
 
 

 

 

1 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

 
 
 
 

คำชี้แจง 

หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ 
 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งสมัคร 
กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับผลงานที่นำเสนอ  

 เป็นผลงานที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

  กรณีที่เสนอโครงการหรือผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือ
ผลงาน ที่ไม่ซ้ำกันหรือไมเ่ป็นการดำเนินงานในพ้ืนที่เดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 
ประเภทสมัฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 



 
 

 

 

2 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ข้อมูลของหน่วยงานที่สมคัรขอรับรางวัล 

ชื่อหน่วยงาน  กรมประมง 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด     
ชื่อผลงาน/โครงการ โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมหนองก่าน-สุขสำราญ จังหวัดหนองบัวลำภู 

2. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

4.1 ชื่อ-นามสกุล  นางสาวมาลาศรี คำศรี        

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน      

สำนัก/กอง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด       

เบอร์โทรศัพท์ 02 562 0426  เบอร์โทรสาร 02 562 0426     

โทรศัพท์มือถือ  062 196 7305  e-mail  inland.community@gmail.com    

4.2 ชื่อ-นามสกุล  ว่าที่ร้อยตรีสายันต์  มั่นการ        

ตำแหน่ง   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ        

สำนัก/กอง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด       

เบอร์โทรศัพท์ 02 562 0426  เบอร์โทรสาร 02 562 0426     

โทรศัพท์มือถือ  097 239 6587  e-mail  inland.community@gmail.com    

4.3 ชื่อ-นามสกุล  นายศรานุรัตน์  ปานสุวรรณ        

ตำแหน่ง   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ        

สำนัก/กอง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด       

เบอร์โทรศัพท์ 02 562 0426  เบอร์โทรสาร 02 562 0426     

โทรศัพท์มือถือ  063 771 0014  e-mail  inland.community@gmail.com    

 
 

หมายเหตุ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
  

  



 
 

 

 

3 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

มิติที่ 1 : ความสามารถขององค์กร (15 คะแนน)    

1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปสู่การปฏิบัติ  
1.1 มีการกำหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการ ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม หรือการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 
กรมประมงดำเนินงานตามภาระกิจต่างๆ ตามนโยบายของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน ดังนี้ 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือให้มีความมั่นคงที่มีฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่งคั่งด้วยความสมบูรณ์ในทุน
ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ประชาชนทุกภาคส่วน
ในสังคม 2) ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ตามวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง 
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร และ 3) ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ. 2560 – 2564) “เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหาร
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือนำสู่การประมงที่ยั่งยืน และเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป็นไปอย่างยั่งยืน”  ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารจัดการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย       
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือสนับสนุน  
ให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร  

ภารกิจตามกฎหมาย กรมประมงมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความสำคัญของการมีส่วร่วม ตามข้อ 6: ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ กำหนด
มาตรการในการทำการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการทำการประมง
และการค้าสัตว์น้ำให้เป็นตามกฎหมาย รวมทั้งป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งในและนอกน่านน้ำไทย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนตาม พ.ร.ก การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และพ.ร.ก การประมง พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ซ่ึงได้ระบุชัดเจนว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่กรมประมง ในหมวดที่ 2 การบริหารจัดการด้านการประมง ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบาย 
การประมงแห่งชาติ มาตรา ๒๕ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่น ในการจัดการ 
การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำภายในที่จับสัตว์น้ำ 
ในเขตประมงน้ำจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 1-4) 

2) ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบาย ทิศทาง มาตรการที่แสดงถึงการเปิดระบบราชการ 
กรมประมงได้มีการปรับโครงการสร้างภายใน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีการแบ่งส่วนราชการ

ออกเป็น 4 cluster ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานตามภารกิจ 
เพ่ือพัฒนาด้านการประมง การปรับโครงสร้างครั้งนี้  มีการแบ่งส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
ของกรมประมง ซึ่งได้ระบุชัดเจนในภาระกิจกรมประมงข้อ 31 (4) ให้สำนักงานประมงอำเภอมีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่
รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรประมงท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง 



 
 

 

 

4 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

นอกจากนี้ อธิบดีกรมประมงไดม้อบนโยบายการทำงาน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เน้นการบริหารจัดการ
ประมงอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานทางวิชาการและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและรัฐ ต้องให้เกิดกระบวนการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลัก โดยใช้ชุมชน 
เป็นศูนย์กลาง เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเพียงผู้เอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการพัฒนา (รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 5-12) 

กรมประมงเป็นองค์กรที่มีความพร้อม มีกลไกภายในองค์กรที่มีกฎหมาย เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน และการดำเนินงาน “โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ
แบบมีส่วนร่วมหนองก่าน-สุขสำราญ” ของกรมประมง เป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน สู่การปฎิบัติอย่างแท้จริง (รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 12) 
1.2 มีการสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยม ที่เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       มีการสร้างค่านิยมที่ เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ  
ภายในองค์กรและกับชุมชน เน้นความสมัครใจและความต้องการของชุมชน ดำเนินการ 1) จัดทำคู่มือ 
การปฎิบัติงานให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน  2) จัดสรรเงินอุดหนุน โดยคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ร่วมกับชุมชนเป็นผู้จัดทำแผนและดำเนินการเบิกจ่ายใช้เงินงบอุดหนุน  3) จัดทำประชาคมชี้แจง
โครงการ 4) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจดขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ถูกต้องตาม พ.ร.ก. 
กฎหมายประมง 5) ให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของโครงการฯ เช่น จัดตั้งกองทุน และระดมหุ้น เปิดโอกาสให้ชุมชน 
ได้เข้ามา ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ ภายใต้กติกาเดียวกัน 

   1.3 มีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โครงการฯ ดำเนินงานภายใต้หลักการมีส่วนร่วมชองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหุ้นส่วนกัน 

จากส่วนกลางกรมประมง ตามคำสั่งกรมประมงที่ 1227/2559 และส่วนภูมิภาคสำนักงานประมงจังหวัด
หนองบัวลำภู และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ตามคำสั่งสำนักงานประมงจังหวัด
หนองบัวลำภูที่ 16/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยมี คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วร่วม
หนองก่าน-สุขสำราญ แต่งตั้ง โดยนายอำเภอนากลาง ตามคำสั่งที่ 568/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมกับชาวบ้านหนองก่านและบ้านสุขสำราญในทุกขั้นตอน  
ของการดำเนินงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 11) 

มิติที่ 2: การทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม (45 คะแนน) 
2.  การส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือผลงาน  
2.1 ที่มาหรือความสำคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ 

แหล่งน้ำหนองก่าน – สุขสำราญ มีพ้ืนที่ 23 ไร่ ตั้งอยู่หมู่บ้านก่านและบ้านสุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลำภู ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำใช้น้ำเพ่ือการเกษตร ปลูกพืชบางฤดูกาล แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
ในแหล่งน้ำเต็มที่  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้นำชุมชนร่วมถึงราษฎรในชุมชนมีแนวคิดต้องการ 
ใช้แหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการประมง แต่ยังขาดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้นำชุมชน 
ได้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และได้ประชุมชาวบ้านมีมติเข้าร่วม
โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม โดยการใช้แหล่งน้ำและชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 



 
 

 

 

5 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำของชุมชน 
เป็นธนาคารสัตว์น้ำของชุมชน สามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายในครัวเรือน (รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 15) 

2.2 รูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการดำเนินโครงการหรือผลงานในพ้ืนที่ ตั้งแต่การริเริ่ม ไปจนถึง 
การกำหนดแนวทางและดำเนินการเพ่ือแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  

ดำเนินงานยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและรัฐ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสื่อสารปฏิสัมพันธ์       
ให้ชุมชนร่วมดำเนินการในทุกข้ันตอน เริ่มตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ ภายใต้กติกา
เดียวกัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง คอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้คำแนะนำ มีกรอบแนวทาง 
การดำเนินงาน ดังนี้(เอกสารแนบหน้าที่14- 54) 

1) จัดตั้งกลไกความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้แก่ มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการของหน่วยงานกรมประมง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

2) จัดทำประชาคมชี้แจงโครงการ  
3) จัดตั้งคณะกรรมการและกฎระเบียบธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม หนองก่าน-สุขสำราญ โดยชุมชน 
4) เพ่ิมศักยภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้ที่ เกี่ยวข้องให้กับภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่  

ที่รับผิดชอบโครงการ เช่น การประชุมสัมมนาประจำปีเครือข่ายคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน การฝึกอบรมการ
เพาะพันธุ์ปลาโดยใช้ Mobile Hatchery  

5) สำรวจเก็บข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งน้ำและชุมชนเพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
6) ชุมชนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำแหล่งน้ำ โดย กรมประมงได้จัดสรรเงินงบอุดหนุน จำนวน 175,000 

บาท และขออนุมัติการใช้เงินงบอุดหนุน 
7) ชุมชนร่วมดำเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมทีใช้เงินงบอุดหนุน ประกอบด้วย การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน 

โดยใช้ชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) เพาะและอนุบาลลูกปลานิลในกระชังเพ่ือจำหน่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 
(กุ้งก้ามกรามและปลา) ติดตามและประเมินผลผลิตสัตว์น้ำหลังปล่อย จับสัตว์น้ำใช้ประโยชน์และจำหน่าย 
จัดสรรพ้ืนที่ปลูกผักริมหนอง 

8) การจัดตั้งกองทุนของโครงการฯ โดยมีการกำหนดกฎระเบียบกองทุน สมัครสมาชิก ระดมหุ้น จัดสรรรายได้
ตามกฎกติกาที่ตั้งขึ้น 

