนบ 4.2.7) 
 
 
 
 
 

3.3.2 กิจกรรมวางซั้งเชือกและซั้งกอ เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยให้สัตว์น้ าชายฝั่ง 
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      ภำพที่ 26 กิจกรรมวางซั้งเชือกและซั้งกอ เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยให้สัตว์น้ าชายฝั่ง 
(เอกสำรแนบ 4.2.8) 

3.3.3 กิจกรรมโครงการธนาคารปูม้าปูไข่ 
                  ธนาคารไข่ปู เริ่มด าเนินการรับบริจาคแม่ปูไข่นอกกระดองจากสมาชิกตั้งแต่ ปี 2559 

เป็นต้นมาในแต่ละวันสมาชิกที่น าแม่ปูไข่นอกกระดองที่มีไข่สีด ามาบริจาคให้กับธนาคาร จะเขียนจ านวนแม่ปู
ที่น ามาบริจาคไว้ที่กระดาน เพ่ือบันทึกข้อมูลจ านวนแม่ปูไข่นอกกระดองที่สมาชิกน ามาบริจาค ระยะเวลา     
ในการท าธนาคารปูในปีพ.ศ. 2559- 2560  แม่ปูไข่ท่ีสมาชิกน ามาบริจาคทั้งสิ้นจ านวน 1,866 ตัว ส่วนแม่ปูที่
สลัดไข่หมดแล้วจะน าไปขายเพ่ือน ารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับธนาคารปู ส่วนไข่ที่สลัดออกจาก  
ตัวแม่จะปล่อยลงสู่ทะเลในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือขยายพันธุ์ต่อไป   
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                     ภำพที่ 27 กิจกรรม

โครงการธนาคารปูม้าปูไข่ 
(เอกสำร แนบ 4.2.9) 

3.3.4 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า 
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ภำพที่ 28 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
(เอกสำรแนบ 4.2.10) 

3.3.5 กิจกรรมการก าหนดแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
        เป็นการกั้นแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า บริเวณหน้ากลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้าน

หนองแฟบ เพ่ือการอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนให้มีการขยายพันธุ์  เพ่ีอการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและ
ระบบนิเวศพ้ืนที่ชายฝั่ง     พร้อมทั้งเป็นการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ า โดยสมาชิกของกลุ่มประมง
เรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ จะร่วมกันคอยดูแลและซ่อมแซม พร้อมทั้งเฝ้าระวังมิให้มีการท าการประมงในเขต
พ้ืนที่อนุรักษ์สัตว์น้ า 
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ภำพที่ 29 กิจกรรมการก าหนดแนวเขต
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 

(เอกสำรแนบ 4.2.11) 

3.3.6 กิจกรรมการสร้างบ้านปลา 
                     เป็นการน าท่อพีอี 100 ที่เหลือจากขบวนการผลิตของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จ ากัด น ามา

ประดิษฐ์เป็นบ้านปลาจ าลอง  ซึ่งมอบให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ จ านวน 30 หลัง เพ่ือให้เป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์เล็กและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ใต้ท้องทะเล   
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 



47 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         ภำพที่ 30 กิจกรรมการสร้างบ้านปลา 
(เอกสำรแนบ 4.2.12) 

3.3.7 ตารางสรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนที่ 3 

การด าเนินงานตามแผนงาน         

ชุมชนประมง 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน   (ใส่เครื่องหมาย √) 

ต.
ค 

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

1. กิจกรรมหอยหวานคืนถิ่น         ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. กิจกรรมการจัดวางซั้งเชือก เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
และที่หลบภัยสัตว์น้ า 

 ✓           

3. กิจกรรมธนาคารปูม้าปูไข่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตใน
แหล่งน้ า 

 ✓           

(เอกสำรแนบ 4.2.13) 

   3.4 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามงาน สรุปและการรายงานผล 
3.4.1 การติดตามงานของกรมประมง 

                  ส านักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต1 
(ระยอง) และกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง ลงพ้ืนที่ติดตามงานการด าเนินงาน “โครงการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง” 
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ภำพที่ 

31 การติดตามประเมินโครงการ 
(เอกสำรแนบ 4.2.14) 

3.4.2 ตารางสรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนที่ 4 
การรายงานผลปฏิบัติงานโครงการเป็นรายเดือน 

การส่งรายงาน 
ช่วงเวลาการด าเนินงาน   (ใส่เครื่องหมาย √) 

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

1. รายงาน กตป 1 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. รายงาน กตป 2 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค และประเมินผลความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม            
ส่งกองตรวจการประมง 
 

การส่งรายงาน 
ช่วงเวลาการด าเนินงาน   (ใส่เครื่องหมาย √) 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม            ✓ 

(เอกสำรแนบ 4.2.15) 
(สรุปรำยงำนรูปเล่ม...เอกสำรแนบ 4.2.16) 
 

4.3 อธิบำยบทบำทของแต่ละภำคส่วนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำร/
ด ำเนินงำนในพื้นที่ โดยระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำน 
และอธิบำยบทบำทของแต่ละภำคส่วน ว่ำเป็นอย่ำงไร ต่อไปนี้  
▪ เป็นกลไกหลัก (Key Actor)  
▪ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator)  
▪ เป็นผู้จัดกำรเครือข่ำย (Network Manager)  
▪ เป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือกำรท ำงำน (Partnership) 

กองตรวจการประมง กรมประมง ได้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 เรื่องการพัฒนาการประมงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติราชการตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยใช้เครื่องมือการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและชุมชน เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน 
“โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” โดยได้มีการบูรณาการกันหลายหน่วยงาน และบทบาทต่างกันไป เช่นบาง
หน่วยงานที่มีบทบาทเป็น Key Actor บางหน่วยงานที่มีบทบาทเป็น Facilitator บางหน่วยงานที่มีบทบาท
เป็น Network Manager และบางหน่วยงานที่บทบาทเป็น Partnership เป็นต้น 

