คู่มือ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ปีงบประมาณ 2564

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑
คู่มือ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ 2564
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกันอย่างแพร่ห ลาย เนื่องจากเป็นสั ตว์น้าเศรษฐกิจ
ที่ มี มู ล ค่ า ค่ อ นข้ า งสู ง และได้ รั บ ความนิ ย มจากผู้ บ ริ โ ภค และยั ง มี ต ลาดรองรั บ ทั้ ง การบริ โ ภคภายในประเทศ
และต่างประเทศเกษตรกรสามารถยึดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ โดยจากข้อมูลสถิติกรมประมง
ปี 2561 มี เกษตรกรผู้ เพาะเลี้ ย งกุ้งก้า มกราม จ้า นวน 7,307 ฟาร์ม พื้ นที่ 87,908 ไร่ ผลผลิ ตประมาณ
31,838 ตัน มูล ค่าประมาณ 7,907 ล้านบาท พื้นที่เลี้ ยงที่ส้ าคัญอยู่ในจังหวัดนครปฐม สุ พรรณบุรี ราชบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาฬสินธุ์ และเชียงราย เป็นต้น
กรมประมงเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส้ า คั ญ ของเกษตรกรผู้ เ พาะเลี้ ย งกุ้ ง ก้ า มกราม โดยส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ เน้นพัฒนาเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดให้
สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้น การยกระดับ
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี (GAP) ซึ่งสอดคล้อง
กับ วั ตถุป ระสงค์ข องโครงการระบบส่ งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเกษตรกรต้น แบบด้า นการเพาะเลี้ ย ง
กุ้งก้ามกรามสามารถเป็ น แหล่ งเรีย นรู้ และศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นตัว อย่างที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกลุ่ ม
เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามรายอื่นและผู้ที่สนใจ
ดัง นั้ น กรมประมงจึ ง ด้ า เนิน การประกวดเกษตรกรต้น แบบด้ า นการเพาะเลี้ ย งกุ้ ง ก้ า มกราม
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่
ปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความส้าคัญ และสร้างขวัญก้าลังใจให้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มีพลังใจ
สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นแนวทาง
ในการขยายผลการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่ประสบความส้าเร็จในอาชีพ
และด้าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม
2.2 เพื่ อส่ งเสริ มและยกระดั บมาตรฐานการเพาะเลี้ ยงกุ้ งก้ ามกรามให้ มี การด้ าเนิ นงานอย่ าง
มีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มีผลงานดีเด่น เป็นต้นแบบการเรียนรู้
และสามารถยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลอื่น
2.4 เพื่อให้เกษตรกรต้นแบบด้านการผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้
เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง
๓. สาขาอาชีพ/ประเภทการคัดเลือก
เกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

๒
4. วิธีการสมัคร
4.1 ผู้ที่สนใจต้องกรอกใบสมัครพร้อมลงนามให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประมง https://www4.fisheries.go.th หรือ http://inlandfisheries.go.th/wordpress/
4.2 เปิดรับสมัคร (ระดับประเทศ) ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2564
4.3 ยื่นใบสมัครพร้อมข้อมูลพื้นฐานและผลงานประกอบเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่ ส้านักงานประมง
จังหวัดทุกจังหวัด
5. วิธีการด้าเนินงาน แบ่งระดับการคัดเลือกเป็น
5.1 ระดับจังหวัด
5.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
- กรมประมงแต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ ยง
กุ้งก้ามกราม ปี งบประมาณ 2564 เพื่อแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการคัดเลื อกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ ยง
กุ้ งก้ ามกรามระดั บจั งหวั ด ปี งบประมาณ 2564 ในการด้ า เนิ น การคั ด เลื อ กเกษตรกรต้ น แบบระดั บ จั ง หวั ด
ซึง่ คณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นฯ ประกอบด้วย
1) ประมงจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ
2) ผู้ อ้ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า จื ด กองวิ จั ย และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เป็นอนุกรรมการ
3) หั วหน้ ากลุ่ มพั ฒ นาและส่ งเสริ มอาชี พการประมง ส้ านั กงานประมงจั งหวั ด
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
5.1.2 การรับสมัคร
- ส้ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด รั บ สมั ค รเกษตรกรเพาะเลี้ ย งกุ้ ง ก้ า มกรามที่ ส นใจ
เพื่อคัดเลื อกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัด
ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 และส่งส้าเนาใบสมัครไปยังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ภายใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
5.1.3 การคัดเลือก
- คณะอนุ กรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ ยงกุ้งก้ามกรามระดับ
จังหวัด ปี งบประมาณ 2564 พิจ ารณาคัดเลื อกเกษตรกรที่มีผ ลงานดีเด่น โดยแต่ละจังหวัดสามารถคัดเลือก
เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จ้านวน 3 ราย ซึ่งเกษตรกรผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ: หากจังหวัดใดมีผู้สมัครไม่ผ่านตามเกณฑ์คะแนนที่ก้าหนด ถือว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกหรือ ผู้ผ่านการ
คัดเลือกอาจมีน้อยกว่า 3 ราย