9) ชุมชนร่วมกันจับสัตว์น้ำขึ้นจำหน่ายทุกวันเสาร์และต่อยอดไปสู่การแปรรูปสัตว์น้ำ  
2.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหรือผลงานในพ้ืนที่ 
     การดำเนินงานยึดหลักการบูรณาการของหน่วยกรมประมง และหน่วยงานอ่ืนและดำเนินการโดยชุมชน ดังนี้ 
(เอกสารแนบหน้าที่55-63) 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (Primary Stakeholder) ประกอบด้วยราษฎรในชุมชนบ้านก่าน-สุข
สำราญ คณะกรรมการธนาคารปลาหนองคู และชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นที่ร่วมกิจกรรม 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholder) ได้แก่ หน่วยงานที่ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม
นำไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สำนักงานประมงจังหวัด
หนองบัวลำภู ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งแดง 
  ภาคส่วนในพื้นท่ีเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯในการดำเนินโครงการธนาคารฯ 



 
 

 

 

6 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

  เทศบาลตำบลฝั่งแดงในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ได้เข้ามาสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ 
อาทิเช่น การนำเจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพ้ืนที่รอบๆหนองก่าน ร่วมกับทางชุมชนและ
อำเภอนากลาง(โครงการจิตอาสา) 
  พัฒนาชุมชนอำเภอนากลาง สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมนวัตวิถีชุมชนเป็นตลาดนัด
ชุมชนและแหล่งพักผ่อนบริเวณโครงการฯ 
  สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง ได้ให้ความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัว โดยเน้นเป็นพืชผักปลอดสารพิษ 

2.4 การถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  การดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำด้านประมงหนองก่าน – สุขสำราญ ดำเนินการโดยการ 
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเจ้าหน้าที่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษา แนะนำ คิดร่วมกัน ในลักษณะร่วมกัน
คิดร่วมกันทำร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการฯ 
  -ประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่กรมประมง และประชาชนในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 
  -ถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมลงมือปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประมง/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
  -คณะกรรมการธนาคารฯ นำความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยตั้งเป็นศูนย์
เรียนรู้ในการดำเนินงานแก่ผู้ที่สนใจ 
  -นำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ ซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กับ 
แหล่งน้ำอ่ืนได ้

มิติที่ 3: การบรรลุผลสำเร็จ (40 คะแนน) 

3. การสรุปบทเรียนความสำเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมาย  
3.1 สรุปผลสำเร็จเชิงประจักษ์ ที่ส่งผลต่อองค์กรและชุมชน สังคม และประเทศ (เน้นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึนของประชาชน)  
จากการดำเนินงานโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง  
ของชุมชนหนองก่าน – สุขสำราญ ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการวางแผน 
การบริหารจัดการแหล่งน้ำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม ดังนี้ 
  1. องค์กรและชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่บ้านก่าน – สุขสำราญ และพ้ืนที่ใกล้เคียงเกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจ หวงแหน ในแหล่งน้ำโครงการฯ ซึ่งเกิดความสามัคคีของคนในชุมชนเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนงาน
โครงการฯ โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 2 
ชุมชนในการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ดังนี้ 
  - มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ จำนวนเงิน 178,915 บาท 
  - มีรายได้จากการจำหน่ายลูกพันธุ์ปลาที่เพาะพันธุ์ของธนาคารฯ จำนวน 1,910 บาท 
  - มีเงินรายได้จากกองทุนเพ่ือให้สมาชิกโครงการได้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ(ร้อยละ 7 บาทต่อปี) 
จำนวนเงินให้กู ้50,000 บาท มีสมาชิกกู้จำนวน 17 คน มีการปันผลให้สมาชิกทุกปี 
  - สมาชิกโครงการมีการระดมหุ้นจำนวน 266 หุ้น เป็นเงิน 26,600 บาท มีการปันผลกำไรให้สมาชิก
แล้วจำนวน 1 ครั้ง ดังนี้ 



 
 

 

 

7 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

การจัดสรรกำไรรายได้จากการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่19 มีนาคม 2562 
ปันผลให้สมาชิก จำนวน ๑๕๒ หุ้น จำนวน ๓๐% เป็นเงิน ๑๔,๑๙๒.๒๘ บาท(คิดเป็นจำนวนหุ้นละ ๙๓ บาท) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการฯ ๒๐% เป็นเงิน ๖,๖๒๓ บาท(คณะกรรมการทั้งหมด ๑๖ รายฯ ละ ๔๑๓ บาท)
จัดสรรเป็นเงินกองทุนโครงการฯ ๔๐% เป็นเงิน ๑๐,๕๙๖.๙ บาท จัดสรรสำหรับสาธารณะประโยชน์อ่ืนๆ ๕% เป็น
เงิน ๗๙๓.๗ บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๒,๒๗๕.๘๘  บาททคงเหลือเพ่ือบริหารโครงการ ๑๕,๑๐๐.๗๒  บาท 
  2. สังคม ราษฎรในพ้ืนที่และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้
การดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ ซึ่งเป็นผลผลิตที่จำหน่ายให้กับผู้ บริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 
ผ่านกรรมวิธีการเลี้ยงโดยวิธีธรรมชาติซึ่งรสชาติของปลาที่ได้จะอร่อยกว่าปลาที่จำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด  
ถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมของธนาคาร  
ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ อาทิเช่น การนำปลาไปบริจาคให้กับวัดเพ่ือประกอบอาหาร
ให้กับพระภิษุสงฆ์ การนำปลาไปมอบให้กับโรงเรียนเพ่ือประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนซึ่งเป็นบุตร
หลานของคนในชุมชน รวมไปถึงการจัดสรรเงินรายได้จากการดำเนินกิจกรรมเป็นเงินในการทำกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ ของชุมชน 
  3. ประเทศชาติ การดำเนินงานของโครงการธนาคารหนองก่าน – สุขสำราญ นอกจากประชาชน 
ในพ้ืนที่และประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากการได้บริโภคสัตว์น้ำที่ทางชุมชนผลิตแล้วยังสามารถจำหน่าย
ผลผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังสามารถสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารสัตว์น้ำให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำทรัพยากรแหล่งน้ำที่มีอยู่ในชุมชนมาทำให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินงานในพ้ืนที่ อ่ืนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นพ้ืนฐานสู่ชุมชน และยังพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตขั้นสูงหรือมีความซับซ้อนต่อไป 

3.2 ผลสำเร็จ ของโครงการที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบ หรือปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
จนเป็นผลสำเร็จ  

 



 
 

 

 

8 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
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มิติที่ 1 : ความสามารถขององค์กร  
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1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ   
1.1 มีการก าหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการ ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มุ่งให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง น าไปสู่ การบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทย มีความสุข สร้างรายได้ระดับสูง และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยแบ่งการ
พัฒนาเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยในระยะ 
5 ปีแรก ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ คือ ๖ ยุทธศาสตร์ที่เป็นการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ และ 4 
ยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1) การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ในสังคม 3) การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6) การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติ  มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

สอดคล้องกับแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และยังสอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนา ที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเป็นการพัฒนาในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ 
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ภาคการเกษตรของไทยมีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้กับประเทศ
และส่งออกไปยังทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานและรองรับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ 
ท าให้คนไทยยังคงมีความมั่นคงด้านอาหารและมีรายได้เข้าสู่ประเทศ ดังนั้ น เพ่ือเป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาในระยะยาวอันจะน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงเป็นกรอบการด าเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มุ่งในการเสริมจุดแข็งและแก้ไข
จุดอ่อนให้ เ อ้ือต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เ พ่ือบรรลุวิสัยทัศน์  “ เกษตรกรม่ันคง  
ภาคการเกษตรม่ังคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการ ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จากการระดม
ความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหลักการแนวคิด ดังนี้ 1) เกษตรกร 
มีข้อมูลข่าวสารและความรู้ความสามารถทันสถานการณ์ พึ่งพา ตนเองได้ และสถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลัก
ขับ เ คลื่ อนภาคการ เกษตร  ด้ ว ยหลั กปรั ชญาของ  เศรษฐกิ จพอ เ พียงและศาสตร์ พระร าชา  
2) ตลาดน ากระบวนการผลิต และสินค้าเกษตรมีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ภาคการเกษตรเติบโต
อย่างยั่งยืน ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สามารถประยุกต์กับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3) พ้ืนที่เกษตรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยน การผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพ
พ้ืนที่ ด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม  มีวิสัยทัศน์ “เกษตรกรม่ันคง ภาคการเกษตรม่ังคั่ง ทรัพยากรการเกษตร
ยั่งยืน” ก าหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายมุ่งเน้นให้ยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง โดยการพัฒนา
ใช้พ้ืนที่เกษตรกรรม 149 ล้านไร่ ที่มีจ า กัด เพ่ือท าให้ เกษตรกร มีรายได้เพ่ิมขึ้น หนี้สินลดลง มีฐานะ 
ทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปรียบเทียบเหมือนยก กระดาษ A4 แนวคิด “การยกกระดาษ A4” 
ได้ก าหนดเป้าหมายปลายทาง คือ จะต้องท าให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ลดต้นทุนให้ได้ 20% และเพ่ิมผลผลิต 
20% โดยมีโครงการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส าคัญ 10 เรื่อง ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริม
เกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri – Map), 2) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่, 
3) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์, 4) โครงการเกษตรอินทรีย์, 
5) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน, 6) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม, 
7) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่, 8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้ยากไร้ในเขตพ้ืนที่ สปก., 
9) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer), และ10) โครงการ Smart Officer  

