รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน
( ต.ค. 59 – มี.ค.60)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑

แผนงานกิจกรรม/โครงการ งานและงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.๒๕60
หน่วยงาน : ส่วนรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
สรท.
กิจกรรม/โครงการ

แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน
กิจกรรมที่๒ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรมย่อย ๒.2 (1)บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรมย่อย (๑) 1. คุ้มครองและปูองกันการบุกรุกท้าลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1.1 คุ้มครอง ปูองกันการบุกรุกท้าลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1.2ติดตามตรวจสอบการด้าเนินคดีและการร้องเรียน
1.3 เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปูองกันและปราบปรามทางทะเล
กิจกรรมย่อย (๑) 3.บริหารจัดการและอ้านวยการทั่วไป
3.1 ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แผนงาน : ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง
และปุาชายเลน
กิจกรรมที่๒ ปูองกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย (IUU)
กิจกรรมย่อย 1.2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานปูองกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการท้า
การประมงผิดกฎหมาย (IUU)
กิจกรรมย่อย 1.2 (1) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานปูองกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
การท้าการประมงผิดกฎหมาย (IUU)
1.1 ติดตามตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย(IUU)
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย(IUU)
1.3 อ้านวยการและบริหารทั่วไป

หน่วยนับ/
ปริมาณงาน

15ครั้ง
14ครั้ง
1หลักสูตร
2 เรื่อง

งบประมาณ
3,862,300
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,850,000
2,250,000
210,000
390,000
150,000
150,000
862,300
862,300
862,300

2 ครั้ง
2 ครั้ง

400,000
300,000
162,300

๒
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรมย่อย 2.1 (1) : คุ้มครอง ป้องกันการบุกรุกทาลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หลักการเหตุผล :
ส้านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนคุ้ม ครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการปูองกัน คุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งครอบคลุม 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล 117 อ้าเภอ 549 ต้าบล เนื้อที่ประมาณ
17.24 ล้านไร่ และพื้นที่ทางทะเลตั้งแต่แนวชายฝั่งจนถึงเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ เนื้อที่ประมาณ 202 ล้านไร่
โดยที่พื้นที่ชายฝั่งและทะเลมีศักยภาพสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง จึงมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์
หลากหลาย รวมทั้งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ้านวนถึง 77 ฉบับ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ
29 หน่วยงาน และมีกฎหมายที่ได้รับมอบอ้านาจประกอบด้วย (1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 (2) พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558(3) พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และ (4) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.
2535 เป็นต้น ซึ่งมีงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การตรวจตรา ลาดตระเวน และเฝูาระวังเพื่อคุ้มครองพื้นที่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. การปูองกันและปราบปรามการกระท้าผิดกฎหมาย กฎ ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. การบูรณาการและฝึกซ้อมการปฏิบัติการร่วมทางทะเลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. การด้าเนินการด้านคดีและบังคับใช้กฎหมาย
5. การติดตามและรายงานแผน/ผลการด้าเนินงานด้านคุ้มครองและปราบปรามการบุกรุกท้าลาย
ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อคุ้มครองพื้นที่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ให้ถูกบุกรุกท้าลาย
2. เพื่อปูองกันและปราบปรามผู้กระท้าผิดกฎหมาย
3. เพื่อรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่มเปูาหมายพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัดออกปฏิบัติงาน 15 ครั้ง 150 วัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชาชน ชุมชนชายฝั่ง หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง
พื้นที่ดาเนินโครงการ :
พื้นที่ทะเล และ ชายฝั่ง ๒ 4จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ตราด จันทบุรีระยอง ชลบุรีฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลาปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ระยะเวลาดาเนินโครงการ :
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60)

๓
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ :
เปูาหมายโครงการ :
เพื่อคุ้มครอง พื้นที่และ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ให้ถูกบุกรุกท้าลาย ปูองกันและ
ปราบปรามผู้กระท้าผิดกฎหมาย และรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
ผลลัพธ์:
-สามารถคุ้มครองพื้นที่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่24 จังหวัดชายฝั่งทะเล
-สามารถปูองกันผู้บุกรุกท้าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่24 จังหวัดชายฝั่งทะเล
-สามารถลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตัวชี้วัดKPI :
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ออกปฏิบัติงานคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ้านวน20 ครั้ง
-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีการบุกรุกท้าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งน้อยลง
-ตัวชี้วัดเชิงเวลา สามารถด้าเนินการได้แล้วเสร็จตามก้าหนดเวลาภายในเดือนตุลาคม
๒๕๕9ถึง กันยายน ๒๕60 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
-ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่ายสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามก้าหนดระยะเวลา
ผลกระทบเชิงบวก :
-ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลมีความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ผู้กระท้าผิดกฎหมายลดลง
งบประมาณที่ใช้ไป: 1,149,768บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

๔

วิธีการและแผนการดาเนินงาน:
รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จัดท้าแผนปฏิบัติการควบคุม
ปูองกันและปราบปรามการบุกรุก
6
ท้าลายทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ๖%
2.ลงพื้นที่เพื่อประสานการ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมปูองกัน
4
และปราบปราม ออกปฏิบัติงาน
ทางเรือร่วมกับเจ้าหน้าที่
ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 7
56%
3.จัดท้ารายงานในแต่ละครั้ง
2
28 %
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4.สรุปรายงานประจ้าปี10 %
ผลงานสะสม 100%
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ผลการปฏิบัติงาน:
ลงพื้นที่เพื่อประสานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมปูองกันและปราบปราม ออกปฏิบัติงานทางเรือ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1– 7
วัน/เดือน/ปี