(1) Key Actor (เป็นกลไกหลัก)  
                     ศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)  คือหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าบล
มาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการของกรมประมง ที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่
การด าเนินงานโครงการฯ และเป็นหน่วยงานแรกของกรมประมง ที่ได้เข้าไปพูดคุยกับชุมชนในเรื่องการท าการ
ประมงพ้ืนบ้าน และเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ า มีความใกล้ชิด
กับชุมชนประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ และเป็นผู้ที่ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ชุมชนประมงทราบ การให้ข้อมูลข่าวสารกับชุมชน การให้ข้อคิดเห็นกับ
ชุมชน การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การร่วมกันตัดสินใจในการท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ        
การด าเนินงานโครงการฯ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ                                                   

ขั้นตอนที่ 1. การคัดเลือกชุมชนประมงที่จะด าเนินงานโครงการฯ 
1.1. ประชุมชี้แจงโครงการฯ 
1.2. ส ารวจพื้นที่ชุมชนประมง  
1.3.  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและฐานทรัพยากรในแหล่งน้ าของชุมชน 
1.4. คัดเลือกชุมชนประมงที่จะด าเนินโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 2. การระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1. ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดย

ชุมชนมีส่วนร่วม 
2.2. ระดมความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2.3. สรุปผลการระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2.4. ท าประชาวิจารณ์ ก าหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา ในการด าเนินงานโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 3. การด าเนินงานตามแผนงานชุมชนประมง 
ด าเนินงานโครงการชุมชนประมงฯ ตามมติของคณะท างานชุมชนประมงท่ีได้ก าหนดขึ้นมาจาก

การการท าประชาวิจารณ์ของสมาชิกและชุมชนประมงเอง เช่น 
3.1. กิจกรรมหอยหวานคืนถิ่น 
3.2. กิจกรรมจัดวางซั้งเชือก 
3.3. กิจกรรมธนาคารปูม้า 
3.4. กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า 
3.5. กิจกรรมอื่น ๆ 

ขั้นตอนที่ 4. การติดตาม สรุปและรายงานผล 
4.1. รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน / ปี ตามแบบ กตป 1 และกตป 2 
4.2. สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค และแบบประเมินผลความ        

พึงพอใจ ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม พร้อมด้วย CD ไฟล์ข้อมูล ส่งกองตรวจการประมง    (เอกสำรแนบ 4.3.1) 

(2) Facilitator (เป็นผู้สนับสนุน) 
2.1. กรมประมง โดยกองตรวจการประมง เป็นหน่วยงานหลักในการอ านวยความสะดวก      

ในการด าเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเงินงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการฯ    (เอกสำรแนบ 4.3.2) 

2.2. ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุ่นและจัดท าซั้งเชือกเพ่ือเป็นแหล่งที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าบริเวณ
ชายฝั่ง    (เอกสำรแนบ 4.3.3) 

2.3. บริษัท เอสซิจี เคมีคอลล์ จ ากัด (มหาชน) SCG chemical เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
ท่อ PE 100 ที่เหลือจากจากผลิต มาท าเป็นบ้านปลา จ านวน 30 ชุด เพ่ือเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าขนาดเล็ก 
และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ใต้ท้องทะเล    (เอกสำรแนบ 4.3.4)  

(3) Network Manager (เป็นผู้จัดกำรเครือข่ำย) 
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง กรมประมง มีบทบาท

หน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดูแลการด าเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมง
พ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” โดยเริ่มจากการวางแผนการ
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชน ขั้นตอนการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 
ชาวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าของแผ่นดิน ให้เกิดความ
ตระหนัก รักและหวงแหน รู้สึกเป็นเจ้าของและส านึกรับผิดชอบต่อการท าการประมงร่วมกัน เพ่ือให้ทรัพยากร
สัตว์น้ าของประเทศ มีกินมีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

ในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง ได้ด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง จ านวน 52 ชุมชน 
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ภำพที่ 32 จ านวนชุมชนที่กลุ่มเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการประมงได้ด าเนินการในปี 2560 

(เอกสำรแนบ 4.3.5) 

(4) Partnership (เป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือกำรท ำงำน)  
หน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันด าเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประมง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” ทั้งภาคราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน  

4.1.กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง 
4.1.1 เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมประมงที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น  
4.2 ศูนยป์้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 

4.2.1 เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนประมง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” 

4.3 ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 
4.3.1 ให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
4.3.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือปล่อยลงในแหล่งน้ า 
4.3.3 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 

4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
4.4.1 ให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
4.4.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า 
4.4.3 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
4.4.4 สนับสนุนให้กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ เข้าไปเรียนรู้การเพาะเลี้ยง     

สัตว์น้ าภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
4.5 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

4.5.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า 
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4.5.2 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
4.5.3 สนับสนุนให้กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ เข้าไปเรียนรู้การเพาะเลี้ยง     

สัตว์น้ าภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
4.6 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดระยอง 

4.6.1 เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประมงในทุกด้าน 
เพ่ือให้ชาวประมง และประชาชนได้รับทราบ 

4.6.2 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
4.7 ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

4.7.1 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
4.7.2 สนับสนุนทุ่นและจัดท าซั้งเชือกเพ่ือเป็นแหล่งที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของ   

สัตว์น้ าบริเวณชายฝั่ง    
4.7.3 สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเรือประมงพ้ืนบ้าน         

(เอกสำรแนบ 4.3.6) 
4.8 บริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอลล์ จ ากัด (มหาชน) (ptt Global Chemical) 

4.8.1 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
4.8.2 โครงการน้ ามันเครื่องมือสอง    
4.8.3 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า    (เอกสำรแนบ 4.3.7) 