 

1. ภาระกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเกษตรกร
ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในแนวทางหรือหลักการด้าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายกระดาษ A4 
ดังกล่าว คือ 1) เกษตรกรเป็นผู้เรียนรู้ และปรับปรุงการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการ ของตลาด โดยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต เพ่ือให้ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีกระบวนการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ผ่านมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับของสากลเ พ่ือยกระดับสินค้ า 2) ภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูล 
ในการประกอบการตัดสินใจ พัฒนา/ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร ตลอดจนการให้ความรู้ในการผลิต 
การพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บรักษาคุณภาพ การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
การบรรจุภัณฑ์และการตลาด โดยผ่านทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและ กลุ่มเกษตรกร 
มีการบูรณาการภารกิจตามหน้าที่ของส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้า
ด้วยกัน ตั้งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์ จัดท าแผน ไปจนถึงการด าเนินการส่งเสริมโครงการต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งเมื่อมีการด าเนินการถึงกระบวนการสุดท้าย  
ในแต่ละโครงการจะบรรลุ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
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กรมประมง มีวิสัยทัศน์ชัดเจนคือ “พัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่การประมงที่
ยั่งยืน” ซึ่งมุ่งให้ประชากรมีความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
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พระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในมาตรา ๑๐ มีการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร
ชุมชนประมงท้องถิ่น 
 มาตรา ๑๐ นิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเก่ียวข้อง 
โดยตรงกับการประมงในท้องถิ่นใด มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ 
ที่องค์กรนั้นตั้งอยู่ต่อกรมประมง 
 หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๑ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นท่ีได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๐ มีสิทธิเสนอแนะ 
แนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการประมง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการออกประกาศตามมาตรา ๖
มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ต่อคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
 มาตรา ๑๒ ให้อธิบดีมีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียน 
ตามมาตรา ๑๐ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และบัตรประจ าตัวของบุคคล 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ประเด็นนโยบายของอธิบดีกรมประมง คือ 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรประมง ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและรัฐ ต้องให้เกิด
กระบวนการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ โดยน้อมน า กระแสพระราชด ารัส พระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็น
หลักยึดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพราะชุมชน รู้ลึก รู้กว้าง รู้ทางแก้ปัญหา ดังค ากล่าวที่ว่า “มังกร
ต่างถิ่น หรือจะสู้งูดินในถิ่นที่” เราเป็นเพียงผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดกระบวนการพัฒนา การจัดการร่วม
หมายรวมถึง การจัดการคน ชุมชนผู้ใช้ทรัพยากรจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าและออกกฎกติกาการใช้
ประโยชน์ เน้นการบริหารจัดการการประมงเชิงพื้นที่สายน้ าลุ่มน้ าหรืออ่าว   

2. ส านักงานประมงจังหวัด ควรเป็นหน่วยงานหลักในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งมีทรัพยากร องค์ความรู้ต้องมีส่วนร่วมสนับสนุน หน่วยงานระดับกอง กรมประมงต้องเป็นผู้บริหาร
โครงการฯ เพราะการจัดการแหล่งน้ าแบบแยกส่วน ท าให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิ ผลบรรลุ
เป้าหมายได้ยาก 

3. คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ส าคัญมากตามกฎหมายฉบับนี้ มีอ านาจหน้าที่
กว้างขวาง ในการเสนอแนะ ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ รัฐมนตรี อธิบดี 
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และการออกมาตรการที่เหมาะสม กับพ้ืนที่ของจังหวัด ทั้งมาตรการปกติและมาตรการฉุกเฉิน 
เพราะฉะนั้น กรมประมงต้องสื่อสารเชื่อมโยง ให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดสามารถปักธง
เป้าหมาย การจัดการภาคการประมงของจังหวัด ให้มีความเหมาะสมและยั่งยืนได้อย่างมีทิศทางเป็น
โจทย์ ที่กรมประมงจะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามกฎหมายฉบับนี้ งานวิชาการต้องช่ วยสนับสนุน
การออกมาตรการของคณะกรรมการ ส านักงานประมงจังหวัดต้องบอกได้ว่า งานวิชาการที่ต้องการ
น ามาใช้เพ่ือการบริหารจัดการประมงของจังหวัดมีอะไรบ้าง กี่เรื่องเพ่ือส่งต่อให้งานวิชาการไป
ศึกษาวิจัยการเชื่อมต่อ ระหว่างปัญหากับโจทย์วิชาการ จะท าให้การแก้ปัญหาตรงจุด เรียกว่า
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าโดยล าพังนั้นยากจะส าเร็จได้ ฉะนั้น เราต้องมีมาตรการจัดการร่วม 
จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนภูมิภาค ภาคประชาชน หรือองค์กรเอกชน จึงขอให้
หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีแก่องค์กรที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว 

5. การท างานด้านการพัฒนา ก่อนพัฒนาเขาเราต้องพัฒนาคนของเราก่อน การท างานเพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมด้านการจัดการทรัพยากรประมงนั้น ต้องใช้สื่อบุคคลเป็นหลัก จึงต้องมีหลักสูตรการพัฒนา
คนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านทักษะ และทัศนคติ ซึ่งโดยหลักการ กรมประมงควรจะมีกองใดกองหนึ่ง 
เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้ เคยมีแนวคิดให้มีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรประมง
เป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ 

6. กระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ปัจจัยสนับสนุนที่ขาดไม่ได้ คือหลัก
วิชาการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย ทั้งทางด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ และสังคม 
เราอยากเห็นการพัฒนาบนพ้ืนฐานของวิชาการ จึงควรขับเคลื่อนให้งานวิชาการสามารถน ามาใช้
ส าหรับ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างจริงจังบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม งานวิชาการ  
ต้องปรับตัวเพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด และการบริหารจัดการประมง 
ในภาพรวมของประเทศ 

7. เครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการชุมชนประมง คือ การที่ชุมชนประมงมีแผนงาน มีเป้าหมาย 
มีกิจกรรมเป็นของตนเอง โดยการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชนเอง ซึ่งมี กรมประมง 
เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดขึ้น แผนชุมชนจะต้องถูกขับเคลื่อนให้เกิดผล โดยกลไกของคณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัด หรืองบปกติ  หรืองบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเงินอุดหนุน 
ชุมชนจะมีอิสระในการใช้งบประมาณ ตามความต้องการของชุมชนภายใต้กรอบ หรือแนวทาง  
ที่ก าหนดได้ดีข้ึน 

8. ระดับพ้ืนที่ทุกจังหวัด ควรมีเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับกรมควรมี
เครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับประเทศ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเหล่านี้ จะมีบทบาท
ในการกลั่นกรองแผนงาน กิจกรรมขององค์กรชุมชน ให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะแก่ระดับนโยบายต่อไป 

9. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง เนื่องจากเป็นหน้าที่ของกรมประมงตามมาตรา 25 ที่ต้อง
สนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น มีบทบาทส าคัญในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
มอบกองที่เกี่ยวข้อง ไปวางแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นแต่ละด้านด้วย 

10. มีแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้รับรู้ และสืบค้นได้ง่ายทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางสื่อ 
Social โซเซี่ยล เป็นที่นิยมในปัจจุบัน (ควรมีสถานีประมงต้นแบบ) เพ่ือน าเสนองานของกรมประมง
และงานด้านการประมงอ่ืน ๆ 

       11. การประกวดเพื่อเชิดชูเกียรติผลงานของชุมชน ในการบริหารจัดการเป็นการกระตุ้นให้มีการตื่นตัว 
 โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน พอใช้ ดี ดีเด่น ในวาระส าคัญของกรมประมง โดยเฉพาะวันสถาปนากรมประมง 
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 ทั้งนี้ จะประกวดได้นั้น ชุมชนจะต้องได้รับการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างจริงจัง ต้องมีรูปแบบ วิธีการ 
           หรือการจัดการชุมชนประมงที่ดี มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ 
 

กรมประมงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาด้านการประมง 
ของประเทศไทย 4.0 โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 
-2564) ดังนี้   

2. วิสัยทัศน์กรมประมง คือ “พัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่การประมงที่ย่ังยืน”  
3. พันธกิจกรมประมง ได้แก่ 

3.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ และความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

3.1.2 พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ 
3.1.3 บริหารจัดการประมงเพ่ือให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน 
3.1.4 พัฒนาการวิจัยเพื่อน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร 
3.1.5 ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ 

ที่พร้อมปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์กรมประมง มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

4.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับ
เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนได้ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ 
ที่ 3: สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เครือข่าย 
เพ่ือให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
ความสามารถในการแข่งขัน  

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

4.1.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนได้ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 6 : สร้างเสริมการท างานแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก เ พ่ือให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ กลยุทธ์ที่ 7: สร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย และ
สร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า กรมประมงมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนหรือภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการต่างๆ มีการสร้างการรับรู้ข่าวสาร ท าความเข้าใจ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องในระหว่างการด าเนินงาน 

โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการโดย กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
กรมประมง ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ 1 ใน 6 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหาร
จัดการผลผลิตการเกษตร ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความ
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เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
ไทยสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มีการปรับปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยใช้ “พลังประชารัฐ” ซึ่งเป็นการพัฒนาโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา 
ภายใต้ความร่วมมือจากภาคประชาชน (ภาคประชาสังคม) โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนหรือ
อ านวยการ (Supporter หรือ Facilitator) โดยมีการมีการจัดตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด้าเนินงาน
โครงการธนาคารฯ ระดับกรมประมง เพ่ืออ านวยการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
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หลักการด าเนินงานโครงการธนาคาผลผลิตเกษตรด้านการประมง กรมประมง ได้ด าเนินการภายใต้
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน (Co-management) ในการด าเนินงานในการพัฒนาด้านการประมงที่จับจาก
ธรรมชาติ (Capture fisheries) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Aquaculture) อย่างอย่างยืน มีการพัฒนาการ
จัดตั้งกลไกความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภาครัฐและชุมชน เพ่ือให้
การด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
ดังวิสัยทัศน์ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ  

