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ประเด็นการมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามา การเดนส 
 

ลําดับ ประเด็นนโยบาย 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1. สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย โครงการพระราชดําริ และพระบรมราโชบาย 
1.1 กรมประมงและหนวยงานในสังกัด ตองใหความสําคัญ เพ่ือสืบสานโครงการตามพระราชดําริและโครงการหลวงเพ่ือพัฒนาอาชีพ การประมง 

และพัฒนาทรัพยากรสัตวน้ําในพ้ืนท่ีสูงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
1.2 ทุกหนวยงานท่ีมีภารกิจสนองงานพระราชวัง และพระราชตําหนักตาง ๆ ตองใหความสําคัญกับภารกิจดังกลาว ไมนอยไปกวาภารกิจหลักของ

ตนเอง ถาพบปญหาตองรีบรายงานเพ่ือรวมกันแกไข ใหงานท่ีออกมาสมพระเกียรติ ไมเปนท่ีระคายเคืองเบื้องพระยุคคลบาท 
1.3 ทุกหนวยท่ีเก่ียวของ ในการแกปญหาภาคการประมงและการพัฒนาชุมชนประมง ตองนอมนําพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี 10 มาเปนแนวทาง ท้ังงานวิชาการ งานดานการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมง 
1.4 ทุกหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคตองสนองงานจิตอาสา ปลอยปลา พัฒนาคู คลอง หนอง บึง รวมท้ังทะเล โดยสํานักงานประมงจังหวัด 

รวมกับหนวยงานในจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดโครงการจิตอาสา ปลอยปลา พัฒนาคู คลอง หนอง บึง และ
ทะเล มอบกองแผนงานชวยดูเรื่องงบประมาณ และกองท่ีเก่ียวของเตรียมพันธุสัตวน้ําเสริมกิจกรรม  

1.5 โครงการฟารมตัวอยางควรพัฒนารูปแบบ วิธีการหรือข้ันตอนท่ีเกษตรกรผูสนใจ สามารถนําไปตอยอดพัฒนาการจัดการฟารม ของตนเองไดอยาง
เหมาะสม มีระบบติดตามผลการดําเนินงานของเกษตรกรผูสนใจ และหนวยงานเองพรอมสนับสนุนชวยเหลือทางวิชาการ แกเกษตรกรไดอยางท่ัวถึง 

1.6 พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชชนนีพันปหลวง ท่ีทรงมีกระแสพระดําริใหอนุรักษพันธุปลาของไทย กรมประมงควรดําเนินการศึกษาวิจัย
เรื่องนี้อยางจริงจัง เพ่ือประโยชนในการดํารงรักษาพันธุปลาของไทย ใหสามารถใชประโยชนอยางยั่งยืน และเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางแทจริง 

1.7 ความเปนเอกภาพในการสนองงาน และกิจการในพระบรมมหาราชวัง และพระตําหนัก จึงเห็นควรใหมีการแตงตั้งประธานคณะกรรมทํางาน เพ่ือ
สนองงานกิจการในพระบรมมหาราชวัง และพระตําหนัก เพ่ือการเรงรัด ติดตามรายงานผล และแกปญหาไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงไดมอบหมายใหรองอธิบดีเปนประธาน ขอใหวางระบบการสื่อสารและสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว จนถึงระดับปฏิบัติการท่ีทํางานอยูใน
ภาคสนาม 

 

กคพ. 
ปจ. กพจ. 
กพช. กปจ. 

และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ  
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2. บริหารจัดการประมงอยางย่ังยืน บนพ้ืนฐานทางวิชาการและการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรประมง ยึดหลักการมีสวนรวมของภาคประชาชนและรัฐ ตองใหเกิดกระบวนการสื่อสารปฏิสัมพันธ โดยนอมนํา 

กระแสพระราชดํารัส พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” มาเปนหลักยึดโดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง เพราะชุมชน รูลึก รูกวาง รูทางแกปญหา ดังคํากลาวท่ีวา “มังกรตางถ่ิน หรือจะสูงูดินในถ่ินท่ี” 
เราเปนเพียงผูเอ้ืออํานวยใหเกิดกระบวนการพัฒนา การจัดการรวมหมายรวมถึง การจัดการคน ชุมชนผูใชทรัพยากรจัดการทรัพยากรสัตวน้ําและ
ออกกฎกติกาการใชประโยชน เนนการบริหารจัดการการประมงเชิงพ้ืนท่ี สายน้ําลุมน้ําหรืออาว   

