คู่มือการปฏิบัติงาน
โครงการส่งเสริมอาชีพประมง
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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คานา
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง” (Zoning
by Agri-Map) มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้าเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว
เข้าสู่กิจกรรมด้านอื่นๆ โดยให้เหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ ซึ่งกรมประมงมีแนวคิดที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการท้านาข้าว
เพื่อทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการเลี้ยงสัตว์น้า เสนอให้เป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมประมงได้ด้าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง
(Zoning by Agri Map) กิจกรรมย่อยส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ในพื้นที่ 20
จังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ กรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จึงได้จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง
(Zoning by Agri Map) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน ภายใต้กรอบการด้าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรมประมง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าว
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1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง” (Zoning by Agri-Map)
โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาในภาคการเกษตรไทย เช่น ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่้า การขาดแคลนน้้า เป็นต้น รัฐบาล
จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเข้าสู่กิจกรรมด้านอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสนับสนุนข้อมูลให้เกษตรกรใช้
ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาในภาคการเกษตรไทย โดยใช้แนวทางการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่กับชนิดของพืชผลทางการเกษตรที่จะปลูกว่าสอดคล้องเหมาะสม
กันหรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพได้อย่างไร ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยเสนอแนวทางเลือกใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป
ด้วยเหตุนี้ กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการท้านาข้าว
เพื่อทดลองปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้าและส่งเสริมให้เป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเลี้ยงสัตว์น้า
2.2 เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร
3. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาการด้าเนินการโครงการ 1 ปี (เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2563 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2564)
4. วิธีและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 สารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร
1.1 คัดเลือกเกษตรกร
ผู้รับผิดชอบ : ส้านักงานประมงจังหวัด
การดาเนินงาน :
1) ส้านักงานประมงจังหวัดติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูลพื้นที่
และรายชื่อของเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) และพื้นที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3)
2) ส้านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง และที่ดินอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) และเหมาะสม
เล็กน้อย (S3) กับการเพาะปลูกข้าว
- มีบ่อน้้าขนาดพื้นที่บ่อ ไม่น้อยกว่า 1 งาน
- ยินดีปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ด้านการเลี้ยงสัตว์น้า
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3) เกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาในข้อ 2) กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์ม 1)
4) ส้านักงานประมงจังหวัดเสนอรายชื่อของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มาที่กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด (ตารางแบบฟอร์ม 1)
ระยะเวลาการดาเนินงาน : เดือนตุลาคม 2563
1.2 สารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร
ผู้รับผิดชอบ : ส้านักงานประมงจังหวัด
การดาเนินงาน :
1) ส้านักงานประมงจังหวัดส้ารวจข้อมูลของเกษตรกรแต่ละรายโดยใช้แบบฟอร์มของกรมพัฒนาที่ดิน
(zoning 01)
2) ส้านักงานประมงจังหวัดบันทึกข้อมูลของเกษตรกรแต่ละรายลงในระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่เว็บไซต์ http://zoningbyagrimap.ldd.go.th/year.html โดยเลือกปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) ส้านักงานประมงจังหวัดดาวน์โหลดข้อมูลตารางรายชื่อเกษตรกร (zoning 02) ที่บันทึกในเว็บไซต์
ของกรมพัฒนาที่ดิน ส่งมาทีก่ องวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
4) ส้านักงานประมงจังหวัดส้ารวจความรู้ของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ (แบบฟอร์ม 2) และสรุป