" เป็นองค์กรชั้นน าด้านการรวิจัยและพัฒนาเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง น าไปสู่การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดที่มีความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน " 

 นอกจากนี้ ได้มีการจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินงานกิจต่างๆที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และมีบทบาทตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
โครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานโครงการฯ ของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในชุมชน
บริเวณและน้ าเป้าหมาย 
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อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมในคู่มือการปฎิบัติงานได้ระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเป็นเพียงกรอบการด าเนินงานกว้างๆ ดังนั้น รายละเอียดในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริบทของชุมชนในแต่ละพื้นที่เป้าหมายของโครงการในแต่
ละจังหวัด เพื่อการด าเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตและเกิด
ประโยชน์กับของราษฎรในชุมชนมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการด าเนินโครงการจะต้องให้ชุมชนหรือ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหาและความต้องของชุมชน ก าหนดและวางแผนการ
ด าเนินงาน ร่วมด าเนินการ ติดตามและประเมินผล วางแผนการด าเนินโครงการในปีต่อไป ตลอดจน
ชุมชนมีการร่วมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์
โครงการ  
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มิติที่ 2: การท้างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
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2. การส่งเสริมการท้างานแบบมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการหรือผลงาน  

2.1 ที่มาหรือความส้าคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ 

 “หนองก่าน – สุขส้าราญ” ตั้งอยู่ที่บ้านก่านหมู่ที่ 2  บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 16 ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวล าภู มีพ้ืนที่ 23 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร  พิกัดที่ตั้ง Lat : 17.24855    Long : 
102.22679  
มีจ านวนครัว เรือน 108 ครัวเรือน จ านวนประชากร 635 คน ชาย 305 คน หญิง 330 คน  
เดิมพ้ืนที่แหล่งน้ าหนองก่าน-สุขส าราญ มีราษฎรร่วมใช้ประโยชน์ เพ่ือการเกษตรเป็นหลัก  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในอดีตที่ผ่านมา แหล่งน้ าหนองก่าน – สุขส าราญไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อ่ืนใดนอกจากการใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตร บริเวณแหล่งน้ าจึงถูกปล่อยให้รกร้างไร้การดูแล ต่อมาผู้น าชุมชนได้บริหารจัดการแหล่งน้ าหนอง
ก่านสุข - ส าราญ โดยในปี 2558 ผู้น าชุมชนและราษฎรในหมู่บ้าน ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าจาก
ส านักงานประมงจังหวัดเพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน้ า เมื่อครบ 2 ปี มีการเปิดขายบัตรเพ่ือจับผลผลิต มีรายได้ครั้ง
ละประมาณ 20,000 - 30,000 บาท คณะกรรมการหมู่บ้านได้น ารายได้ไปท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ต่างๆ ในชุมชน และขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าจากหน่วยงานรัฐบาลใหม่ ท าให้การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าและผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากราษฎรยังขาดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าและการบริหารแหล่งน้ า จากการบริหารจัดการแหล่งน้ าดังกล่าวนี้ท าให้ ผู้น าชุมชนและราษฎรในชุมชน
เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการแหล่งน้ าให้เกิดความม่ันคงทางด้านอาหารแก่ชุมชน 

  
ภาพบริเวณรอบแหล่งน้ าหนองก่าน - สุขส าราญ ก่อนเข้าร่วมโครงการธนาคารสัตว์น้ า 

 

แหล่งน ้าหนองก่าน-สุขส้าราญ 
Lat : 17.24855    

 Long : 102.22679 
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 ปี 2560 ราษฎรในชุมชนมีความสนใจในการพัฒนาเเละบริหารจัดการแหล่งน้ าให้เป็นรูปแบบ
ธนาคารสัตว์น้ า เป็นเเหล่งผลิตสัตว์น้ าของชุมชน จึงเสนอแหล่งน้ าเพ่ือเข้าร่วมโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ า
เเบบมีส่วนร่วม  

 28 พฤศจิกายน 2560 ชาวบ้านของชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน มีมติน าแหล่งน้ าหนองก่าน - สุขส าราญ 
เข้าร่วมโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าเเบบมีส่วนร่วม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการ
บริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิต
การเกษตร เป็นหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนเกษตรกร 
โดยอาศัยแหล่งน้ าชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของราษฎรในชุมชน เน้นการให้
ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชน เพื่อให้แหล่งน้ าเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ าชุมชน มีผลผลิต
สัตว์น้ าความ น าไปสู่การด ารงชีวิตของราษฎรมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  และชุมชนได้รับงบประมาณ
(งบอุดหนุน) 175,000 บาท เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ า 
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2.2 รูปแบบหรือขั นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการด้าเนินโครงการหรือผลงานในพื นที่ ตั งแต่การริเริ่ม 
ไปจนถึงการก้าหนดแนวทางและด้าเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนา 

 ด าเนินงานยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและรัฐ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์ ให้ชุมชนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วมรับ
ผลประโยชน์ ภายใต้กติกาเดียวกัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง คอยเป็นพ่ีเลี้ยง 
ให้ค าแนะน า มีกรอบแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 2.2.1 จัดตั้งกลไกความร่วมมือในการด าเนินงาน ได้แก่ มีการจัดตั้งคณะท างานโครงการ 
ของหน่วยงานกรมประมงส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

- การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการธนาคารฯ ระดับกรมประมง  
เพ่ืออ านวยการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
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- มีการจัดตั งคณะกรรมการพิจารณาการด้าเนินงานโครงการธนาคารฯ ระดับภูมิภาค 
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2.2.2 เพ่ิมศักยภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับภาคประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ  

- จัดประชุมชี แจงรายละเอียดโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม 
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาประชาคมริมหนองก่าน หมู่ที่ 2 ต าบลฝั่งแดง  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ส านักงานประมงจังหวัดหนองบัวล าภู ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 อุดรธานี และประมงอ าเภอนากลาง ด าเนินการจัดประชุมแนะน ากระบวนการ
ด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยอาศัยการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ โดยชุมชน  
ผู้ร่วมประชุม 
 1. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา  นายอ าเภอนากลาง 
 2. นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร ประมงจังหวัดหนองบัวล าภู 
 3.นายสมภาร วังคีรี  ประมงอ าเภอนากลาง 
 4. นายสมพงษ์ ปรีสมบูรณ์ เกษตรอ าเภอนากลาง 
 5. นายบัวลา นิกาพฤกษ์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลฝั่งแดง  
 6. นายเด่น พันธ์เดช  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  
 7. นายธนดล สุขคงเจริญ  ปศุสัตว์อ าเภอนากลาง (แทน) 
 8. นางวรรณทิชา มีทรัพย์มั่น พัฒนาการอ าเภอนากลาง (แทน) 
 9. นายอุทิศ ตาปราบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก่าน 
 10. นายบรรพต พิชค า  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
     เขต 4 (อุดรธานี) (แทน) 
 11. นายสมศักดิ์ เย็นใจ  ก านันต าบลฝั่งแดง 
 และประชาชนชาวบ้านก่าน-สุขส าราญ จ านวน 51 ราย 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้แหล่งน้ าหนองก่าน-สุขส าราญ ม.2,16 ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง  
  จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นพ้ืนที่ด าเนินงาน และร่วมโครงการฯ  
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2.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการและกฎระเบียบธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม หนองก่าน-สุขส าราญ โดยชุมชน 

- โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานโครงการธนาคารฯ ของแหล่งน้ าหนองก่าน – สุข
ส าราญ จัดท าค าสั่งอ าเภอนากลาง เลขท่ี 568/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ลงนาม 
โดยนายอ าเภอนากลาง มีคณะกรรมการ 16 ราย 
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- แต่งตั งกฎระเบียบข้อบังคับของธนาคารฯ แหล่งน ้าหนองก่าน-สุขส้าราญ 
เพื่อบริหารแหล่งน ้าหนองก่าน-สุขส้าราญ 

 

 
 
 
 
 
 



22 
 

2.2.4 การเพ่ิมศักยภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโครงการ 

- การติดตามความก้าวหน้าของการด้าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 กลุ่มคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนมีการระดมความคิด ผ่านการประชุมคณะกรรมการฯ 
ประจ าแหล่งน้ าอย่างต่อเนื่อง ยังมีการเผยแพร่กิจกรรมในชุมชนผ่านระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล เช่น 
แอพิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊คของกลุ่ม ซึ่งสามารถด าเนินการติดต่อประสานงานได้รวดเร็วทันเวลา ในการเข้าเยี่ยม
แหล่งน้ าเป้าหมายโดยตรง 
     

   

  
 

 

แอปพลิเคชันไลน์ของธนาคารฯ แหล่งน้ าหนองก่าน - สุขส าราญ 
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แอปพลิเคชันเฟสบุ๊คของธนาคารฯ แหล่งน้ าหนองก่าน – สุขส าราญ 

 
 