๓
5.1.4 แจ้งผลการคัดเลือกและการมอบรางวัล
- คณะอนุกรรมการฯ ด้าเนินการแจ้งผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ /
ผลงาน/ภาพผลงานเกษตรกรต้ น แบบ ให้ ก องวิจั ยและพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ าจื ดทราบ ภายในวั นที่ 7
มิถุนายน 2564 และด้าเนินการมอบประกาศนียบัตรให้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก แบ่งเป็น ให้แก่เกษตรกรที่
ผ่านการคัดเลือก
5.2 ระดับประเทศ
5.2.1 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ
2564 เพื่อด้าเนินการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบระดับประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย
- รองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
- ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เป็นรองประธานกรรมการ
- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นกรรมการ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เป็นกรรมการ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้า เป็นกรรมการ
- เลขานุการกรม เป็นกรรมการ
- ผู้อ้านวยการกองตรวจราชการ เป็นกรรมการ
- หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ควบคุม กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เป็นกรรมการ
- หั ว หน้ า กลุ่ ม วิ จั ยและพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรม กองวิจั ย และพั ฒ นาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เป็นกรรมการและเลขานุการ
5.2.2 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ
2564 พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จ้านวน 3 ราย จากที่ผ่านการคัดเลือกระดับ จังหวัด แบ่งเป็น
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะกรรมการฯ ด้าเนินการแจ้งผลการคัดเลือกพร้อม
รายละเอีย ด คุณ สมบั ติ / ผลงาน/ภาพผลงานและภาพเกษตรกรต้น แบบดีเด่ นระดับ ประเทศ ให้ กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ก้าหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
6. คุณสมบัติของเกษตรกร เกณฑ์การให้คะแนน และรางวัลที่ได้รับ
6.1 คุณสมบัติของเกษตรกรต้นแบบที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกอบด้วย
1) เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มีสัญชาติไทย มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียมาก่อน
2) เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3) เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มีผลงานดีเด่น สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้
และยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลอื่น
4) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ. 1)
5) เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าที่ดี (GAP)

๔
6) พื้นที่ด้าเนินการเกษตรของเกษตรกรต้องเป็นพื้นที่ถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7) ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่ าที่
ก้าหนดจะไม่พิจารณาตัดสิน
6.2 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
1) ความสามารถในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดกุ้งก้ามกราม (35 คะแนน)
พิจารณาจาก
- มีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ หรือต่อหน่วยพื้นทีเ่ กินค่าเฉลี่ยของประเทศ
- มีการผลิตที่ถูกหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีและเหมาะสมตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี (GAP)
- มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่ดี (แผนการผลิตและการตลาด)
- มีข้อมูลต้นทุนและรายได้ จากอาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ย้อนหลัง 3 ปี)
- มีการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงสภาพการผลิต
- ความยั่งยืนในอาชีพ ได้แก่ ความต่อเนื่องของการเลี้ยง การขยายพื้นที่เลี้ยง การเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตและการตลาด
- การขยายผล ได้แก่ สามารถเผยแพร่ ขยายผลให้แก่ส่วนรวมไปปฏิบัติได้
2) ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน (25 คะแนน)
พิจารณาจาก
- มีการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ การเลี้ยง น้ามาพัฒนาเกษตรของ
ตนเองในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้ และการจัดการ
- การน้าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่การเลี้ยงและไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม
- มีการใช้ประโยชน์ของที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสม
- การแก้ปัญหาของเกษตรกรด้านพื้นที่การเลี้ยง ด้านวิชาการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
- แนวคิดในการท้างาน มีแนวคิดและหลักการในการท้างาน
3) ความเป็นผู้น้าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (20 คะแนน)
พิจารณาจาก
- เป็นผู้น้าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- การท้าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และอื่น ๆ
- ความสามารถในการสื่อสาร และการท้าความเข้าใจ
- บุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือและจริยธรรม
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (20 คะแนน)
พิจารณาจาก