4.9 บริษัท เอสซีจี เคมีคอลล์ จ ากัด (มหาชน) (SCG Chemical) 
4.9.1 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
4.9.2 สนับสนุนท่อ PE 100 ที่เหลือจากจากผลิต มาท าเป็นบ้านปลา จ านวน 30 ชุด 

เพ่ือเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าขนาดเล็ก และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ใต้ท้องทะเล          
(เอกสำรแนบ 4.3.8)   

4.9.3 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า 
4.10 บริษัท อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด (อีพอกซ่ี ดิวิชั่น) 

4.10.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าปล่อยลงในแหล่งน้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิต 
4.10.2 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 

4.11 ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

4.11.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าปล่อยลงในแหล่งน้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิต 
4.11.2 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ            

(เอกสำรแนบ 4.3.9) 
4.12 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ระยอง 

4.12.1 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 

4.12.2 สอนการท าบัญชีครัวเรือนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มประมงเรือเล็กบ้าน     
หนองแฟบ ให้มีความเข้าใจ    (เอกสำรแนบ 4.3.10)     

4.13 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 
4.13.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าปล่อยลงในแหล่งน้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิต 
4.13.2 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ   

4.14 ส านักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
4.14.1 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ   
4.14.2 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านหนองแฟบ  
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4.14.3 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ   
  

4.4 อธิบำยเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม/เวที หรือกำรเผยแพร่ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนเพื่อสร้ำง
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ว่ำเป็นอย่ำงไร 

(1) กำรจัดเวทีกำรมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
ด้วยก าหนดพระราชก าหนดการประมง 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 

2558 เป็นต้นมา ซึ่งสาระส าคัญแห่งพระราชก าหนดนี้มุ่งหมายเพ่ือการจัดระเบียบการประมงในประเทศและ
ในน่านน้ าทั่วไป เพ่ือป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ า     
ให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน โดยพระราชก าหนดนี้มีบทก าหนดโทษที่รุนแรง   
ทั้งโทษทางปกครองและโทษทางอาญา ให้ได้สัดส่วนเหมาะสมเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด ดังนั้นเพ่ือให้
ชาวประมงได้รับทราบและเข้าใจถึงข้อก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง รวมทั้งอนุบัญญัติต่าง ๆ เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย สู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนประมง  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต1 (ระยอง) จึงได้จัดให้มีเวทีในการพูดคุย    
ท าความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นของชาวประมงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
กับชาวประมงเพ่ือให้ทราบว่ามีความผิดตามกฎหมายมีอัตราโทษอย่างไร เพ่ือให้ชาวประมงเกิดความเข้าใจ
และสร้างการรับรู้ให้เพิ่มมากข้ึน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชก าหนดการประมง ๒๕๕๘ ระเบียบและกฎหมาย   
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแก่ชุมชนชาวประมง 

2. เพ่ือทราบข้อมูลชุมชน ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการประมงในชุมชน 
3. เพ่ือทราบแนวคิด/ความต้องการในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน 

หัวข้อเรื่อง ที่น ามาถ่ายทอดให้ชุมชนได้รับรู้และให้เกิดความเข้าใจ ดังนี้ 
1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “ก าหนดเครื่องมือท าการประมง วิธีการท า

การประมง และพ้ืนที่ท าการประมง ที่ห้ามใช้ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า” พ.ศ.2559 ห้าม 8 ชนิดเครื่องมือ
ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าเขตทะเลชายฝั่ง และประกาศค าสั่ง คสช. 

2. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยการคัดเลือกเป็นพ้ืนที่
เป้าหมายในการด าเนินการโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 

3. ระเบียบหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเรือและการใช้ร่องน้ าในน่านน้ า   
4. การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและกฎหมายการท าประมง  ช่องทางการสื่อสาร

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางทะเล 
 
 
 
 
 
 



54 
 

ภำพที่ 33 การจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
(เอกสำรแนบ 4.4.1) 

(2) ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้ำนหนองแฟบ 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการ

ประมง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเผยแพร่การเรียนรู้ด้านการท าประมงพ้ืนบ้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 
และการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า 

                                                                                                    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            ภำพที่ 34 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ 
(เอกสำร แนบ 4.4.2) 

(3) กิจกรรมด ำน้ ำเก็บขยะในทะเลและเก็บขยะบนชำยหำด 
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัท อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลส์  (ประเทศไทย) จ ากัด (อีพอกซี่    

ดีวิชั่น) ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ และหน่วยงานกรมประมง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  
และท าความสะอาดชายหาด เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา      
ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สรรคาลัย ณ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
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ภำพที่ 35 กิจกรรมด าน้ าเก็บขยะในทะเลและเก็บขยะบริเวณชายหาด 
 (เอกสำรแนบ 4.4.3) 

(4) กำรศึกษำดูงำนเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงหอยหวำน 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงทะเล เขต1 (ระยอง) พร้อมด้วย
ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด น ากลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ มาศึกษาดูงานการ
เพาะเลี้ยงหอยหวาน ในโครงการหอยหวานคืนถิ่น ณ ซันเซ็ทฟาร์ม อ.แกลง จ.ระยอง เพ่ือต่อยอดโครงการ     
สู่ความยั่งยืน 
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ภำพที่ 36 การศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยหวาน 
(เอกสำรแนบ 4.4.4) 

 

 

 

 

 

5.  อธิบำยเกี่ยวกับกำรน ำหลักกำร/องค์ควำมรู้/เทคนิคใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม หรือน ำระบบดิจิทัล/
เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำน ว่ำเป็นอย่ำงไร           
(5 คะแนน) 

(1) กำรสร้ำงบ้ำนปลำเพื่อเป็นแหล่งอนุบำลทรัพยำกรสัตว์น้ ำ (บ้ำนปลำ SCG Chemical)  
1.1 ความหมายของบ้านปลา 
     บ้านปลา คือที่อยู่อาศัยจ าลองของเหล่าปลาแลพสัตว์น้ า บ้านปลาอาจจะท าขึ้นได้      