เจ้าหน้าที่ประมงร่วมติดตามให้ความรู้ ค าแนะน า อย่างสม่ าเสมอ 
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- แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การบริหารแหล่งน้ าในภาคประชาชน โดยตัวแทน
คณะกรรมการบ้านหนองก่าน - สุขส าราญเข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมการธนาคารสินค้า
เกษตร เพ่ือเผยแพร่ผลการบริหารแหล่งน้ าหนองก่าน - สุขส าราญ แลกเปลี่ยนความรู้ 
ระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะกรรมการธนาคารฯ แหล่งน้ าจ านวน 40 
แหล่งน้ าจากทั่วประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานธนาคารฯ ในแหล่งน้ า 
ในวันที่ 21 - 26 เมษายน ๒๕62 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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- เจ้าหน้าที่กรมประมง แนะน า ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลา โดยใช้ชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ 
(Mobile Hatchery) ท าให้ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลา และสามารถผลิต
ลูกพันธุ์ปลาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ าหนองก่าน - สุขส าราญ และยังสามารถขายลูกพันธุ์
ปลาสร้างอาชีพเสริมในชุมชนได้  

  

  
 

2.2.5 ส้ารวจและส่งข้อมูลพื นฐานแหล่งน ้าเป้าหมาย 
ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนและแหล่งน้ า ให้ข้อมูลชุมชนบริเวณแหล่งน้ าเป้าหมาย โดยผู้น าชุมชน 

ส ารวจลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ า บันทึกพิกัดสถานที่ตั้งของแหล่งน้ าเป้าหมาย เพ่ือน าข้อมูล 
ปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานโครงการของแหล่งน้ า 
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2.2.6 จัดท้าแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนในการด้าเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้า การเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารฯประจ้าแหล่งน ้า 
 ชุมชนได้รับการจัดสรรเงินงบอุดหนุนจากกรมประมง เป็นจ านวน 175,000 บาท และคณะกรรมการ
ของแหล่งน้ าหนองก่าน – สุขส าราญได้ร่วมจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนเสนอต่อประมงจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติขั้นตอนการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ใช้เงินงบอุดหนุน 
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ชุมชนได้รับการจัดสรรเงินงบอุดหนุนเป็นจา้นวน 175,000 บาท  
และได้มีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนการใช้เงินงบอุดหนุนเพื่อใช้บริหารแหล่งน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ภายใต้ค้าแนะนา้ของเจ้าหน้าที่ประมง และภายใต้ระเบียบการใช้เงินงบอุดหนุน  
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2.2.7 ชุมชนด าเนินงานกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานของชุมชนที่ เป็นแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน 
เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลผลิตสินค้าสัตว์น้ าที่จะก่อให้เกิดรายได้ต่อโครงการฯ และเพ่ิมศักยภาพ
ของแหล่งน้ า เช่น การปรับปรุงแหล่งน้ าให้เหมาะสม สร้างโรงเรือนหรือที่ท าการของธนาคารฯ ซื้อพันธ์ปลา 
เพ่ืออนุบาลหรือเลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย จัดท าชุดเพาะฟักพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ จัดซื้อวัสดุส าหรับท าคอก กระชังและวัสดุ 
ในการสร้างอาหารธรรมชาติ เป็นต้น โดยการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนนั้นปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ใช้เงินงบอุดหนุน อย่างเคร่งครัด  

- การท าบันทึกโดยกลุ่มคณะกกรรมการในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการบริหารแหล่งน้ า 
มีจัการประชุมลงมติก่อนใช้จ่าย การเก็บหลักฐานการใช้จ่าย ตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้  
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
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- การปรับปรุงแหล่งน ้าให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเลี ยงสัตว์น ้าและเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน ้า 
คณะกรรมการธนาคารฯและชาวบ้าน ด าเนินการท ากิจกรรมเตรียมแหล่งน้ าและสร้างอาหาร
ธรรมชาติ เช่น การท าความสะอาด ก าจัดวัชพืช ตัดหญ้ารอบ ๆแหล่งน้ าเพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูปลา
และสะดวกต่อการดูแลแหล่งน้ าได้ท่ัวถึงมีการท าหมักฟางเพ่ือสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า 
ตรวจสอบทางน้ าเข้า - ออก ปิดทางน้ าให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกันปลาออกจากแหล่งน้ าจัดท าป้าย
โครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าแหล่งน้ าก าลังด าเนินการโครงการฯ 
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- การอนุบาลลูกพันธุ์ปลา ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าในแหล่งน ้าชุมชนเป้าหมาย  
  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ประมงได้ลงพ้ืนที่ประเมินผลผลิตสัตว์
น้ าก่อนปล่อย เพ่ือเป็นข้อมูลในการเลี้ยงสัตว์น้ าในแหล่งน้ าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีชาวบ้านก่าน 
เข้าร่วมประเมิน และสังเกตุผลผลิตในแหล่งน้ า 

ขนาดข่าย ชนิดปลา 
น้ าหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ านวนตัวที่สุ่มได้ 

2 กระทุงเหว 811.17 20.1 49 

3 ขาวนา 1,083.51 12.57 37 
3 แขยง 1,702.02 15.20 62 
3 ซ่า 694.39 10.38 49 
3 ตะเพียนขาว 365.66 13.50 12 
3 นิล 10,318.46 23.43 37 
4 กระสูบจุด 636.01 15.00 14 
4 ขาวนา 2,442.26 13.27 84 
4 แขยง 2,138.99 18.00 42 
4 ซ่า 5,513.93 18.17 84 
4 นิล 8,255.52 20.97 42 

5.5 กดเหลือง 1,172.00 28.20 6 
5.5 กระสูบจุด 2,293.20 24.25 12 
5.5 แขยง 159.93 14.00 6 
5.5 ซ่า 473.99 18.00 6 
5.5 นิล 11,751.11 20.57 56 
5.5 สร้อยขาว 1,145.10 23.50 6 
5.5 สร้อยนกเขา 2,547.98 19.33 18 
5.5 หมอช้างเยียบ 2,238.54 13.57 37 
7 ตะเพียนขาว 3,044.16 28.20 5 
7 นิล 24,370.42 2.11 115 
7 หมอช้างเยียบ 1,146.27 7.00 11 
9 ตะเพียนขาว 1,163.67 24.50 4 
9 นิล 93,253.62 22.53 379 
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 การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดตายของลูกพันธุ์ปลา โดยเจ้าหน้าที่ประมง 
มีการติดตามผลและให้ค าแนะน าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อมูลก่อนปล่อยอนุบาลในปี พ.ศ. 2561 

ชนิดปลา น้ าหนักเฉลี่ย  
(กรัม) 

ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร)  

จ านวนทั้งหมดที่ปล่อย
อนุบาล  

ตะเพียน 1.38 4.61 60,000 
นิล 0.73 3.28 30,000 
นวลจันทร์เทศ 0.65 3.53 20,000 

รวม 110,000 
 
 ข้อมูลหลังการอนุบาลปี พ.ศ. 2561 

ชนิดปลา น้ าหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร)  

จ านวนทั้งหมด
หลังอนุบาล 

% อัตราการรอด
ตาย  

หลังการอนุบาล 
ตะเพียน 6.61 5.08 60,000 80 
นิล 1.67 4.55 30,000 90 
นวลจันทร์เทศ 2.21 6.35 20,000 90 
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-   การติดตามผลการเจริญเติบโตสัตว์น้ าหลังปล่อย ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิ.ย. 61  
 

ขนาดข่าย ชนิดปลา 
น้ าหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ านวนตัวที่สุ่มได้ 

2 ตะเพียนขาว 35.4 7.80 6 
2 แป้นแก้ว 39.48 5.50 18 
3 ซ่า 448.74 18.00 6 
3 ตะเพียนทราย 952.44 12.72 36 
4 ขาวนา 1303.8 13.26 42 
4 แขยง 180.12 15.50 6 
4 ซ่า 507.78 15.75 12 
4 สร้อยนกเขา 1469.76 16.63 24 

5.5 กระสูบจุด 889.32 22.10 6 
5.5 กะแด้ง 1036.5 17.75 12 
5.5 ซ่า 6364.26 20.32 60 
5.5 ตะเพียนขาว 1879.02 19.30 18 
5.5 สร้อยขาว 1815.24 22.10 12 
5.5 สลาด 1109.4 29.00 6 
5.5 หมอช้างเยียบ 2268.54 13.73 36 
7 ตะเพียนขาว 1321.02 23.50 6 
7 นิล 1135.98 22.00 6 
9 ตะเพียนขาว 2059.5 30.50 6 
9 นิล 39507.06 22.73 126 
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- ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น ้าที่ปล่อยในแหล่งน ้าชุมชนเป้าหมาย 
  ชุมชนร่วมกันประเมินผลผลิตสัตว์น้ าหลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อวัดการเจริญเติบโต
ของปลาที่ปล่อยแหล่งน้ าเพ่ือประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าที่ปล่อยในแหล่งน้ าชุมชน และ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าว่าเหมาะสมในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าหรือไม่ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าที่ปล่อยในแหล่งน้ าชุมชน 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์การเจริญเติบโตของแหล่งน้ าหนองก่าน – สุชส าราญ 

 
- การติดตามผลการเจริญเติบโตสัตว์น้ าหลังปล่อย ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ส.ค. 61  

ขนาดข่าย ชนิดปลา 
น้ าหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ านวนตัวที่สุ่มได้ 

2 นิล 12622.45 24 6 
3 ซิวแก้ว 11.73 5 6 
3 นิล 1489.18 22 6 
3 ไส้ตันตาขาว 1179.24 11.7 30 
4 ขาวนา 2107.97 13 30 
4 ซ่า 7545.84 17.6 30 
4 ซิวแก้ว 10.61 6 6 
4 นิล 794.80 13 6 
4 สร้อยนกเขา 817.94 16 6 
4 หลด 759.72 30.5 18 