2.2 สํานักงานประมงจังหวัด ควรเปนหนวยงานหลักในฐานะเจาของพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของซ่ึงมีทรัพยากร องคความรูตองมีสวนรวมสนับสนุน 
หนวยงานระดับกอง กรมประมงตองเปนผูบริหารโครงการฯ เพราะการจัดการแหลงน้ําแบบแยกสวน ทําใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุ
เปาหมายไดยาก 

2.3 คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด มีบทบาทหนาท่ีสําคัญมากตามกฎหมายฉบับนี้ มีอํานาจหนาท่ีกวางขวาง ในการเสนอแนะ ใหขอมูลแก
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ รัฐมนตรี อธิบดี และการออกมาตรการท่ีเหมาะสม กับพ้ืนท่ีของจังหวัด ท้ังมาตรการปกติและมาตรการ
ฉุกเฉิน เพราะฉะนั้น กรมประมงตองสื่อสารเชื่อมโยง ใหคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดสามารถปกธงเปาหมาย การจัดการภาคการประมง
ของจังหวัด ใหมีความเหมาะสมและยั่งยืนไดอยางมีทิศทางเปนโจทย ท่ีกรมประมงจะตองขับเคลื่อนใหบรรลุผลตามกฎหมายฉบับนี้ งานวิชาการ
ตองชวยสนับสนุนการออกมาตรการของคณะกรรมการ สํานักงานประมงจังหวัดตองบอกไดวา งานวิชาการท่ีตองการนํามาใชเพ่ือการบริหาร
จัดการประมงของจังหวัดมีอะไรบาง ก่ีเรื่องเพ่ือสงตอใหงานวิชาการไปศึกษาวิจัยการเชื่อมตอ ระหวางปญหากับโจทยวิชาการ จะทําใหการ
แกปญหาตรงจุด เรียกวางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีแบบมีสวนรวม 

2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําโดยลําพังนั้นยากจะสําเร็จได ฉะนั้น เราตองมีมาตรการจัดการรวม จะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ราชการสวนภูมิภาค ภาคประชาชน หรือองคกรเอกชน จึงขอใหหนวยงานกรมประมงในพ้ืนท่ีสรางเครือขายความสัมพันธท่ีดีแกองคกรท่ีไดกลาว
มาในขางตนแลว 

2.5 การทํางานดานการพัฒนา กอนพัฒนาเขาเราตองพัฒนาคนของเรากอน การทํางานเพ่ือสรางการมีสวนรวมดานการจัดการทรัพยากรประมงนั้น 
ตองใชสื่อบุคคลเปนหลัก จึงตองมีหลักสูตรการพัฒนาคนอยางตอเนื่องท้ังดานทักษะ และทัศนคติ ซ่ึงโดยหลักการ กรมประมงควรจะมีกองใดกอง
หนึ่งเปนเจาภาพหลักในเรื่องนี้ เคยมีแนวคิดใหมีเสริมสรางการมีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรประมงเปนเจาภาพในเรื่องนี้ 
 

กนป. 
ปจ. กตป. 

กพท. กพจ. 
กพช. กปจ. 

และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
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2.6 กระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ปจจัยสนับสนุนท่ีขาดไมได คือหลักวิชาการ ตั้งแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการสุดทาย 
ท้ังทางดานทรัพยากร เศรษฐกิจ และสังคม เราอยากเห็นการพัฒนาบนพ้ืนฐานของวิชาการ จึงควรขับเคลื่อนใหงานวิชาการสามารถนํามาใช
สําหรับ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําอยางจริงจังบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม งานวิชาการตองปรับตัวเพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการประมง
ประจาํจังหวัด และการบริหารจัดการประมงในภาพรวมของประเทศ 

2.7 เครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการชุมชนประมง คือ การท่ีชุมชนประมงมีแผนงาน มีเปาหมาย มีกิจกรรมเปนของตนเอง โดยการระดมความ
คิดเห็นของคนในชุมชนเอง ซ่ึงมีเรากรมประมงเปนผูเอ้ืออํานวยใหเกิดข้ึน แผนชุมชนจะตองถูกขับเคลื่อนใหเกิดผล โดยกลไกของคณะกรรมการ
ประมงประจําจังหวัด หรืองบปกติ  หรอืงบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในรูปแบบเงินอุดหนุน ชุมชนจะมีอิสระในการใชงบประมาณ ตาม
ความตองการของชุมชนภายใตกรอบ หรือแนวทางท่ีกําหนดไดดีข้ึน 