ข้อมูลตามแบบฟอร์มมาที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด (ตารางแบบฟอร์ม 2)
5) ส้านักงานประมงจังหวัดส้ารวจข้อมูลรายได้ของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์ม 6) และสรุป
ข้อมูล (ตารางแบบฟอร์ม 6) พร้อมส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ระยะเวลาการดาเนินงาน : เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
กิจกรรมที่ 2 ให้คาแนะนา ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้า
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
การดาเนินงาน :
1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดด้าเนินการประสานงานกับส้านักงานประมงจังหวัด
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อขอรายชื่อเกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ด้าเนินการให้ค้าแนะน้า และให้ความรู้ด้านการเตรียมบ่อ
การท้าปุ๋ยหมักในบ่อปลา การเลี้ยงปลากินพืช และวิเคราะห์คุณภาพน้้าเบื้องต้น พร้อมกรอกข้อมูลตามแ บบฟอร์ม
(แบบฟอร์ม 3) จ้านวน 2 ครั้ง/ราย
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด สรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มมาที่กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด (ตารางแบบฟอร์ม 3)
ระยะเวลาการดาเนินงาน : เดือนธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2564
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
การดาเนินงาน :
1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดด้าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้าและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย
- พันธุ์ปลากินพืชขนาดตั้งแต่ 3 ซม.ขึ้นไป หรือพันธุ์สัตว์น้าจืดชนิดอื่นจ้านวนไม่เกิน 1,600 ตัว/ราย
- อาหารเม็ด เพื่อใช้ช่วงเริ่มปล่อยลูกปลา 1 กระสอบ/ราย
- วัสดุส้าหรับปรับสภาพน้้า เช่น ปูนขาว จุลินทรีย์
- วัสดุส้าหรับท้าปุ๋ยหมักเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ (ค่าวัสดุสามารถถัวจ่ายได้)
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2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มสนับสนุนปัจจัยการผลิต
(แบบฟอร์ม 4)
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด สรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มมาที่กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด (ตารางแบบฟอร์ม 4)
ระยะเวลาการดาเนินงาน : เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2564
กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผล
4.1 ติดตามและประเมินผลเกษตรกร (รายเก่า ปี 2563)
ผู้รับผิดชอบ : ส้านักงานประมงจังหวัด
การดาเนินงาน : ส้านักงานประมงจังหวัดเข้าติดตามประเมินผลสัตว์น้า (รายเก่า ปี 2563) (แบบฟอร์ม 5)
จ้านวน 1 ครั้ง/ราย และสรุปข้อมูล (ตารางแบบฟอร์ม 5) มาที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ระยะเวลาการดาเนินงาน : เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564
4.2 ติดตามและประเมินผลเกษตรกร (รายใหม่ ปี 2564)
ผู้รับผิดชอบ : ส้านักงานประมงจังหวัด
การดาเนินงาน :
1) ส้านักงานประมงจังหวัดเข้าติดตามประเมินความรู้ของเกษตรกร (รายใหม่ ปี 2564) หลังเข้าร่วม
โครงการ (แบบฟอร์ม 2) และสรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มมาที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด (ตารางแบบฟอร์ม 2)
2) ส้านักงานประมงจังหวัดส้ารวจข้อมูล รายได้ของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์ม 6)
และสรุปข้อมูล (ตารางแบบฟอร์ม 6) พร้อมส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ระยะเวลาการดาเนินงาน : เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564
กิจกรรมที่ 5 บริหารงานโครงการฯ (ส่วนกลาง)
5.1 จัดทาเอกสารเผยแพร่
ผู้รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
การดาเนินงาน : จัดท้าเอกสารเผยแพร่แล้วส่งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด น้าไป
มอบให้กับเกษตรกรในโครงการฯ
ระยะเวลาการดาเนินงาน : เดือนพฤศจิกายน 2563
5.2 จัดทาคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ สาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
การดาเนินงาน : จัดท้าคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ ส้าหรับเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาการดาเนินงาน : เดือนพฤศจิกายน 2563
5.3 บริหารงานโครงการฯ
ผู้รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
การดาเนินงาน : ติดตามผลการด้าเนินงานของหน่วยงานภูมิภาค
ระยะเวลาการดาเนินงาน : เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
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5. พื้นที่ดาเนินการและกลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรายใหม่ จ้านวน 1,900 ราย พื้นที่ด้าเนินการ 20 จังหวัด
- กลุ่มเป้าหมายติดตามเกษตรกรรายเก่า ปี 2563 จ้านวน 5,000 ราย พื้นที่ด้าเนินการ 50 จังหวัด
ตารางที่ 1 พื้นที่ดาเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดาเนินโครงการ
ลาดับ