5.5 กระสูบจุด 645.30 20 6 
5.5 ซ่า 725.28 20.5 6 
5.5 ตะเพียนขาว 9648.91 22.75 48 
5.5 นิล 6258.91 25.16 18 
5.5 สร้อยนกเขา 1156.71 19 12 
5.5 หมอช้างเหยียบ 4529.68 14.3 60 
7 ตะเพียนขาว 3859.18 23.6 24 
7 ตะเพียนทอง 463.98 16 6 
7 นิล 3321.11 22.83 18 
7 หางไหม้ 932.00 24 6 
9 ตะเพียนขาว 3580.26 35 6 
9 นิล 23187.42 23.5 144 
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- ชุมชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชนที่ร่วมโครงการฯ จ านวนตามความ
เหมาะสมตามสภาพและศักยภาพของแหล่งน้ าโดยในแหล่งน้ าที่ด าเนินโครงการฯ 

การปล่อยปลาในแหล่งน ้าชุมชนหนองก่าน - สุขส้าราญ 
ปี วันเดือนปีที่ปล่อย จ านวนปลาที่ปล่อย (ตัว) ชนิดพันธุ์ปลาที่ปล่อย 

2561 7 กุมภาพันธ์ 30,000 ตะเพียน 
2561 7 กุมภาพันธ์ 20,000 นิล 
2561 5 มีนาคม 30,000 ตะเพียน 
2561 5 มีนาคม 10,000 นิล 
2561 5 มีนาคม 20,000 นวลจันทร์เทศ 
2562 10 มกราคม 50,000 ตะเพียน 
2562 2 เมษายน  100,000 กุ้งก้ามกราม 
2562 24 พฤษภาคม  20,000 ตะเพียน 
2562 7 สิงหาคม  10,000 ตะเพียน 

รวม 290,000  
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- การจับสัตว์น ้าขึ นใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมินผลจับสัตว์น ้า และมูลค่าสัตว์น ้าที่จับใช้ประโยชน์ 

จากแหล่งน ้าชุมชนเป้าหมาย   
  ในทุกเดือนจะมีการจับผลผลิตสัตว์น้ าขึ้นมาจ าหน่ายในชุมชนเดือนละสองครั้ง 
โดยคณะกรรมการของแหล่งน้ าร่วมกันจับผลผลิตโดยใช้ข่าย และยอขนาดใหญ่ เริ่มลงจับในวันศุกร์และ 
วันเสาร์ และจ าหน่ายผลผลิตในเช้าวันเสาร์ โดยมีกลุ่มคณะกรรมการผู้หญิงจะเป็นผู้จดบันทึกจ านวน
ผลผลิตและรายได้จากการจ าหน่ายสัตว์น้ า เป็นประจ าทุกครั้งที่มีการจับผลผลิตขึ้นมาจ าหน่าย 
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 สรุปปริมาณปลาที่จับ 
 ผลผลิตสัตว์น ้า 3,968 กิโลกรัม  มีรายได้รวม 178,915 บาท  

ปีที่ด าเนินการ การจับผลิต(ครั้ง) จ านวนผลผลิต
(ก.ก.) 

รายได(้บาท) 

2561 16 1,345 77,420 
2562 20 990 58,985 
2562 ขายลูกปลา 2 ครั้ง 1,910 ตัว 1,910 
2563 2 222 15,787 

รวม 2,556 154,102 

ในการจับผลผลิตสัตว์น ้าขึ นมาจ้าหน่าย หลังจากหักค่าใช้จ่าย 40 %ของเงินรายได้ 
ได้จัดสรรให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมจับสัตว์น ้า(ค่าจ้างแรงงาน) รวมเป็นเงิน 59,871 บาท  
ในแต่ละรอบการจับผลผลิตสัตว์น ้ามีคณะกรรมการลงแรงเฉลี่ย รอบละ 10 คน 
มีการจับสัตว์น ้าขึนใช้ประโยชน์ จ้านวน 32 ครั ง เกิดรายได้ 187 บาท/คน/ครั ง 

 

 

  

แบบบันทึกของชุมชน บันทึกโดยคณะกรรมการ 
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- การจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะพันธุ์  
 ชาวบ้านสามารถน าลูกพันธุ์ปลา ที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยใช้ชุดเพาะพันธุ์เคลื่อนที่ 
เป็นลูกพันธุ์ปลาที่แข็งแรงและมีคุณภาพ ในราคาจ าหน่ายตัวละ 1 บาท ซึ่งชาวบ้านในชุมชนจะได้
ลูกพันธุ์ปลาไปเลี้ยงในบ่อของตนเอง 
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- การแปรรูปผลผลิตสัตว์น ้า 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านก่าน – สุขส าราญ 
ได้น าปลาส่วนหนึ่งแปรรูป เพ่ือผลิตปลาแห้ง และปลาส้ม 

  

  

  

- พื นที่รอบแหล่งน ้ายังมีการปลูกผักเพื่อใช้พื นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสามารถจ้าหน่ายได้อีก 
 

  

 



45 
 

2.2.8 การจัดตั้งกองทุนของโครงการฯ โดยมีการก าหนดกฎระเบียบกองทุน สมัครสมาชิก ระดมหุ้น จัดสรร
รายได้ตามกฎกติกาที่ตั้งขึ้น  

  กลุ่มคณะกรรมการร่วมเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือใช้บริหารกองทุนธนาคาร 
 

“บัญชีธนาคารฯ แหล่งน้ าหนองก่าน – สุขส าราญ” 
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 กิจกรรมการรับสมัครสมาชิกร่วมลงหุ้น 
ธนาคารฯ แหล่งน้ าหนองก่าน – สุขส าราญ มีการรับสมัครสมาชิกเพ่ือระดมหุ้นเข้ากองทุน 

โดยมีข้อก าหนดในการซื้อหุ้น หุ้นละ 100 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 3 หุ้น 
 

 

  

 
ปัจจุบันมีสมาชิกร่วมลงหุ้น 152 ราย มีจ้านวนหุ้น 266 หุ้น มีเงินหุ้นรวม 26,600 บาท 
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- กิจกรรมการจัดสรรรายได้ และปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกและชุมชน 
 คณะกรรมการธนาคารฯ ด าเนินการจัดสรรรายได้ที่ได้จากการด าเนินโครงการฯ เช่น จับปลาเพ่ือขาย
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตสัตว์น้ า เป็นต้น โดยจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารผลผลิต
สัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วมนั้น ๆ มีการจัดสรรให้คณะกรรมการฯ ปันผลคืนให้แก่สมาชิกโครงการฯ จัดสรรให้แก่
ชุมชน วัด โรงเรียน ในสัดส่วนที่ได้ท าข้อตกลงไว้ตามระเบียบของธนาคารฯ 

 
 การจัดสรรก้าไรรายได้จากการด้าเนินงานโครงการฯ ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 

ยอดเงินรายได้สุทธิทั้งหมด      ๔๗,๓๐๗.๖   บาท 
ปันผลให้สมาชิก จ านวน ๑๕๒ หุ้น จ านวน   ๓๐% เป็นเงิน  ๑๔,๑๙๒.๒๘ บาท 

(คิดเป็นจ านวนหุ้นละ ๙๓ บาท) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการฯ   ๒๐% เป็นเงิน  ๖,๖๒๓        บาท 

(คณะกรรมการทั้งหมด ๑๖ รายฯ ละ ๔๑๓ บาท) 
จัดสรรเป็นเงินกองทุนโครงการฯ   ๔๐%  เป็นเงิน  ๑๐,๕๙๖.๙   บาท 
จัดสรรส าหรับสาธารณะประโยชน์อื่นๆ  ๕% เป็นเงิน  ๗๙๓.๗        บาท 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น       ๓๒,๒๗๕.๘๘  บาท 

คงเหลือ       ๑๕,๑๐๐.๗๒  บาท 
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 วันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการลงมติให้มีการกู้ยืมเงิน 

รายชื่อผู้กู้ยืมเงินธนาคารฯ แหล่งน้ าหนองก่าน - สุขส าราญ 
เป็นเงินจ านวน 50,000 บาท (รายได้จากเงินหุ้น + รายได้จากการขายผลผลิต) 

ต้นทุนครบก าหนดส่งเดือน มีนาคม 2563 เงินดอก 3,500 บาท 
  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ต้น ดอกเบี้ย หมายเหตุ 
1 ค าตา เกษตร 76 หมู่ 2 2,000 140 คิดเป็นเงิน 

1,000 บาท 
ดอกเบี้ย 70 
บาท ต่อปี ส่ง
เดือนมีนาคม 
2563 ทั้งต้น
และดอกเบี้ย 

2 ชูชีพ ช านิ 14 หมู่ 2 2,000 140 
3 ชายชัย กวนหล้า 30หมู่ 2 2,000 140 
4 อาทิตย์ ทองบุ 29 หมู่ 2 2,000 140 
5 ถนอม ชารี 1 หมู่ 2 2,000 140 
6 นางบุญมี แก้วหาร 50/1 หมู่ 2 2,000 140 
7 เลี้ยง เชื้อแก้ว 218 หมู่ 2 2,000 140 
8 เชาว์ กวนหล้า 78 หมู่ 16 2,000 140 
9 นายล าเนียง จันทโบราณ 226 หมู่ 2 2,000 140 