ทั้งจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นมลพิษในท้องทะเล เช่น แท่งคอนกรีต โดยเป็นการเลียนแบบ
กองหินใต้น้ า หรือซากเรือที่ปรักหักพัง ปลาและสัตว์น้ าก็จะมักเข้าไปอาศัยอยู่กันอย่างชุกชุมและหนาแน่น 
ตรงไหนมีบ้านปลาก็มักจะพบสัตว์น้ ามาเกาะ ถือเป็นแหล่งอาหารชั้นดีที่เหมาะแก่การซ่อนตัว หลบภัย และ
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ฟักไข่เลี้ยงอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน ลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งของจังหวัดระยอง หรือชายฝั่งทะเลแถบ
ตะวันออกของไทย แทบจะไม่มีแหล่งปะการังให้เหล่าสัตว์น้ าตัวเล็ก ๆ ได้มาหลบคลื่นทะเลหรือลม การสร้าง
บ้านปลาจึงเป็นทางออกท่ีจะช่วยฟื้นคืนระบบนิเวศชายฝั่งขึ้นได้  

สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเลได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากบ้านปลาตามล าดับชั้น 
อย่างช่วงแรกในการจัดวางบ้านปลาก็จะมีพวกเพรียงหินเข้ามาเกาะก่อน ท าให้บริเวณผิววัสดุของบ้านปลาเริ่ม
จะขรุขระ จากนั้นสิ่งมีชีวิตพวกฟองน้ าก็จะเข้ามาอยู่อาศัย ตามด้วยหอยประเภทต่างๆ และปลาก็จะเข้ามากิน
สัตว์เหล่านั้น นี้คือระบบนิเวศของบ้านปลา  

1.2 บ้านปลา SCG Chemical (นวัตกรรมอนุรักษ์ท้องทะเลไทย)  
ชาวประมงพ้ืนบ้านพยายามที่จะฟ้ืนฟูท้องทะเล ด้วยภูมิปัญญาการสร้างบ้านปลา

จ าลอง เช่น การสร้างซั้งเชือก การสร้างซั้งกอ ซึ่งท ามาจากทางมะพร้าว บริษัท SCG Chemical ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ าในท้องทะเล จึงได้ร่วมกันคิดค้นและออกแบบ 
“บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลล์” เพ่ือช่วยอนุรักษ์และฟ้ืนคืนระบบนิเวศทางทะเลร่วมกับชุมชนประมงพ้ืนบ้าน
เรือเล็กบ้านหนองแฟบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลล์ ผลิตจากท่อพอลิเอทีลีน (EL-Lene tm H1000PC) หรือ
ท่อ PE ที่ผ่านกระบวนการทดสอบเม็ดพลาสติกของบริษัท และผ่านการทดสอบคุณสมบัติท่อจากสถาบัน VTT 
Finland และสถาบันอ่ืน ๆ ทั่วโลก ในด้าน SFS-EN ISO 8795 : 2001 โดยน าน้ าที่สกัดสารเคมีออกจาก    
ท่อมาทดสอบหาสารอันตราย และทดสอบเรื่องกลิ่นหรือสารปนเปื้อนจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความปลอดภัย
ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติที่ทนต่อการกัดกร่อนและแรงดันได้สูง 
ดังนั้นเมื่อน ามาออกแบบท าเป็นบ้านปลา จะมีจุดเด่นเรื่องของความแข็งแรงทนทาน ด้วยคุณสมบัติทนต่อการ
กัดกร่อน และแรงดันใต้ท้องทะเลได้สูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารปนเปื้อนออกสู่ทะเล 

บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลล์ เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพีระมิด ซึ่งมีข้อดี คือมุมของขอบท่อ
จะไม่เกี่ยวอวน ประกอบง่าย ใช้วัสดุน้อยและน้ าหนักเบาท าให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย และบรรทุกในเรือ
ขนาดเล็กได้ น้ าหนักของบ้านปลาเมื่อรวมกับลูกปูนที่ใช้ถ่วงแล้ว จะมีน้ าหนักประมาณ 450 กิโลกรัม ท าให้
บ้านปลาทน  ต่อกระแสน้ าไม่พลิกหรือเคลื่อนย้ายไปไหนเมื่ออยู่ในทะเล ลักษณะของการจัดวางบ้านปลาเอส
ซีจี เคมิคอลล์ จะอยู่ใกล้ชายฝั่งน้ าลึกไม่เกิน 10 เมตร โดยวางใกล้กันอย่างน้อย 10 หลัง พ้ืนที่ประมาณ      
20 ตารางเมตร  

1.3 บ้านปลา SCG Chemical ของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
บริษัท SCG Chemical ได้น าท่อ PE 100 ที่ เหลือจากขบวนการผลิตของบริษัท        

มาประดิษฐ์เป็นบ้านปลาจ าลอง และมอบให้กับกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ จ านวน 30 หลัง เพ่ือให้
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ใต้ท้องทะเลบริเวณชายฝั่งของชุมชน 
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ภำพที่ 37 นวัตกรรมอนุรักษ์ท้องทะเลไทย (บ้านปลา SCG Chemical) 

(เอกสำรแนบ 5.1)) 
 
 

 
 
 

มิติที่ 3: กำรบรรลุผลส ำเร็จ 
 

6.  กำรสรุปบทเรียนควำมส ำเร็จหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ           
(25 คะแนน) 

6.1  อธิบำยเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือควำมส ำเร็จที่ได้รับในเชิงสังคม หรือเศรษฐกิจ ซึ่งควร
ประกอบด้วยผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ โดยระบุ
ผลส ำเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับทั้งที่เป็นเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพที่มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ และ
ปัญหำ/อุปสรรค รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำน  
ว่ำเป็นอย่ำงไร    