๕
- พื้นที่เพาะเลี้ยงต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวน หรือเขตหวงห้ามของทางราชการ (ตรวจ
เอกสารสิทธ์)
- ขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิต รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น มีการจัดการระบบน้้า
ทิ้งอย่างเหมาะสม น้้าทิ้งจากบ้านเรือนต้องแยกจากระบบการเลี้ยง การป้องกันก้าจัดศัตรูกุ้งก้ามกรามโดยวิธีที่
ถูกต้องตามหลักวิธีการ ฯลฯ
- มีการจัดการที่อยู่อาศัย และกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและถูกสุขลักษณะ
- การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง เช่น ผลผลิตสัตว์น้าที่เก็บเกี่ยวต้องไม่มียาหรือสารเคมี
ตกค้างเกินมาตรฐานที่กรมประมงก้าหนด
6.3 รางวัลเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ดังนี้
1) ระดั บ จั ง หวัด มอบประกาศนี ยบัต ร จ้ านวนรางวัล ตามที่เ กษตรกรผ่ านการคัดเลื อ ก
ทั่วประเทศ
2) ระดั บ ประเทศ มอบโล่ ร างวั ล และใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ในวั น สถาปนากรมประมง
แบ่งเป็น ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในเดือนกันยายน 2564
การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ 2564 มีหลักเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา ขั้นตอนการด้า เนินงาน แนวคิด และผลการ
ด้าเนินงานของแปลงใหญ่ในการพัฒนาการผลิต การรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนา
ความรู้ เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกในแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์การประกวดประกอบด้วย
4 หมวด รวม 100 คะแนน คือ
1. ความสามารถในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดกุ้งก้ามกราม (35 คะแนน)
2. ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน (25 คะแนน)
๓. ความเป็นผู้น้าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (20 คะแนน)
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (20 คะแนน)
ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่าที่ก้าหนดจะไม่
พิจารณาตัดสิน
ประเด็นพิจารณา

คะแนนเต็ม

1. ความสามารถในการบริหารจัดการการผลิต
และการตลาดกุ้งก้ามกราม
พิจารณาจาก
1.1 มีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ หรือต่อหน่วยพื้นที่
เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ
1.2 มีการผลิตที่ถูกหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี

35
5
5

คะแนน ที่ได้ มีตัวอย่าง/เอกสาร/
หลักฐาน (มี/ไม่มี)

๖
ประเด็นพิจารณา
และเหมาะสมตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ท างการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี (GAP)
1.3 มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่ดี
(แผนการผลิตและการตลาด)
1.4 มี ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น และรายได้ จากอาชี พ การ
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ย้อนหลัง 3 ปี)
1.5 การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงสภาพการผลิต
1.6 ความยั่งยืนในอาชีพ ได้แก่ ความต่อเนื่องของ
การเลี้ย ง/การขยายพื้น ที่เลี้ย ง/การเพิ่มมูล ค่าผลผลิ ต
และการตลาด
1.7 การขยายผล ได้แก่ สามารถเผยแพร่ ขยาย
ผลให้แก่ส่วนรวมไปปฏิบัติได้
2. ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และความพยายามฟั น ฝ่ า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน
พิจารณาจาก
2.1 มีการประยุ กต์เทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับ
พื้นที่การเลี้ยง น้ามาพัฒนาเกษตรของตนเองในการเพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้ และการจัดการ
2.2 การน้าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นที่การเลี้ยงและไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม
2.3 มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิ น อย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
2.4 การแก้ ปั ญ หาของเกษตรกรด้ า นพื้ น ที่ ก าร
เลี้ ย ง ด้ านวิ ช าการเกษตร ด้า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม
และด้านสิ่งแวดล้อม
2.5 แนวคิดในการท้างาน มีแนวคิดและหลักการ
ในการท้างาน
3. ความเป็นผู้น้าและการเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ
พิจารณาจาก
3.1 เป็นผู้น้าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3.2 การท้ าประโยชน์ เพื่ อส่ ว นรวม เช่ น เป็ น ที่

คะแนนเต็ม

5
5
5
5
5
25
5
5
5
5
5
20
5
5

คะแนน ที่ได้ มีตัวอย่าง/เอกสาร/
หลักฐาน (มี/ไม่มี)