10 จันทร์ เสริฐเจิม 207 หมู่ 2 2,000 140 
11 ประหยัด ทองบุ 29 หมู่ 2 2,000 140 
12 ชม ตุลุโคตร 157/1หมู่ 16 2,000 140 
13 บุตรดี ยอดตา 16 หมู่ 16 2,000 140 
14 สมพาน ศรีพรมมา 212 หมู่ 2 2,000 140 
15 นายพรชัย ก้านขวา 25 หมู่ 2 16,000 1,120 
16 นางวัลลภัคร มีธรรม 234 หมู่ 2 2,000 140 
17 ดวงพร เชื้อแก้ว 247 หมู่ 2 4,000 280 

รวม 50,000 3,500  

 

 

 
 



49 
 

 การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือบริหารแหล่งน้ า มีการจดทะเบียนเป็น 
“องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2562” 
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 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 การด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม เป็นการด าเนินงานภายใต้การมีส่วน
ร่วมของชุมชน เกิดการบูรณาการท างานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างแท้จริง จนท าให้มีผลการ
ด าเนินงานเชิงการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคาร
ออมสิน เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนต่อยอดด าเนินงานโครงการฯ ทั้งด้านงบประมาณ
และด้านวิชาการ เช่น การปรับปรุงขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเป็นบ่ออนุบาลลูกปลา ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ า 
การจัดฝึกอบรมการจัดท าบัญชีกองทุน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การจัดตั้งชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี 
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือชุมชน เป็นต้น 

 คณะกรรมการประมงหนองก่าน – สุขส าราญ มอบปลาให้พระคุณเจ้าวัดโนนส าราญบ้านก่าน 
เพ่ือใช้ในกิจกรรมงานประเพณีของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 คณะกรรมการประมงหนองก่าน - สุขส าราญ มอบปลาให้กับโรงเรียนบ้านก่านสุขส าราญ 

เพ่ือเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน 
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 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีของคนใน
ชุมชน เช่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านและบริเวณรอบแหล่งน้ า 
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 การแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาธนาคารฯ  โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม หนองก่าน 
- สุขส าราญ  ต าบลฝั่งแดง อ านากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ถือว่าเป็นจุดเรียนรู้การบริหารจัดการแหล่ง
น้ า ของอ าเภอนากลาง โดยในปีที่ผ่านมามีคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านอยู่ดีมีสุขระดับเขต 
ได้มาตรวจประเมินบ้านสุขส าราญ คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมการโครงการฯ และร่วมรับประทาน
อาหารกลางวันที่หนองก่าน - สุขส าราญ นอกจากนี้แล้วยังมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านก่าน มาศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการเพาะพันธ์ปลานิล  

  

  

 นอกจากนี้แล้วยังมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านก่าน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลานิล โดยใช้ 
Mobile Hatchery  
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 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

ปี 2562 กลุ่มธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง หนองก่าน – สุขส าราญ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการ
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นโครงการผลผลิตเกษตรด้านการประมง โดยเข้ารับโล่รางวัลในวันสถาปนากรมประมง 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562  
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มิติท่ี 3: การบรรลุผลส้าเร็จ 
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3.1 การมีส่วนได้ส่วนเสียที่ในการด าเนินงาน  

แนวทางการบริหารโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม เป็นการท างานแบบบูรณาการของ
หน่วยงานกรมประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท้ังในระดับชาติ (ส่วนกลาง) ซึ่งมี กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ซึ่งเป็น Focus point ในการด าเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรของทุกกรม ภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) และระดับท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมชองชุมชนและหน่วยงานอ่ืนที่สนับสนุน ภาคส่วนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/ด าเนินงานและบทบาทของแต่ละภาคส่วนในการด าเนิน
โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม มีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วม/หน้าที่รับผิดชอบ 

1. ชุมชนและคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมี
ส่วนร่วม (Key Actor) 

 

- จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกับชุมชน 
- บริหารโครงการเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อ

ประมงจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
- เปิดบัญชีของธนาคารธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมี

ส่วนร่วมแหล่งน้ าหนองก่าน - สุขส าราญ 
- ประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ผู้น าเพ่ือด าเนินงานกิจกรรมหลักในพ้ืนที่ 
- ร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 
- แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินงาน 
- ร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและผลประโยชน์ที่

เกิดข้ึน  
- ฯลฯ    

2. เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator&Supporter)  

2.1 หน่วยงานของกรมประมงในส่วนกลาง:  

- กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
 

- ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานโครงการใน
ภาพรวมให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานโครงการ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

- สนับสนุนเรื่องงบประมาณและด้านวิชาการ 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ชุมชนในการ
ด าเนินงานโครงการ 

- รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ให้กรมทราบ 

- ประสานงาน รายงานและสรุปผลการด าเนินงานให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ฯลฯ 

2.2 หน่วยงานกรมประมงรับผิดชอบในพ้ืนที่:  

- ส านักงานประมงจังหวัดหนองบัวล าภู  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 4 

(อุดรธานี) 

- อ านวยการ ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน
โครงการในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

- อ านวยการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
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 สนับสนุนให้ความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกแก่ชุมชนในด้านต่างๆ 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน - สนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ ในพ้ืนที่และร่วม
ด าเนินกิจกรรม 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ 
2.4 ส านักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์หนองบัวล าภู - อบรมให้ความรู้ด้านการท าบัญชีแก่คณะกรรมการ

ธนาคารฯ 
3. เป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)  

- กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
- ส านักงานประมงจังหวัดหนองบัวล าภู 
- ผู้น าชุมชนหมู่บ้านก่าน บ้านสุขส าราญ 

- จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่าง
คณะกรรมการธนาคารผลผลิตจ านวน 40 แห่งทั่ว
ประเทศและสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ  

- ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นเข้ามาศึกษาดูงานของ
ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ า
หนองก่าน - สุขส าราญ เช่น คณะนักเรียนใน
หมู่บ้านมาขอความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้กับสระประมงโรงเรียน ฯลฯ 

- เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการท างาน (Partnership) - ชุมชนหมู่บ้านก่าน บ้านสุขส าราญมีการสมัคร
สมาชิกระดมหุ้นโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ า
แบบมีส่วนร่วม จ านวน 152 ราย หุ้นละ 100 บาท 
จ านวน 266 หุ้น เป็นเงินทั้งหมด 26,600 บาท  
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3.2 การสรุปบทเรียนความส้าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา  
  ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่ง
น้ าหนองก่าน - สุขส าราญ ณ เดือนมกราคม 2563 สามารถสรุปเป็นภาพรวม ดังนี้   
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ าหนองก่าน - สุขส าราญ ตามค าสั่ง

อ าเภอนากลาง ที่ 568/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการธนาคารฯ ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง จ านวนทั้งหมด 16 ราย  

2) มีกฎระเบียบโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ าหนอง
ก่าน - สุขส าราญ เพ่ือใช้บริหารจัดการแหล่งน้ าและธนาคารฯ  

3) ชุมชนร่วมกันอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดตาย จ านวน  290,000 ตัว โดยปล่อย
อนุบาลในกระชัง ประมาณ 2 เดือนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ า โดยมีการชั่งวัดลูกปลาปลาก่อนและหลังอนุบาล 
ชนิดพันธุ์ปลาที่ปล่อยอนุบาล ได้แก่ ตะเพียน 110,000 ตัว นิล 50,000 ตัว ตะเพียน 30,000 ตัว และ
นวลจันทร์เทศ 20,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม 100,000 ตัว 

4) มีการจัดตั้งโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ าหนอง
ก่าน - สุขส าราญ ผลการด าเนินงานในปี 2561 มีสมาชิกธนาคารฯ จ านวน 152 ราย จ านวนหุ้น 
จ านวน 266 หุ้นๆ ละ 100 บาท มีเงินหุ้นทั้งหมด 26,600 บาท  

5) ผลประกอบการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ า   
        ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 ธนาคารฯ มีรายได้รายละเอียดดังตารางข้อมูลผลจับสัตว์ 
        น้ าและรายได้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ า 
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3.3 การบรรลุผลส้าเร็จเชิงประจักษ์จากการด้าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วมแหล่งน ้าหนองก่าน - สุขส้าราญ 

ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เดือนมกราคม 2563 มีผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อชุมชน สังคม ดังนี้    

ล้าดับ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์  ผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
1. จัดตั้งกลไกความร่วมมือและ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะท างานโครงการฯ ใน
การด าเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีคณะท างานโครงการฯ ใน
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากส านักงานประมง
จังหวัดหนองบัวล าภู และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 4 
(อุดรธานี)ร่วมด าเนินงานตาม
ภารกิจที่ระบุในคู่มือการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ 2561 

2. มีการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ (ระดับกรม) ร่วมกับ
คณะท างานโครงการฯ อย่าง
น้อยปีละ 3 ครั้ง 
 

1. การด าเนินงานโครงการฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการ
ด าเนินงานที่วางไว้ และบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการฯ  

1. ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถด าเนินโครงการฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดกระบวนการ
ท างานร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 

2. ราษฎรบริเวณแหล่งน้ าหนองก่าน - สุขส าราญมี
ผลผลิตสัตว์น้ าจืดเพียงพอต่อการบริโภค และ
สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ 

3. คณะกรรมการธนาคารฯ และสมาชิกชุมชนแหล่ง
น้ าหนองก่าน - สุขส าราญ มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
และสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ าในชุมชนเพ่ือ
การเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าและบริหารผลผลิตสัตว์น้ า
จืดผ่านธนาคารฯ ซึ่ งสามารถน าความรู้นี้ ไป
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ท าให้การด ารงชีวิตของ
ราษฎรมีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน  

4. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชน 
และพัฒนาด้านการท างานร่วมกับชุมชน ซึ่งน าไปสู่
การพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

5. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ 
เนื่องจากสมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนในการ”