พื้นที่
ดาเนินงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

เชียงใหม่
ล้าปาง
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
พะเยา
น่าน
พิจิตร
นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
สุโขทัย
ก้าแพงเพชร
อุตรดิตถ์
ตาก
อุทัยธานี
ชัยนาท
ลพบุรี
อุดรธานี
หนองบัวล้าภู
หนองคาย
เลย
นครพนม
บึงกาฬ
สกลนคร
ยโสธร

กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร
จานวนเกษตรกร
ติดตามเกษตรกร
รายใหม่ ปี 2564
รายเก่าปี 2563
(ราย)
(ราย)
100
100
100
100
100
100
100
100

30
10
21
62
50
40
12
22
36
20
29
30
10
10
48
19
15
250
120
117
200
223
122
80
200

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สนง.ปจ.
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืด
สนง.ปจ.เชียงใหม่
สนง.ปจ.ล้าปาง
สนง.ปจ.แม่ฮ่องสอน
สนง.ปจ.เชียงราย
สนง.ปจ.พะเยา
สนง.ปจ.น่าน
สนง.ปจ.พิจิตร
สนง.ปจ.นครสวรรค์
สนง.ปจ.เพชรบูรณ์
สนง.ปจ.พิษณุโลก
สนง.ปจ.สุโขทัย
สนง.ปจ.ก้าแพงเพชร
สนง.ปจ.อุตรดิตถ์
สนง.ปจ.ตาก
สนง.ปจ.อุทัยธานี
สนง.ปจ.ชัยนาท
สนง.ปจ.ลพบุรี
สนง.ปจ.อุดรธานี
สนง.ปจ.หนองบัวล้าภู
สนง.ปจ.หนองคาย
สนง.ปจ.เลย
สนง.ปจ.นครพนม
สนง.ปจ.บึงกาฬ
สนง.ปจ.สกลนคร
สนง.ปจ.ยโสธร

ศพจ.อุดรธานี
ศพจ.อุดรธานี
ศพจ.หนองคาย
ศพจ.เลย
ศพจ.นครพนม
ศพจ.หนองคาย
ศพจ.นครพนม
ศพจ.ยโสธร

5
ลาดับ

พื้นที่
ดาเนินงาน

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ศรีสะเกษ
อ้านาจเจริญ
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
สุรินทร์
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
ตราด
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี
นครนายก
สตูล
ชุมพร
นราธิวาส
รวม

กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร
จานวนเกษตรกร
ติดตามเกษตรกร
รายใหม่ ปี 2564
รายเก่าปี 2563
(ราย)
(ราย)
50
132
100
195
100
100
50
105
100
272
100
360
100
200
100
303
100
400
100
100
100
274
100
410
25
6
76
32
60
10
25
64
10
19
11
16
19
1,900
5,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สนง.ปจ.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
สนง.ปจ.ศรีสะเกษ
สนง.ปจ.อ้านาจเจริญ
สนง.ปจ.มุกดาหาร
สนง.ปจ.อุบลราชธานี
สนง.ปจ.สุรินทร์
สนง.ปจ.ขอนแก่น
สนง.ปจ.กาฬสินธุ์
สนง.ปจ.ร้อยเอ็ด
สนง.ปจ.มหาสารคาม
สนง.ปจ.ชัยภูมิ
สนง.ปจ.นครราชสีมา
สนง.ปจ.บุรีรัมย์
สนง.ปจ.กาญจนบุรี
สนง.ปจ.ราชบุรี
สนง.ปจ.เพชรบุรี
สนง.ปจ.ปราจีนบุรี
สนง.ปจ.สระแก้ว
สนง.ปจ.ตราด
สนง.ปจ.ระยอง
สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.ปจ.จันทบุรี
สนง.ปจ.นครนายก
สนง.ปจ.สตูล
สนง.ปจ.ชุมพร
สนง.ปจ.นราธิวาส
50 แห่ง

ศพจ.ศรีสะเกษ
ศพจ.อ้านาจเจริญ
ศพจ.มุกดาหาร
ศพจ.อ้านาจเจริญ
ศพจ.ศรีสะเกษ
ศพจ.ขอนแก่น
ศพจ.กาฬสินธุ์
ศพจ.ร้อยเอ็ด
ศพจ.มหาสารคาม
ศพจ.กาฬสินธุ์
ศพจ.ขอนแก่น
ศพจ.มหาสารคาม
12 แห่ง