2.8 ระดับพ้ืนท่ีทุกจังหวัด ควรมีเครือขายองคกรชุมชนประมงทองถ่ินระดับจังหวัด ระดับกรมควรมีเครือขายองคกรชุมชนประมงทองถ่ิน
ระดับประเทศ องคกรชุมชนประมงทองถ่ินเหลานี้ จะมีบทบาทในการกลั่นกรองแผนงาน กิจกรรมขององคกรชุมชน ใหคําแนะนําขอเสนอแนะแก
ระดบันโยบายตอไป 

2.9 องคกรชุมชนประมงทองถ่ินตองเขมแข็ง เนื่องจากเปนหนาท่ีของกรมประมงตามมาตรา 25 ท่ีตองสนับสนุนสงเสริมใหองคกรชุมชนประมง
ทองถ่ิน มีบทบาทสําคัญในการจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา มอบกองท่ีเก่ียวของ ไปวางแผนงานยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหองคกร
ชุมชนประมงทองถ่ินแตละดานดวย 

2.10 มีแผนประชาสัมพันธเชิงรุกใหประชาชนไดรับรู และสืบคนไดงายทุกชองทาง โดยเฉพาะชองทางสื่อ Social โซเซ่ียล เปนท่ีนิยมในปจจุบัน  
(ควรมีสถานีประมงตนแบบ) เพ่ือนําเสนองานของกรมประมงและงานดานการประมงอ่ืน ๆ 

2.11 การประกวดเพ่ือเชิดชูเกียรติผลงานของชุมชน ในการบริหารจัดการเปนการกระตุนใหมีการตื่นตัว โดยมีเกณฑมาตรฐาน พอใช ดี ดีเดน ใน
วาระสําคัญของกรมประมง โดยเฉพาะวันสถาปนากรมประมง ท้ังนี้ จะประกวดไดนั้น ชุมชนจะตองไดรับการขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางจริงจัง ตอง
มีรูปแบบ วิธีการหรือการจัดการชุมชนประมงท่ีดี มีกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนท่ีประจักษ 
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3. ปญหาประมง ตองไดรับการแกไข 
3.1 กฎหมายหรือขอกําหนดของกฎหมายลําดับรอง ควรมีการทบทวน ปรับปรุง แกไขไมวากฎหมายลําดับรองท่ีออกตาม พรบ.การประมง พ.ศ. 

2490 ซ่ึงยังมีผลตามบทเฉพาะกาล และกฎหมายท่ีออกตาม พรก. การประมง พ.ศ. 2558 เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงไปมีประเด็นใดท่ี
ขัดหรือแยงหรือไมชัดเจน สรางความสับสนใหผูใชกฎหมายและผูถูกบังคับตามกฎหมาย เรื่องนี้ควรมีการขับเคลื่อนเพ่ือแกปญหานี้โดยเร็ว วันนี้
ไดรับความอนุเคราะห จากผูมีองคความรูทางดานกฎหมาย มาชวยพวกเรา จึงขอใหหนวยท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะ  กองกฎหมายไดเรงดําเนินการ
เรื่องนี้ ใหสอดรับกับคณะทํางานของกระทรวงฯ ท่ีไดแตงตั้งไปแลว 

3.2 การปรับปรุงกฎหมายตองมีความสอดคลอง เหมาะสมกับวิถีการประมงของประเทศ ท้ังในนานน้ํา นอกนานน้ํา โดยไมฝนพันธะสัญญา ท่ีประเทศ
ไทยไดใหสัตยาบันไว เราจะไมกวักมือเรียกใครมาใหใบแดง ใบเหลือง ประเทศไทยอีกแลว 

3.3 การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ เพ่ือควบคุมตรวจสอบการทําการประมงผิดกฎหมาย ตองมีมาตรฐาน ตองชัดเจน ตองเสมอภาค โดยพิจารณา
หลักเจตนาความรับผิดทางอาญาเปนสําคัญ เพ่ือเปนหลักประกันความเปนธรรมแกประชาชน 

3.4 หนวยงานกรมประมงสวนกลาง ตองมีความชัดเจน เชี่ยวชาญ แตกฉาน สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา แกผูปฏิบัติไดรวดเร็วถูกตองได ความไม
ชัดเจนจะนําความยุงยากมาสูผูปฏิบัติ ซ่ึงสงผลตอความรับผิดทางละเมิด ท้ังของหนวยงานและบุคคลจึงอยากใหแตละกองท่ีใชกฎหมาย ควรมีทีม
สนับสนุน ชวยเหลือ แกไขสถานการณท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือเชื่อมตอกลุมชวยเหลือทางกฎหมายระดับกรมตอไป และจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรมติดอาวุธทางปญญา แกบุคลากรของกรมอยางตอเนื่อง 