(1) ปณิธำนของกลุ่มประมงพื้นบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 
                 ภำพที่ 38 ปณิธานของกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน
เรือเล็กหนองแฟบ.... (เอกสำรแนบ 6.1.1) 

(2) ผลประโยชน์หรือผลส ำเร็จในเชิงสังคม 
2.1 ชุมชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น โดยมีการเสนอ

ข้อคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นในการท าการประมงทั้งตัวชาวประมงเอง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสีย 
2.1.1 มีการท าประชาพิจารณ์ การท าประชาเสวนาของชุมชนประมง มีการวางแผน   

การด าเนินงานโครงการ และก าหนดมาตรการ กฎ กติกา ในการด าเนินงานของชุมชนประมง    
 

 
 
 

 

 

ภำพที่ 39 การท าประชาพิจารณ์ การท าประชาเสวนาของชุมชนประมง 

(เอกสำรแนบ 6.1.2) 

 

2.1.2 การข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
         กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ได้ขอจดทะเบียนเพ่ือจัดตั้งเป็นชุมชนประมง

ท้องถิ่น ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  เพ่ือขอรับการช่วยเหลือและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และการ
สนับสนุนด้านวิชาการ โดยมีจ านวนเรือประมงในกลุ่ม 30 ล า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาอาชีพประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยใช้ ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้าน
หนองแฟบ หลังจากจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ ได้รับความ
ช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี ปัจจุบันกลุ่มประมงเรือเล็ก
พ้ืนบ้านหนองแฟบ มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 61 คน ได้ร่วมกันจัดท าโครงการด้านการอนุรักษ์หลากหลาย       
อาทิ เช่น การท าแนวเขตอนุรักษ์ บ้านปลา ธนาคารปู หอยหวานคืนถิ่น ซั้งเชือก ซั้งกอ และยังให้ความส าคัญ   
กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ภำพที่ 40 หลักฐานการขึ้นทะเบียน เป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น     
(เอกสำรแนบ 6.1.3) 

2.1.3 มีรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 41 รายชื่อ คณะกรรมการกลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้านเรือ เล็กหนองแฟบ 

(เอกสำรแนบ 6.1.4)    
2.1.4 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาด้านการท าการประมงของสมาชิกกลุ่ม

ประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ในวันที่ 10 ของทุก ๆ เดือน 
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ภำพที่ 42 การประชุมปรึกษาหารือของสมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 

(เอกสำรแนบ 6.1.5) 

2.1.5 ก าหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ  
         เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วม   

ในการตัดสินใจหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการท าการประมง และช่วยเหลือส่วนรวมดังนี้  
2.1.5.1 ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการด้านการประมงพ้ืนบ้าน อุตสาหกรรม              

ในครัวเรือน หรือการประกอบอาชีพอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประมงในหมู่สมาชิก และครอบครัวสมาชิก รวมทั้งการ
ส่งเสริมความรู้ในการผลิตเพ่ืออุตสาหกรรมให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น 

2.1.5.2 รวบรวมและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารด้านการประมงและอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
ประมงเรือเล็ก 

2.1.5.3 จัดหาวัสดุการประมงพ้ืนบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการและ
จ าเป็น 

2.1.5.4 รวบรวมผลิตผลการประมง และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจัดการขายหรือ  
แปรรูปออกขาย หรือซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากบุคคลอ่ืนมาจัดการหรือแปรรูปออกขายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

       2.1.5.5 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านประมง เยาวชน กลุ่มกิจกรรมหรือ     
กลุ่มอาชีพการประมงพ้ืนบ้าน  

2.1.5.6 ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติเกี่ยวกับการท า
ประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งตลอดจนจัดสวัสดิการสังคมในหมู่ผู้ประกอบอาชีพประมง 

2.1.5.7 ส่งเสริมการประหยัด การช่วยเหลือตนเอง และการร่วมมือช่วยเหลือกันใน
หมู่สมาชิก 

2.1.5.8 ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวสมาชิก ทั้งการศึกษา การพลานามัย และจิตใจ 
ให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ และเป็นสังคมที่สันติสุข 

2.1.5.9 ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
2.1.5.10 ส่งเสริมให้สมาชิก และครอบครัว ให้น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง         

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการด าเนินชีวิต  

2.1.6 กิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ท้องถิ่น ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ตามมติ มาตรการ กฎ กติกา ที่ชุมชน
ได้ก าหนดขึ้นมาจากการท าประชาพิจารณ์ อาทิเช่น 

2.1.6.1 โครงการ “หอยหวานคืนถิ่น”เพ่ือขยายพันธุ์และสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
ของหอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเล   
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ภำพที่ 43 โครงการหอยหวานคืนถิ่น 

(เอกสำรแนบ 6.1.6) 
2.1.6.2 กิจกรรมจัดวางซั้งเชือกและซั้งกอเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยและที่หลบภัย  

ให้สัตว์น้ า 

 
 
 
 
 

                                   ภำพที่ 44 กิจกรรมการวางซั้งเชือก และซั้งกอ 
(เอกสำรแนบ 6.1.7) 

2.1.6.3 โครงการธนาคารปูม้าปูไข่ 
    
 
 
 
                                                

                                ภำพที่ 45 โครงการธนาคารปูม้า    (เอกสำรแนบ 6.1.8) 
2.1.6.4 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า    

 
 
                        
 
   
 

ภำพที่ 46 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
(เอกสำรแนบ 6.1.9) 

2.1.6.5 โครงการสร้างบ้านปลา 
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ภำพที่ 47 โครงการสร้างบ้านปลา 
(เอกสำรแนบ 6.1.10)  

2.1.6.6 กิจกรรมการก าหนดแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า   

ภำพที่ 48 กิจกรรมการก าหนดแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
(เอกสำรแนบ 6.1.11) 