6
6. ตัวชี้วัด
6.1 การประเมินผลด้านปริมาณ
- เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง จ้านวน 1,900 ไร่
6.2 การประเมินด้านคุณภาพ
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 85 มีผลผลิตสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม/ไร่
7. งบประมาณ
ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2564 โดยเบิกจ่ายจากแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า โครงการส่งเสริมอาชีพประมง
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) กิจกรรมย่อยส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการ
ประมง (Zoning by Agri map) จ้านวน 6,840,000 บาท (หกล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง
9. หน่วยงานสนับสนุน
- ส้านักงานประมงจังหวัด
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ตารางที่ 2 การรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
สานักงานประมงจังหวัด
1. ส้ารวจและประเมิน ส่ง กปม.1 พร้อมทั้งแนบเอกสาร ดังนี้
คุณสมบัติของเกษตรกร 1. ตารางแบบฟอร์ม 1
2. ตารางแบบฟอร์ม 2 (ก่อน)
3. ตาราง zoning 02
4. ตารางแบบฟอร์ม 6 (ก่อน)
2. ให้ค้าแนะน้า
ถ่ายทอดให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงสัตว์น้า
3. สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตตามความเหมาะสม
4.1 ติดตามและ
ประเมินผล
(รายเก่า ปี 2563)
4.2 ติดตามและ
ประเมินผล
(รายใหม่ ปี 2564)

ส่ง กปม.1 พร้อมทั้งแนบเอกสาร ดังนี้
1. ตารางแบบฟอร์ม 5
2. ภาพถ่ายการด้าเนินงาน (ไฟล์ตน้ ฉบับรูปภาพ)
ส่ง กปม.1 พร้อมทั้งแนบเอกสาร ดังนี้
1. ตารางแบบฟอร์ม 2 (หลัง)
2. ตารางแบบฟอร์ม 6 (หลัง)
2. ภาพถ่ายการด้าเนินงาน (ไฟล์ตน้ ฉบับรูปภาพ)
(ถ้ามี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
-

ส่ง กปม.1 พร้อมทั้งแนบเอกสาร ดังนี้
1. ตารางแบบฟอร์ม 3
2. ภาพถ่ายการด้าเนินงาน (ไฟล์ตน้ ฉบับรูปภาพ)
(ถ้ามี)
ส่ง กปม.1 พร้อมทั้งแนบเอกสาร ดังนี้
1. ตารางแบบฟอร์ม 4
2. ภาพถ่ายการด้าเนินงาน (ไฟล์ตน้ ฉบับรูปภาพ)
-
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กิจกรรม
การสรุปรายงาน
ประจ้าเดือน และ
รายงานประจ้าปี

สานักงานประมงจังหวัด
1. รายงานประจ้าเดือน
- ส่ง กปม.1 และเอกสารการด้าเนินการ
แต่ละกิจกรรม ภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน
(โดยตัดยอดรายงาน ณ วันที่ 25 ของทุกเดือน)
2. รายงานประจ้าปี
- จ้านวน 1 ฉบับ (ประกอบด้วยผลการด้าเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรมโดยรวบรวมส่งให้ครบทุกราย
พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่ายต้นฉบับ ปัญหาอุปสรรค
ในการด้าเนินโครงการ ข้อเสนอแนะในการ
ด้าเนินงานโครงการในปีต่อไป)
- ส่งมายังกองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ จืด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
3. คัดเลือกเกษตรกรที่ประสบความส้าเร็จของ
โครงการฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ราย
- ส่งมายังกองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ จืด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
1. รายงานประจ้าเดือน
- ส่ง กปม.1 และเอกสารการด้าเนินการ
แต่ละกิจกรรม ภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน
(โดยตัดยอดรายงาน ณ วันที่ 25 ของทุกเดือน)
2. รายงานประจ้าปี
- จ้านวน 1 ฉบับ (ประกอบด้วยผลการด้าเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม โดยรวบรวมส่งให้ครบทุกราย
พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่ายต้นฉบับ ปัญหาอุปสรรคใน
การด้าเนินโครงการ ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน
โครงการในปีต่อไป)
- ส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ การส่งรายงานประจ้าเดือนและรายงานประจ้าปีมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ผ่านทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งส่งส้าเนาไฟล์ข้อมูล Excel ของแต่ละกิจกรรม มายัง E-mail: inland.zoning@gmail.com