3.5 การจัดทําคูมือแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือเปนกุณแจท่ีจะสรางความม่ันใจแกผูปฏิบัติ คูมือแนวทางการปฏิบัติตองสามารถปฏิบัติไดจริง          โดยมี
กฎหมายรองรับ คูมือตองมีความสอดคลองกับบริบทของงานแตละประเภท มาตรฐานเดียวอาจมีปญหาในทางปฏิบัติ จึงควรมีรูปแบบ วิธีการ
เฉพาะอยาง เชน ดานชายแดนมีรูปแบบวิธีการอยางหนึ่ง ดานทาเรือ ดานสนามบิน มีรูปแบบวิธีการอีกอยางหนึ่ง เปนตน กฎหมายฉบับนี้ 
ออกแบบมาใหผายบริหารใชอํานาจท่ีเหมาะสมกับบริบทท่ีตางกัน จึงตองนําหลักนี้มาปรับใชใหเกิดประโยชนกับการทํางานของหนวยงาน 

3.6 หนวยงานของกรมทุกหนวยตองรูบทบาทหนาท่ีวากฎหมายฉบับนี้เก่ียวของกับภารกิจของกองอยางไร และไดดําเนินการไปถึงไหนแลว มี
อะไรบางท่ียังไมไดทําหรือทําไมสําเร็จ ปญหา คืออะไร ขอใหเรงดําเนินการหรือสื่อสารใหอธิบดีไดรับรูรับทราบเพ่ือรวมกันแกปญหาตอไป 

3.7 การควบคุมบังคับใชกฎหมาย พรก. การประมง พ.ศ. 2558 ไดกําหนดหลักการไวในมาตรา 4 คือ การปองกันลวงหนา ซ่ึงการปองกันลวงหนามี
ประสิทธิภาพมีหลักสําคัญอยู 2 ประการ คือ  

 

กกม. 
กตป. กบม. 

กปน. 
และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 
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   1) เราตองนํากฎหมายใหถึงมือประชาชน เพราะเรามุงหวังใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย 
   2) การแจงประชาสัมพันธนําการจับกุม อยาลืมเรื่อง “เจตนา” บุคคลจะรับผิดทางอาญาก็ตอเม่ือไดกระทําโดยเจตนา ดังนั้น การบังคับใช
กฎหมายตองเปนธรรม เสมอภาค ความผิดตองชัดเจน ชัดแจง จนสิ้นสงสัย การกลาวหาหรือใชอํานาจใหบุคคลตองรับโทษทางอาญา เปนใน
กระบวนการยุติธรรมข้ันแรกท่ีตองพิจารณาอยางรอบคอบและรัดกุม เนื่องจากกระทบสิทธิของบุคคลทางอาญาและทางปกครองดวย 

3.8 กรมประมง มุงม่ันจะสงเสริมการทําการประมงนอกนานน้ํา ภายใตอนุสัญญาองคกรระหวางประเทศ องคความรู หลักปฏิบัติใด ท่ีเปนขอกําหนด
ขององคกรเหลานี้ ตองสื่อสารใหผูประกอบการไดรับรู รับทราบ วาเราจะไมกลับไปท่ีเดิมอีกแลว คือ การทําการประมงนอกนานน้ําท่ีไรระเบียบ 
เรือประมงนอกนานน้ําถูกจับตาจากองคกรระหวางประเทศอยางใกลชิด เราจึงตองวางระบบระเบียบใหถูกตอง รัดกุมตรวจสอบได ใน
ขณะเดียวกันจะตองไมเปนอุปสรรคในการสนับสนุนกองเรือนอกนานน้ําของประเทศไทย 

4. การผลิตดานการประมง “ใชการตลาด นําการผลิต” 
4.1 ในภาวะเศรษฐกิจโลกมีการแขงขันสูง ดวยปจจัยหลายดาน และแนนอนวาสงผลตอเศรษฐกิจของบานเราดวย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจะเปนอีก

หนึ่งอาชีพท่ีนาสนใจ เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีระยะเวลาสั้น สามารถสรางมูลคาและรายไดแกเกษตรกรได การสงเสริมจึงควรเนนสัตวน้ําท่ี
มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงใชตลาดนําการผลิต โดยมองใหตลอดสายการผลิต ตั้งแตระดับชุมชนจน ถึงตางประเทศ และการเพาะเลี้ยงตองมีมาตรฐาน
ตรวจสอบยอนได 