2.1.6.7 เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงชายฝั่ง    
                                              

                                                                  

 

 

ภำพที่ 49 ศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มป
ประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 

(เอกสำรแนบ 6.1.12) 
 

2.2 กิจกรรมทางสังคมกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็ก
หนองแฟบ 

2.2.1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง    (เอกสำรแนบ 6.1.13) 

2.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการฟ้ืนฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล 
จังหวัดระยอง แบบบูรณาการ    (เอกสำรแนบ 6.1.14) 
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2.2.3 กิจกรรมทางศาสนา เพ่ือท าบุญให้สัตว์น้ าถูกจับขึ้นมาบริโภค และถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 ภำพที่ 50 กิจกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นการท าบุญให้สัตว์น้ าที่ถูกจับขึ้นมาบริโภค 
(เอกสำรแนบ 6.1.15) 

2.2.4 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานกรมประมง 
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ และหน่วยงานเอกชน เนื่องในวันส าคัญต่างๆ  

 

             
 

       
ภำพที่ 51 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

(เอกสำรแนบ 6.1.16) 

 

 

2.2.5 กิจกรรมการเก็บขยะบริเวณชายหาด เพ่ือให้บริเวณชายหาดดูน่ามองสะอาดตา
โดยร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชน 
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ภำพ
ที ่52 

กิจกรรมการเก็บขยะบริเวณชายหาด 
(เอกสำรแนบ 6.1.17) 

(3) ผลประโยชน์หรือผลส ำเร็จในเชิงเศรษฐกิจ 
3.1 หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน “วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็ก         

หนองแฟบ” ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ภำพที่ 53 หนังสือแสดงการ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

(เอกสำรแนบ 6.1.18) 

3.2 จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ 
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ภำพที่ 54 สหกรณ์

ออมทรัพย์กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ เริ่มก่อตั้งครั้ งแรกเมื่อวันที่              

10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มด้วยความสมัครใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการออมเงิน
อย่างสม่ าเสมอ และไม่ต้องการให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินนอกระบบ แรกเริ่มการจัดตั้งกลุ่มมีสมาชิกจ านวน 49 คน 
จนในปัจจุบัน มีสมาชิกรวมทั้งหมด 63 คน โดยการบริหารจัดการของสมาชิกภายในกลุ่ม ปัจจุบันมียอดเงิน
หมุนเวียนรวม 297,900 บาท ยอดเงินกู้ยืมรวม 65,000 บาท 
วัตถุประสงค ์

3.2.1 ส่งเสริมและปลูกฝังให้สมาชิกกลุ่มมีการประหยัดและออมเงินในรูปสัจจะ 
3.2.2 เพ่ือช่วยเหลือด้านการเงินให้สมาชิกไม่ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ 
3.2.3 ส่งเสริมให้มีความสามัคคี การท างานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3.2.4 ให้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 

หลักกำร 
1. สมาชิกรับเฉพาะคนในกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ 
2. สมาชิกต้องส่งเงินออม ณ ที่ท าการกลุ่ม ทุกวันที่ 10 ของเดือน เดือนละ 100 บาท 
3. การกู้ยืมเงินให้เพ่ือการสนับสนุนการประกอบอาชีพ คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 
4. กรณีฉุกเฉินเช่น สมาชิกประสบภัยพิบัติจนเรือเกิดความเสียหาย สามารถกู้ยืมเงินเพ่ือ  

ไปซ่อมแซมเรือหรือเครื่องมือท าประมงโดยไม่เสียดอกเบี้ยและตกลงกันว่าจะมีการผ่อนจ่ายคืนเดือนละเท่าไร 
โดยจะมีคณะกรรมการ 5 คน ไปตรวจสอบความเสียหายเพ่ือประเมินว่าจะให้กู้ยืมเงินจ านวนเท่าไร และ
คณะกรรมการจะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และช่วยกันซ่อมแซมกันเองเพ่ือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
จ้างช่างซ่อม และทุกวันลอยกระทง (15 ค่ า เดือน 12) จะมีการปันผลคืนให้แก่สมาชิก 
(เอกสำรแนบ 6.1.19) 
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3.3 กิจกรรมให้ความรู้ในด้านการจดบัญชีของกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ ในวันที่   
5 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนตากวน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ระยอง 

 

 
 
 
 
 
 
 

     ภำพที่ 55 การให้ความรู้ด้านการจดบัญชีของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
(เอกสำรแนบ 6.1.20) 

3.4 การส ารวจทรัพยากรสัตว์น้ า ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็ก      
หนองแฟบ เป็นการส ารวจดูปริมาณสัตว์น้ าและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในพื้นที่อนุรักษ์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
       
       
 

 

       
ภำพที่ 56 การส ารวจทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 

(เอกสำรแนบ 6.1.21) 
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3.5 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตะวันออก จัดเก็บข้อมูลทรัพยากร   
สัตว์น้ า และผลผลิตสัตว์น้ าจากการท าการประมงพ้ืนบ้านของชุมชนประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ โดยเริ่ม
จัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ปีละ 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
ภำพที่ 57 การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ าจากชุมชนพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 

(เอกสำรแนบ 6.1.22) 

3.6 การเพ่ิมข้ึนของทรัพยากรสัตว์น้ า 
     จากการที่สมาชิกของกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบน าแม่ปูไข่นอกกระดอง     

มาบริจาคกันอย่างต่อเนื่องทุกวัน ผลตอบแทนของความร่วมมือ ร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า  
ชาวประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบสามารถจับสัตว์น้ า โดยเฉพาะปูม้าได้จ านวนมาก ฝูงปลาที่ไม่เคยมี
บริเวณชายฝั่งกลับมีเข้ามาให้เห็นอยู่เป็นประจ าส่งผลให้รู้ว่าสิ่งที่ทุกคนร่วมกันท าประสบผลส าเร็จ 
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ภำพที่ 58 การเพ่ิมขึ้นของทรัพยากรสัตว์น้ าจากมาตรการของชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ 