2.  จัดตั้งกลไกความร่วมมือ 
ประสานงานระดับท้องถิ่น 
และพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการธนาคารฯ เพ่ือ
การด าเนินโครงการฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

1. มีกรรมการธนาคารฯ แหล่งน้ า
หนองก่าน - สุขส าราญ  จ านวน 
1 ชุด ประกอบด้วยกรรมการฯ 
จ านวน 16 คน แต่งตั้งโดย
นายอ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู 

2. มีการประชุมคณะกรรมการ

1. การด าเนินโครงการฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิ ชุมชนมีส่วนร่วมใน
โครงการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
ประชาคมวางแผน ด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน เกิดความโปร่งใส 
ยุติธรรมและเกิดจากความ
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ธนาคารฯ เพื่อวางแผน ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า แก้ปัญหา
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผลประโยชน์” พวกเขามี
ส่วนร่วมและตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการฯ 
ทุกขั้นตอน ตลอดจนได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 
มีปลาบริโภคและได้รับเงินปันผลหุ้นคืน ซึ่งเห็น
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 
 

6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฯ ในระดับ
การเป็นหุ้นส่วนของโครงการ (Collaboration) 
โดยร่วมระดมหุ้นเพ่ือการบริหารโครงการฯ ร่วม
ตัดสินใจในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานซึ่งจะท า
ให้การพัฒนาชุมชนเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
ซึ่งภาครัฐเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนหรืออ านวยการ 
(Facilitation) 

7. การด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมี
ส่วนร่วมแหล่งน้ าหนองก่าน - สุขส าราญ เป็น
โครงการหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนมิติหญิงชาย 
(Gender promotion) ในการด าเนินงาน
โครงการ   โดยเปิดโอกาสให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
เข้ามาร่วมกันรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความถนัด เช่น มีผู้หญิงเป็นคณะกรรมการ
ธนาคารฯ จ านวน 4 คน และมีกลุ่มแม่บ้านที่ท า
การแปรรูปสัตว์น้ าเพ่ือจ าหน่าย เป็นความเท่า
เทียมของการให้โอกาสในการสร้างงานในชุมชน 
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

3.  เตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการฯ มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ า
เป้าหมาย และมีแผนการ
ปฏิบัติงาน (Action Plan) 
เพ่ือเป็นแนวทางให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีข้อมูลแหล่งน้ าเป้าหมาย และ
ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน
เป้าหมายโครงการเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลเบื้องต้นในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินโครงการ 

2. ชุมชนได้จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ (งบเงิน
อุดหนุน) ของแหล่งน้ าเป้าหมาย
โครงการ 

1. ชุมชนเข้าใจ มีฐานข้อมูลและ
แผนการปฏิบัติงานประจ าแหล่ง
น้ า เพื่อให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ  

4.  ชุมชนร่วมด าเนินกิจกรรมการ
เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจืดในแหล่ง
น้ าชุมชนเป้าหมายได้ตาม
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 

1. ชุมชนมีการเตรียมแหล่งน้ าและ
สร้างอาหารธรรมชาติส าหรับสัตว์
น้ าในแหล่งน้ าหนองก่าน - สุข
ส าราญ 

2. มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อ
เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า
หนองก่าน - สุขส าราญ จ านวน 
290,000 ตัว ซึ่งผลจากการสุ่ม
ประเมินผลการเจริญเติบโตของ
ปลาที่ปล่อยในแหล่งน้ าหนอง
ก่าน - สุขส าราญ พบว่ามีการ

1. ราษฎรในพ้ืนที่โครงการมีผลผลติ
สัตว์น้ าเพียงพอต่อการบริโภคและ
เป็นรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

2. คณะกรรมการธนาคารฯ ประจ า
แหล่งน้ ามีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดและการบริหารจัดการ
แหล่งน้ าชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
สัตว์น้ าและการบริหารจัดการ
ผลผลิตสัตว์น้ าผ่านระบบกลุ่ม/
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เจริญเติบโตดี  
3. ชุมชนมีการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์

น้ าก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าชุมชน  
4. ชุมชนมีการจ าหน่ายผลผลิตได้ 

จ านวน 3,968 กิโลกรัม   
มีรายได้รวม 178,915 บาท  
 

ธนาคารฯ  
3. ชุมชนเข้มแข็งมีความรักความ

สามัคคีกันในชุมชน ท างานเป็นทีม 
4. เป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีใน

การพัฒนาชุมชนและการพัฒนา
ด้านการประมงในชุมชน โดยมี
ผู้หญิงเป็นกรรมกาธนาคารฯ  

5. ชาวบ้านในชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานโครงการฯ  

5.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการผลผลิตสัตว์น้ าผ่ าน
ระบบกลุ่ ม/ธนาคารสินค้ า
เกษตรด้านการประมงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ธนาคารฯ  และก าหนด
กฎระเบียบธนาคารฯ เพ่ือการ
ด าเนินงานธนาคารฯ และการ
จัดสรรผลประโยชน์รายได้ที่
เกิดขึ้น มีการคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการ จ านวน 16 คน 

2. มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารฯ ไว้
อย่างชัดเจน 

3. มีสมาชิกที่ร่วมหุ้น จ านวน 152 
ราย จ านวนหุ้น 266 หุ้นๆ ละ 
100 บาท จ านวนเงินหุ้น
ทั้งหมด 26,600 บาท  
 

1. การบริหารธนาคารฯ มีความโปร่งใส 
ชุมชนมีสว่นรว่มในการตัดสินใจซึ่ง
ท าให้เกิดความยุติธรรมการ
ด าเนินงานโครงการมีประสิทธภิาพ  

2. คณะกรรมการมีความรู้ในการ
บริหารธนาคาร เช่น การท าบัญชี
ธนาคาร รายรับรายจ่าย 
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4. มีการจัดสรรรายได้ ณ วันที่ 19 
มีนาคม 2562 

รายได้ในปี 2561 หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
47,307.60 บาทปันผลให้ 
- สมาชิกให้สมาชิก 30 % : 
14,192 บาท 
(จ านวน 152 หุ้น หุ้นละ 93 บาท) 
- ปันผลให้คณะกรรมการ 20 % : 
6,623 บาท 
(คณะกรรมการ 16 ราย รายละ 
413 บาท)  
- จัดสรรเงินเข้ากองทุนโครงการ 40 
% : 10,596 บาท 
- จัดสรรส าหรับสาธารณะประโยชน์ 
5 % : 793 บาทเงินคงเหลือ 
(บริหารโครงการฯ) 15,100 บาท 
- สัตว์น้ าที่จับขึ้นจ าหน่ายยังมอบ
ให้กับโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนในชุมชนเเละงานบุญ
ประเพณีของชุมชน 
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3.4  ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส้าเร็จ

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 

1) ข้อกังวลในเรื่องการด าเนินโครงการธนาคาร
ผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วมว่าขัดต่อพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558  

เนื่องจากการด าเนินงานโครงการฯ ต้องมีสุ่ม
ประเมินติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าที่ปล่อย 
การจับใช้ประโยชน์สัตว์น้ า การเลี้ยงและอนุบาล
ปลาในแหล่งน้ าชมชน ซึ่งการด าเนินงานบางครั้ง
อยู่ในช่วงฤดูปลาวางไข่ ซึ่งแหล่งน้ าโครงการฯ เป็น
ที่จับสัตว์น้ าตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.
2558 ตามมาตรา 5 และจะปฏิบัติตามมาตรา 
31 “ผู้ใดจะท าการประมงน้ าจืดในที่จับสัตว์น้ าที่
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยใช้เครื่องมือท า
การประมงตามที่อธิบดีประกาศก าหนดต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

2) ภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมท่ีไม่สามารถ
จะควบคุมได้ 
 สมาชิกในโครงการธนาคาร ติดภารกิจ
ส่วนตัวจึงไม่สามารถมาร่วมกับกลุ่มได้ทุกครั้ง ซึ่ง
ท าให้เกิดความไม่เข้าใจกันในครั้ง 

 

1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าจืด 
ได้ด า เนินการขออนุญาตท าการประมง เ พ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการในแหล่งน้ าชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม โดย
ระบุเครื่องมือที่ใช้จับ ระยะเวลา พร้อมทั้งระบุ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแหล่งน้ าชุมชนที่
รับผิดชอบ พร้อมนี้ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชนของ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้กรมประมงอนุญาตเป็นปีต่อปี  

ซึ่งต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 ในมาตราดังกล่าว การท าการ
ประมงในแหล่งน้ าปิดนี้ ไม่ขัดต่อมาตรา 31 

 2)  ชุมชนร่วมกันวางแผนเพื่อป้องกันการเกิด 
      ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูกาลที่ มีโอกาสเกิดภัย 
      ธรรมชาติ 
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ธนาคารฯ แหล่งน้ าหนองก่าน-สุขส าราญ 

   3.5 จากการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมี
ส่วนร่วมแหล่งน้ าหนองก่าน-สุขส าราญ มีการพัฒนาถึงระดับความร่วมมือ (Collaboration level) ที่ชุมชนมีส่วน
ร่วมในระดับสูง เป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนในการตัดสินใจด าเนินโครงการ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนด
กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและน ามาพัฒนาเป็นแผนการด าเนินโครงการ ชุมชนด าเนินโครงการตามแผน มีการร่วม
หุ้นระดมหุ้น การจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น และร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือน าไป
ปรับและขยายผลในการด าเนินงานโครงการในปีต่อไป 

 
ระดับส่วนร่วมของประชาชนในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 

แหล่งน้ าหนองก่าน-สุขส าราญ 
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