4.2 งานวิจัยดานการเพาะเลี้ยง ตองเปนงานวิจัยท่ีมุงเนนใหสามารถนําไปตอยอดสรางมูลคาได งานวิจัยเปนไฟสองทางใหการผลิตระดับฟารมประสบ
ความสําเร็จ จึงขอใหผูเชี่ยวชาญไดวางแนวงานวิจัยดานนี้ดวย 

4.3 ควรมีการติดตามสภาวการณดานการตลาด การนําเขา สงออกอยางใกลชิด เพ่ือเปนแนวทางในการพยากรณ และกําหนดการใชขอมูล เพ่ือเตือน
หรือการจัดการความเสี่ยงสําหรับการเพาะเลี้ยงบานเราไดอีกทางหนึ่งดวย 

4.4 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม และการกําหนดใหผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมตองปฏิบัติแตละจังหวัด มีความคืบหนาไปอยางไรบาง ถูกตอง
เหมาะสมกับบริบทการเพาะเลี้ยงในปจจุบันหรือไม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตองเปนไปตาม พรก. และมีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน  การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําในกระชัง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ีสาธารณะเปนตน ควบคูกับการสรางความรูความเขาใจแกผูเก่ียวของ 

4.5 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ีสาธารณะประโยชนของแผนดินแตละจังหวัดดําเนินการไปถึงไหน อยางไร เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงรอท่ีจะปฏิบัติให
ถูกตองตามกฎหมาย อาศัยบทเฉพาะกาลตามมาตรา 175 อยางเดียวคงไมได ควรเรงดําเนินการ มีปญหาอุปสรรคใดท่ีพ้ืนท่ี จัดการไมไดขอให
แจงมายังกรมฯ ดําเนินการรับชวงตอดูความครบถวนของกฎหมายท่ีเก่ียวของทุกฉบับ 

กพจ. กพช. 
กพก. กมป. 
กนป. กผง. 
กอส. กตส.  

กบม. 
และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 
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4.6 ความกาวหนาดานเพาะเลี้ยง ตองไดรับการประชาสัมพันธเชิงรุก เราจะจัดใหมีสถานีประมงตนแบบเปนชองทางสําหรับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธงานของกรมประมงชองนี้ จะเปนสื่อกลางในการเสนอผลงานของกรมประมงและผลงานของเกษตรกร 

4.7 ใหความสําคัญกับการเตรียมการคัดเลือกเกษตรกรดีเดนแหงชาติและสถาบันเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรเหลานี้ตองเขารับรางวัลพระราชทาน
ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ฉะนั้น การเตรียมความพรอม การเตรียมขอมูล ในการเตรียมเกษตรกรเขารับการประกวดจึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่ง มอบกองแผนงาน ชวยจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานใหสํานักงานประมงจังหวัดดวย 

5. การขับเคล่ือนภารกิจเรงดวนรัฐบาล (Agenda) 
5.1 เนื่องจากในปงบประมาณ 2563 พรบ. งบประมาณ ยังดําเนินการไมแลวเสร็จจึงตองใชงบประมาณ 2562 ไปพลางกอน บางแผนงานโครงการ

มีการปรับเปลี่ยนแผนงานไปจากเดิม ฉะนั้น แผนงานโครงการใดท่ียังตองดําเนินการตอเนื่อง ก็ควรขับเคลื่อนอยางรวดเร็ว การใชเงินงบกลาง
โดยเฉพาะการฟนฟูชวยเหลือผูประสบภัยจากพายุโพดุล และคาจิกิ ตองเรงดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณน้ําในพ้ืนท่ีดวย โครงการใดท่ีทํา
ไดกอน ก็ตองเรงใหแลวเสร็จ และคํานึงถึงความถูกตองตามระเบียบของทางราชการเปนสําคัญ จังหวัดตองเรงสํารวจเกษตรกร และแจงรายชื่อ
แหลงน้ําสําหรับการดําเนินงานโครงการ พรอมท้ังสรางการมีสวนรวมของราษฎรในรูปแบบคณะกรรมการบริหารจัดการแหลงน้ํา จัดการเตรียม
แหลงน้ํา เตรียมอาหารธรรมชาติ และท่ีหลบภัย โดยใชทรัพยากรในทองถ่ินและกําลังของราษฎรในพ้ืนท่ี 