(เอกสำรแนบ 6.1.23) 

3.7 จุดจ าหน่ายสัตว์น้ ากลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ เป็นกิจกรรมการบริการ     
ด้านการเงิน เป็นการหารายได้ของกลุ่มสมาชิกฯ 

 
ภำพที่ 59 จุดจ าหน่ายสัตว์น้ าของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 

(เอกสำรแนบ 6.1.24) 

3.8 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ 

3.8.1 ยังมีชาวประมงบางกลุ่มที่อยู่นอกพ้ืนที่เข้ามาท าการประมงโดยไม่รู้มาตรการ  
ท าประมงท่ีเป็นกฎ กติกา และมติของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ   

3.8.2 ในระยะหลังๆ ทะเลบริเวณชุมชนเกิดปัญหาแพลงก์ตอนบลูม (ปรากฎการณ์    
ขี้ปลาวาฬ) ท าให้ปลาและสัตว์น้ าตายเป็นจ านวนมาก 

3.8.3 มีปัญหาคลื่นลมแรงในช่วงหน้าฤดูมรสุม 
3.8.4 สมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ าบางชนิด  
3.8.5 มีความต้องการให้ที่ท าการของกล ุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ มีความ

มั่นคงและแข็งแรง ให้มากกว่าปัจจุบัน 

3.9 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ  
         กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ เป็นกลุ่มประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งกลุ่มหนึ่ง          
ในจังหวัดระยอง มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 โดยก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมกลุ่มของ
ชาวประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาการท าการ
ประมง ก าหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการท าประมงเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น       
มีกิจกรรม และการบริหารจัดการในกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความพร้อม ความเข้มแข็ง สามารถ    
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ฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง เป็นกลุ่มท าการประมง หรือชุมชนประมงต้นแบบให้กลุ่มประมงอ่ืน ๆ ได้มา
ศึกษาเรียนรู้และเป็นแบบอย่าง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป 
ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ มีดังนี้ 

3.9.1 กลุ่มชาวประมง 
                 กลุ่มชาวประมงมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร หรือการรวมกลุ่ม    
มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการ เพ่ือให้ทรัพยากรประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าของ
ชุมชนท้องถิ่น สามารถมีใช้ได้อย่างยั่งยืน 

3.9.2 หน่วยงานราชการ (กรมประมง)   
                  เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการของกรมประมง  ที่อยู่ ในบริ เวณพ้ืนที่            
การด าเนินงานโครงการฯ และเป็นหน่วยงานแรกของกรมประมง ที่ได้เข้าไปพูดคุยกับชุมชนในเรื่องการท าการ
ประมงพ้ืนบ้าน และเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ า มีความใกล้ชิด
กับชุมชนประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ และเป็นผู้ที่ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ชุมชนประมงทราบ การให้ข้อมูลข่าวสารกับชุมชน การให้ข้อคิดเห็น  
กับชุมชน การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การร่วมกันตัดสินใจในการท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ    
การด าเนินงานโครงการฯ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ 

3.9.3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน  
                 เป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยชุมชนในเรื่องของการด าเนินกิจกรรมของชุมชน   
และมอบอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า อาทิเช่น 

3.9.3.1 ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

3.9.3.2 บริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอลล์ จ ากัด (มหาชน)  
3.9.3.3 บริษัท เอสซีจี เคมีคอลล์ จ ากัด (มหาชน) (SCG Chemical) 
3.9.3.4 บริษัท อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด (อีพอกซ่ี ดิวิชั่น) 
3.9.3.5 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ระยอง    
3.9.3.6 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง  
3.9.3.7 ส านักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2  จัดท ำตัวแบบ (Model) ที่เกิดจำกกำรประมวล/สังเครำะห์กำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำน
ออกมำเป็นภำพหรือแผนภำพ ซึ่งแสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยงของทิศทำง/เป้ำหมำย และกลไก/
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วิธีกำร/กระบวนกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำน รวมทั้งผลส ำเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จ 

 