๗
ประเด็นพิจารณา

คะแนนเต็ม

ปรึ ก ษาด้ า นต่ า ง ๆ เป็ น สถานที่ ศึ ก ษาดู ง าน เป็ น ผู้
ถ่ายทอดความรู้และอื่น ๆ
3.3 ความสามารถในการสื่อสาร และการท้าความ
เข้าใจ
3.4 บุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือและจริยธรรม

5

4. การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาจาก
4.1 พื้นทีเ่ พาะเลี้ยงต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวน หรือ
เขตหวงห้ามของทางราชการ (ตรวจเอกสารสิทธ์)
4.2 ขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิ ต รั กษาธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม เช่น มีการจั ดการระบบน้้าทิ้งอย่าง
เหมาะสม น้้าทิ้งจากบ้านเรือนต้องแยกจากระบบการ
เลี้ ย ง การป้ อ งกั น ก้ า จั ด ศั ต รู กุ้ ง ก้ า มกรามโดยวิ ธี ที่
ถูกต้องตามหลักวิธีการ ฯลฯ
4.3 มี ก ารจั ด การที่ อ ยู่ อ าศั ย และกิ จ กรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและถูก
สุขลักษณะ
4.4 การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง เช่น ผลผลิตสัตว์
น้้าที่เก็บเกี่ยวต้องไม่มียาหรือสารเคมีตกค้างเกิน
มาตรฐานที่กรมประมงก้าหนด

คะแนน ที่ได้ มีตัวอย่าง/เอกสาร/
หลักฐาน (มี/ไม่มี)

5
20
5
5

5
5

ตารางสรุปคะแนน
ประเด็นพิจารณา
1) ความสามารถในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด
กุ้งก้ามกราม
2) ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้าง
ผลงาน
3) ความเป็นผู้น้าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
35 คะแนน
25 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

คะแนนที่ได้

แบบเปรียบเทียบคะแนนผลการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ระดับจังหวัด) ปีงบประมาณ 2564
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
คะแนนที่ได้
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
คะแนนเต็ม ชื่อ-สกุล.....................................
ชื่อ-สกุล.............................
ชื่อ-สกุล.............................
เลขทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง เลขทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง เลขทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้า...................................
สัตว์น้า..................................
สัตว์น้า..................................
1. ความสามารถในการบริหาร
จัดการผลิตและการตลาดกุ้ง
ก้ามกราม
2. ความคิดริเริ่มและความ
พยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการ
สร้างผลงาน
3. ความเป็นผู้น้าและการ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

35
25
20
20
100

ลงชื่อ............................................................อนุกรรมการและเลขานุการ
(……………………….………………..………..)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

ลงชื่อ............................................................อนุกรรมการ
(……………………….………………..………..)
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด……………….
ลงชื่อ............................................................ประธานอนุกรรมการ
(……………………….………………..………..)
ประมงจังหวัด.........................................

รูปถ่าย

ใบสมัคร
เพื่อเข้ารับคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ 2564
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................
ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................โทรศัพท์(มือถือ)......................................................................
E-mail (ถ้ามี)............................................................................................................................... .........................
วุฒิการศึกษา............................................................................................................................. ............................
ชื่อฟาร์ม .............................................................. พื้นที่ในการเลีย้ ง ............................... ไร่ ....................... งาน
ที่ตั้งฟาร์ม............................................................................................................................. .................................
พิกัดฟาร์ม..................................................................................................................................... ........................
เลขทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ. 1) .............................................. วันหมดอายุ ............................
มาตรฐานฟาร์มที่ได้รับ ............................................................................................................................. ............
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ ได้รับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
ทุกประการ
(ลงชื่อ) ..........................................................
(..........................................................)
วันที่.......เดือน..................พ.ศ.............
หมายเหตุ: กรุณาเตรียมเอกสารและผลงานประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการในวันที่ยื่นใบสมัคร

เอกสารแนบท้ายใบสมัคร: กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในกล่องหน้าข้อความที่ท่านได้ยื่นเอกสารแนบ
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมลงนามรับรองส้าเนา
 ส้าเนาบัตรประชาชน จ้านวน 1 ฉบับ
 ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จ้านวน 1 ฉบับ
 ส้าเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ. 1) จ้านวน 1 ฉบับ
 ส้าเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ ที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้า (GAP) จ้านวน 1 ฉบับ
 แผนที่การเดินทางไปยังฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม จ้านวน 1 ฉบับ
 ผลงานประกอบเกณฑ์การประเมินและรูปภาพประกอบในหัวข้อ