5.2 งานวิชาการของศูนย และสํานักงานประมงจังหวัด ตองติดตามชวยเหลือการจัดการแหลงน้ํา หรือสนับสนุนพันธุสัตวน้ําเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม บรรดาแหลงน้ําปดท้ังหลายภายในจังหวัดท่ีมีความเหมาะสม ควรปลอยสัตวน้ําท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และนิยมบริโภคของคนพ้ืนถ่ิน 
แตท้ังนี้ แหลงน้ํานั้นตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ตองมีราษฎรในพ้ืนท่ีมามีสวนรวม จัดการแหลงน้ําการปลอยท้ิงไมดูแลรักษา ไมเกิดผลผลิต
และสูญเสียงบประมาณโดยเปลาประโยชน 

5.3 การจัดรูปแบบ วิธีการ ข้ันตอนหลักเกณฑการประเมินผลการปลอยพันธุสัตวน้ําใหเปนมาตรฐานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลาย 
ขอมูลสวนนี้เปนขอมูลท่ีจะสื่อสาร จึงควรมีการประเมินผลการสื่อสารอยางเปนระบบใหสังคมรับรู วาสัตวน้ําท่ีเกิดข้ึนเปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจาก
ผลงานของกรมประมงกับประชาชนไดรวมกันปฏิบัติงานกันมา 

5.4 ขอความรวมมือทุกกอง เตรียมขอมูลท่ีจําเปนรองรับนโยบายรัฐบาล (Big data) ปญญาประดิษฐควบคูกับการใชขอมูลสําหรับผูบริหารท่ีสามารถ
เรียกใชไดอยางรวดเร็ว ขอใหทุกกองมอบหมายใหผูประสานขอมูลท่ีผูบริหารตองการใชไดอยางทันทวงที 

 
 

กนป. 
กคพ. กพจ. 
กพช. กปจ. 
กพก. ปจ. 

ศทส. 
และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 
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6. งานวิชาการตองตอบสนองการบริหารจัดการทรัพยากรและงานดานการสงเสริม 
6.1 การทํางานวิจัย หรืองานวิชาการจะตองคํานึงถึงการนําผลงานวิจัยนั้นไปใชประโยชนใน 2 ดาน คือ  

ดานท่ี 1 ผลงานวิชาการนั้นสามารถนํามาใชเปนขอมูล สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของแตละ
พ้ืนท่ี ซ่ึงอาจจะตองอาศัยขอมูลทางวิชาการท่ีจําเปนเฉพาะในแตละประเด็น หรือของแตละพ้ืนท่ีในการแกปญหาและบริหารจัดการประมงใหมี
ประสิทธิภาพ   
- การบริหารจัดการประมงอยางยั่งยืน จําเปนตองมีขอมูลวิชาการ 3 สวน คือ  
- ขอมูลวิชาการสําหรับการวางแผนการจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา เชน ลักษณะระบบนิเวศความสมบูรณของแหลงน้ํา คุณภาพน้ํา สถานภาพของ

สัตวน้ํา (ชนิดและจํานวนพันธุสัตวน้ํา) 
- ขอมูลวิชาการสําหรับการบริหารจัดการผูใชทรัพยากร เชน ลักษณะของผูใชทรัพยากร (ชาวประมงและผูมีสวนไดสวนเสีย) ลักษณะการใช

เครื่องมือ ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เปนอยางไร วิถีชีวิตของชาวประมงเปนอยางไร และ 
- ในการกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ (พรก. การประมง) จําเปนตองอาศัยขอมูลทางวิชาการ เชน การออกใบอนุญาตทําการประมงตาง ๆ จะตองมี

ขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา นอกจากนี้การศึกษาติดตามผลกระทบจากการบังคับใช พรก. การประมง เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการ
ปรับปรุงกฎระเบียบหรือประกาศตาง ๆ มีความจําเปนตองทําอยางตอเนื่อง  

ดานท่ี 2 การทํางานวิชาการ เพ่ือสนับสนุนงานดานการสงเสริม ซ่ึงเจาหนาท่ีสงเสริม โดยเฉพาะสํานักงานประมงจังหวัด เชน  
จะตองทราบขอมูลสถานการณ และแนวโนมการผลิตของสัตวน้ําในภาพรวม และในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ วาสถานการณปจจุบันเปนอยางไร แนวโนม
การพัฒนาเปนอยางไร ปญหาอะไรบางเพ่ือกําหนดแนวทาง การสงเสริมดานอาชีพประมงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6.2 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจําเปนจะตองอยูบนพ้ืนฐานงานวิชาการ  ตองมีการประเมินศักยภาพกําลังผลิตสัตวน้ําตลอดสายการผลิตและ
ความตองการของตลาดท้ังรายชนิดหรือในเชิงพ้ืนท่ี วามีเทาไหร และแนวโนมการผลิตในอนาคตจะเปนเทาไหร เพ่ือวางแผนการผลิต   สัตวน้ําใหมี
ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน ปองกันราคาสัตวน้ําตกต่ํา ตลอดจนปริมาณสัตวน้ําขาดแคลน ซ่ึงจะตองมีการศึกษาวิเคราะหเชื่อมโยง
ขอมูลนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 
 
 

กผง. 
ผูเชี่ยวชาญ 
กพจ. กพช. 
กปจ. กพก. 
กพท. ปจ. 

และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
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7. กรมประมงบานเรา ตองนาอยู 
7.1 การปรับโครงสรางครั้งนี้ของกรม มีสิ่งจํากัดมากเนื่องจาก เลยข้ันตอนการดําเนินท่ีกระทบกฎกระทรวงไปแลว ความจริงการปรับโครงสรางตอง

วิเคราะหงานและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจภายใตหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี งานเพาะเลี้ยงกับการจัดการแหลงน้ํา
อาจจะกลับมารวมกันไมไดอีกจากการปรับโครงสรางครั้งนี้ แตเราอาจจะตองทํางานหนักข้ึนไปอีก เพ่ือรับผิดชอบประชาชนซ่ึงเปนลูกคาของเรา 
อยางไรก็ตามการปรับภาระกิจหรือปรับหนวยงานภายในท่ีไมกระทบกฎกระทรวงก็ยังดําเนินการได มอบหมายใหคณะทํางานพิจารณาอยาง
รอบคอบอีกครั้ง โดยมอบหมายใหกองการเจาหนาท่ีและกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนเจาภาพในการดําเนินการ 

7.2 ใหความสําคัญกับงานและครอบครัวตองสมดุลไปดวยกัน ทํางานประสบผลสําเร็จได คนตองทํางานอยางทุมเทได ครอบครัวสมบูรณ ฉะนั้น       
จะพยายามบริหารเวลางานและครอบครัวใหสมดุลท่ีสุด การประชุมหรือทํางานในวันหยุดควรคํานึงถึงประเด็นนี้ดวย มอบหมายใหหัวหนา
หนวยงานนําไปเปนแนวทางการปฏิบัติเวนแตมีความจําเปนเรงดวนซ่ึงตองขอเปนคราว ๆ ไป 

7.3 การเติบโตในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน คนกรมประมงจะมีความรักความผูกพันองคกร ทุกคนตองมีเปาหมายเติบโตในสายงานของ
ตนเอง สายงานวิชาการตองเปดกวาง ท่ีจะเสนอผลงานวิจัยหรือนํางานในหนาท่ีท่ีปฏิบัติมาวิเคราะห หรืองานทางสังคมมาใชปรับเลื่อนระดับได 
สายงานท่ัวไปหัวหนาหนวยงาน ควรมอบหมายภารกิจใหรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือใหสามารถนําคางานมาใชปรับเลื่อนระดับได การปรับระดับ
ควรมีหลักสูตรอบรมชวยเหลือ หรือเปนโคชใหบุคลากรท่ีมีความพรอมนํารอง และใหมีคณะกรรมการพิจารณาผลงานตลอดสายใหเปนแนวทาง
เดียวกัน หากทําอยางนี้เชื่อวาคนในองคกรจะสําราญ งานจะสําเร็จได มอบหมายกลุมพัฒนาระบบบริหารและกองการเจาหนาท่ี ไปดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรแลวจัดฝกอบรมและดําเนินการปรับเลื่อนระดับของหัวหนากลุมในภาพรวมของกรมเพ่ือเปนขวัญ กําลังใจคนทํางานตอไปดวย 

7.4 ขอความรวมมือ คณะกรรมการพิจารณาผลงานไดโปรดเรงรัดชวยเหลือเพ่ือใหผูเสนอผลงานมีทิศทางท่ีชัดเจน และสามารถปรับปรุงแกไขผลงาน
ท่ีเสนอประเมินเลื่อนระดับไดอยางตรงเปาหมาย บุคลากรมีความกาวหนา เติบโตตามสายงาน และพรอมเปนผูบริหารในอนาคต 

7.5 ขอความรวมมือทุกหนวยงานใชการปกครอง บังคับบัญชาอยางเปนธรรม มีระบบการพิจารณาความดีความชอบ เปนไปตามระเบียบข้ันตอนทาง
กฎหมาย การสนับสนุนชวยเหลือเอาใจใสหัวหนาหนวยงาน ควรจัดสวัสดิการภายในเพ่ือใหบุคลากรมีความสุขไมขัดระเบียบก็ควรดําเนินการใหมี
ข้ึน ปญหาการรองเรียนภายในเกิดจากความไมเปนธรรมตองระมัดระวัง รองเรียนมาใหอธิบดีดําเนินการเปนเรื่องธรรมดา แตถารองไปหา
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบความชอบทางกฎหมายตองระวังใหมาก 

7.6 งานตรวจสอบภายใน ตองมีเปาหมายการตรวจสอบเพ่ือการแนะนําและปองปราม มิใชมุงจับผิด ควรเนนการปองกันลวงหนา การใหความรูใน
งานจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตองนํามาใช สําหรับการตรวจสอบหนวยงานเบิกจายในสังกัดทุกหนวยงาน 

กจ. 
ผูตรวจ

ราชการกรม 
กตน. 

และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
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7.7 มุงหวังใหกรมประมงภายในจังหวัดมีเอกภาพ ประมงจังหวัดกับหนวยงานประมงสวนกลาง ท่ีตั้งภายในจังหวัดตองเปนทีมเดียวกันตองสนับสนุน
ชวยเหลือกัน ทําอยางไรใหบุคลากรมีความสัมพันธฉันญาติ ฉันเพ่ือน อาจมีกีฬาประจําป หรืองานประจําปรวมกันก็ได 

7.8 ขอความรวมมือผูตรวจราชการกรมประมง เปนอธิบดีนอย หรือเปนตัวแทนอธิบดีในการตรวจราชการ ขอความกรุณาใหความสําคัญกับผูวา
ราชการจังหวัดพบผูวาหรือรองผูวาท่ีคุมงานดานประมง วาทานมีความคิดเห็นอยางไร มีปญหาอุปสรรคอยางไรหรือมีความหนักใจอะไรบาง
โดยเฉพาะผูบริหารหนวยงานประมงในพ้ืนท่ี 

7.9 ขอความรวมมือทุกหนวยงานปรับปรุง ดูแลสถานท่ีใหเปนบานท่ีนาอยู นาทํางาน รักษาทรัพยสินราชการ ใหดีเหมือนทรัพยสินของตนเอง อาจจัด
ใหมีการประกวดหนวยงาน บานนาอยูผูคนนารักก็ได การบริการประชาชนตองเปนธรรมท่ัวถึง ประชาชนตองมากอน มีปญหาเกิดข้ึนประมง
จังหวัดตองไลบี้จี้ติด ไมหนีปญหาและประสานกรมอยางใกลชิด 

7.10 ตัวชี้วัดระดับบุคคลควรมีอยางเหมาะสมไมมากจนเกินความจําเปน เอาเฉพาะตัวชี้วัดหลักท่ีวัดคาความสําเร็จของงานตามแผนงาน โครงการกับ
ตัวชี้วัดกลางเทานั้นไมวัดจนเกินความจําเปน คนจะสําราญ งานจะสําเร็จไดอยางไร ขอใหกลุมพัฒนาระบบบริหารและกองตาง ๆ ประมงจังหวัดไป
พิจารณาดําเนินการดวย 

7.11 กรมประมงจะดําเนินการจัดสรรทรัพยากร ท่ีใชในการปฏิบัติงานจนถึงสํานักงานประมงอําเภอ ซ่ึงขณะนี้ไดมอบหมายให                          
สํานักเลขานุการกรม สํารวจทรัพยากรท่ีใชในการปฏิบัติงานของสวนกลางวาจะสามารถจัดสรรออกไปใหสวนภูมิภาคไดมากนอยแคไหน 
นอกจากนี้ ไดมอบหมายใหกองกฎหมายและกองแผนงานไปดูเรื่องสิทธิการเบิกจายคาสาธารณูปโภค โดยเฉพาะโทรศัพทเคลื่อนท่ีแกสํานักงาน
ประมงจังหวัดและอําเภอ ซ่ึงไดยอดงบประมาณแลว ประมาณ 9 ลานบาท/ป  แมตัวเลขงบประมาณมากพอสมควร แตถาไมเริ่มตั้งแตวันนี้ก็ไมรู
วาจะไดเริ่มตนหรือไม เม่ือประมงอําเภอเปนหนวยงานกรมประมงระดับพ้ืนท่ี จึงเห็นวามีความจําเปนเพ่ือลดหรือแบงเบาภาระของประมงอําเภอ
อีกทางหนึ่งดวย 

7.12 การกระทําใดท่ีกระทบสิทธิบุคคลอยางรายแรง โดยเฉพาะบุคลากรภายในกรมประมง ตองเปดโอกาสใหคูกรณีไดมีโอกาส ทราบขอเท็จจริง
อยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยามหลักฐานอยางเต็มท่ี 

 