 
     ภำพที่ 60 MODEL หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น 

กองตรวจการประมง กรมประมง มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงในน่านน้ าจืดและทะเล ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากร    
สัตว์น้ าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจสอดรับ          
เข้ากับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประมง 2560 – 2564 ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ า ให้เป็นแหล่ง
อาหารที่ยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน
การดูแลการบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล       
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม   
และสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า คือประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่       
3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย สนับสนุน
ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สัตว์น้ าให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยน้อมน าแนวทางตามพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการด าเนินงาน  
  6.2.1 หลักคิด : เปลี่ยนแหล่งน้ าธรรมชาติให้เป็นแหล่งประมงชุมชน ที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ าโดยชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ให้การส่งเสริมแนะน า MCS 
  6.2.2 หลักวิชาการ : น าองค์ความรู้ การส ารวจประเมินสภาวะทรัพยากรในแหล่งน้ า เทคนิค
การอนุบาลและเลี้ยงสัตว์น้ าวัยอ่อน มาใช้ในพ้ืนที่แหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมอัตรารอดของสัตว์น้ าวัยอ่อน
ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น โครงการธนาคารปูม้า  
  6.2.3 หลักปฏิบัติ : สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์น้ าให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน สร้างจิตส านึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าประมงที่ขาด
ความรับผิดชอบ 
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  6.2.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : หลักการท าประมงอย่างรับผิดชอบ เพ่ือใช้ประโยชน์
สัตว์น้ าอย่างยั่งยืน 
 บทบาทของเจ้าหน้าที่ประมงด าเนินการสร้างรูปแบบ (Model) การบริหารจัดการแหล่งน้ า      
(การประเมินติดตามสภาวการณ์ท าประมงหรือ Monitoring, ก าหนดมาตรการประมงในพ้ืนที่ หรือ Control     
และการเฝ้าระวังควบคุมการท าประมง หรือ Surveillance) ผนวกด้วยกิจกรรมฟ้ืนฟูและเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า 
เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้กับชุมชน และชุมชนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการใช้พ้ืนที่บริเวณแหล่งน้ า   
หน้าบ้าน/หน้าชุมชนของสมาชิกกลุ่ม ด้วยการเพ่ิมกิจกรรมต่างจากการท าประชาพิจารณ์ของชุมชน             
เช่น กิจกรรมธนาคารปูม้าปูไข่ กิจกรรมหอยหวานคืนถิ่น การสร้างบ้านปลา การก าหนดแนวเขตอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า เพ่ือท าให้
สัตว์น้ ามีความคุ้นเคยและอาศัยเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย เป็นพ่อแม่พันธุ์และเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชนต่อไป 
 ในระหว่างด าเนินโครงการฯ เจ้าหน้าที่ของกรมประมง จะท าหน้าที่ในการให้ความรู้สื่อสาร    
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท าประมงที่ถูกกฎหมาย การท าการประมงอย่างรับผิดชอบ พร้อมเก็บข้อมูล
สภาวการณ์ประมงในแหล่งน้ า เพ่ือวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกับชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการ ท าประมง       
เช่น การปิดอ่าว เพ่ือให้สัตว์น้ าได้มีโอกาสในการแพร่ขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ สนับสนุนชุมชนประมง
ท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าให้
เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เมื่อผลการด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์แล้ว จึงขยายผลโครงการฯ ในแหล่งน้ า
และชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป    (เอกสำรแนบ 6.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ควำมพึงพอใจของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้องในบทบำทกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม   

ในกำรบริหำรรำชกำร (10 คะแนน)  

□ ไม่มี  
              มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์มสอบถามความพึงพอใจโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง      
(กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ต าลบมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง)  

 

 
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจโครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  

กลุ่มประมงพ้ืนบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป (โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด) 

1.  ช่ือหมู่บ้าน.........................................ต าบล...........................อ าเภอ.......................จังหวัด...................................... 

2.  เพศ                 ชาย             หญิง 

3.  อายุ                   ต่ ากว่า 20 ปี               21 – 30 ปี                31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี                51 – 60 ปี                 มากกว่า 61 ปี 

4.  จบการศึกษา                         ประถมศึกษาปีท่ี 4                 ประถมศึกษาปีท่ี 6 
                                             มัธยมศึกษาปีท่ี 3                   มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
                                             ปริญญาตรี                           อื่น ๆ 

5.  ประสบการณ์ในการท าการประมง..................ป ี

6.  อาชีพท่ีท าอยู่                        ท าการประมงอย่างเดียว                         ไม่ได้ท าการประมงอย่างเดียว 

7.  ท่านเคยได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนประมงมาก่อนหรือไม่ 
              เคยเข้าร่วมมาก่อน                      ไม่เคยเข้าร่วมมากอ่น     
 
ส่วนที่ 2   ความพึงใจของท่านในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการประมง โครงการเสริมสร้างการ มีส่วนร่วม
ของชุมชนประมง ประจ าปีงบประมาณ 2561 (โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)  

ประเด็นควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ไม่พอใจ

เลย 
(1) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(2) 

พอใจ 
ปำนกลำง 

(3) 

พอใจ
มำก 
(4) 

พอใจ
มำกที่สุด 

(5) 
1. การคัดเลือกชุมชนประมงในการด าเนินงานโครงการ 
    เสริมสร้างการมสี่วนร่วมฯ ของกรมประมง 

     

2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร 
    จัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่นโดยชุมชนของ  
    เจ้าหน้าท่ี 

     

3. การระดมความคดิเห็นของชาวประมง ประชาชน และ 
    ผู้มีส่วนไดเ้สยี ในการก าหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา  
    ในการด าเนินงานโครงการเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมฯ 

     

4. การด าเนินงานตามแผน มาตรการ กฎ กติกา โครงการ 
    เสริมสร้างการมสี่วนร่วมฯ 

     

5. ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผน มาตรการ  
    กฎ กติกา โครงการเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมฯ 
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6. ความพึงพอใจของท่านในการสร้างกระบวนการมีส่วน    
    ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เป็นการ 
    บ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟืน้ฟู และใช้ประโยชน ์
    อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตวน์้ า  

     

7. ความพึงพอใจในบทบาทหน้าท่ีของท่านในการเข้าร่วม 
    โครงการเสริมสร้างการมีส่วนรว่มฯ 

     

8. ความพึงพอใจของท่านในการเอาใจใส่และการติดตาม 
    งานโครงการเสรมิสร้างการมสีว่นร่วมฯ ของเจ้าหน้าท่ี 

     

9. ความพึงพอใจของท่านในการสนับสนุนของกรมประมง 
    ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
    ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น 

     

                 
ส่วนที่ 3   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ       

1. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน สามารถท าให้ปริมาณสัตว์น้ าเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ 
อย่างไร 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านคิดว่ากรมประมงจะต้องปรับปรุงหรือเพิ่มกิจกรรมอะไรบ้างในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ของชุมชน 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
 
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ จ านวนตัวอย่างประชากรที่ส ารวจ จ านวน 40  ตัวอย่าง 
▪ แบบส ารวจที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ จ านวน   40  ชุด 
▪ ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 100.%   

(เอกสำรแนบ 7.1) 
 
สูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
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                                 x = ผลคะแนนความพึงพอใจ   n = จ านวนประชากร 

 
หมำยเหตุ    วัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ หรือมีบทบาทท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  

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

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

ต าแหน่ง ........................................................................ 
วันที่ ............/.............../.............. 

 
 
 
 