พื้นที่
ผลการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
28-30 ต.ค.2559 - ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร เกาะเสม็ด
1. ตรวจเช็คสภาพเรือ และซ่อมบ้ารุง ประชุม
เกาะมาตรา เกาะพิทักษ์ เกาะแรด เกาะง่าม วางแผนงาน
ปากอ่าวตะโก
2. ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
- ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด เกาะแรด อ่าวสวี
กระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
3.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
31 ต.ค.- 2 พ.ย. - ปากน้้าชุมพร ปากอ่าวปะทิว หลังสวน
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
2559
ปากน้้าท่าตะโก อ่าวสวี จ.ชุมพร
กระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
- ท่าเทียบเรือบ่อทองหลาง ท่าเทียบเรือกุยบุรี 2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
เกาะจาน อ่าวมะนาว อ่าวน้อย คลองวาฬ
ชายฝั่งที่ 445/2559
หาดนวกร อ่าวประจวบฯ จ.ประจวบขีรีขันธ์ - ไม่พบผู้กระทาความผิด

๕

วัน/เดือน/ปี
3-5 พ.ย. 2559

พื้นที่
ผลการปฏิบัติงาน
- ปากน้้าคลองวาฬ ท่าเทียบเรือกุยบุรี ท่าเทียบ 1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
เรือคลองวาฬ หาดนวกร เกาะจาน หาดสาม กระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
พระยา อ่าวประจวบฯ ทับสะแก เกาะทะลุ 2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
บ่อทองหลาง จ.ประจวบขีรีขันธ์
และชายฝั่งที่ 445/2559
- ช่องพระ เกาะง่าม อ่าวทุ่งวัวแล่น เกาะไข่
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
เกาะเสม็ด เกาะมาตรา อ่าวทุ่งคา
ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร
6-8 พ.ย. 2559 - ปากน้้าชุมพร เกาะไข่ เกาะเสม็ด
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
เกาะแรด เกาะมาตรา เกาะง่าม อ่าวทุ่งวัว
กระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
แล่น อ่าวสวี จ.ชุมพร
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
- ท่าเรือเกาะเต่า เกาะนางยวน อ่าวโฉลกหล้า ชายฝั่งที่ 445/2559
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
9-11พ.ย. 2559 - ท่าเทียบเรือขนอม ท่าเทียบเรือสิชล ท่าเทียบ 1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
เรือท่าศาลา ปากร่องน้้าขนอมปากร่องน้้าท่า กระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
ศาลา จ.นครศรีธรรมราช
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
- เกาะเต่า เกาะนางยวน ดอนสัก
ชายฝั่งที่ 445/2559
เกาะสมุยเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
12-14พ.ย.2559 - ปากร่องน้้าสิชล ท่าศาลา ท่าเทียบเรือสิชล 1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
- ดอนสัก เกาะพงัน เกาะสมุย ท่าเรือเกาะเต่า 2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
จ.สุราษฎร์ธานี
ชายฝั่งที่ 445/2559
- เกาะนางยวน เกาะมาตรา เกาะมัตตะโพน อ่าว - ไม่พบผู้กระทาความผิด
ทุ่งวัวแล่น อ่าวสวี อ่าวสะพลี อ่าวหลังสวน ท่า
ตะโก เกาะแรด เกาะง่าม จ.ชุมพร
15-16พ.ย.2559 ปากอ่าวหลังสวน บ้านเกาะเสม็ด บ้านทุ่งมหา 1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
บ้านท่าตะโก อ่าวสะพลี อ่าวสวี เกาะมาตรา กระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
เกาะง่าม เกาะแรด อ่าวทุ่งวัวแล่น เกาะไข่
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
จ.ชุมพร
ชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
17พ.ย. 2559 ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล น้าเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 223
และชายฝั่งที่ 4 จ. ชุมพร
ไปเก็บรักษาที่ โรงเก็บเรือ ส่วนอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล

๖
วัน/เดือน/ปี
2-3 ธ.ค.2559

4-5 ธ.ค. 2559

6-7 ธ.ค. 2559

8-9 ธ.ค. 2559

10-11 ธ.ค.
2559

12-13 ธ.ค.2559

พื้นที่
ผลการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2559
ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร บ้านเกาะเสม็ด
1. ตรวจเช็คสภาพเรือ และซ่อมบ้ารุง ประชุม
อ่าวสวี เกาะแรด เกาะมาตรา เกาะมัตตะโพน วางแผนงาน
ท่าเทียบเรือบ้านท่าตะโก
2. ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
กระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
- ท่าเทียบเรือท่าตะโก สวี หลังสวน ละแม
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปราม
เกาะเสม็ด เกาะมาตรา เกาะมัตตะโพน
การกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
- ปากร่องน้้าชุมพร เกาะนางยวน เกาะแรด
และชายฝั่งที่ 445/2559
เกาะพงัน เกาะมาตรา เกาะเสม็ด
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร
- ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร อ่าวสวี
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปราม
เกาะเสม็ดเกาะมาตรา อ่าวทุ่งวัวแล่น
การกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
เกาะพงัน ท่าเรือขนอม เกาะง่าม ท่าเรือ
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
เกาะสมุย
และชายฝั่งที่ 445/2559
- ท่าเรือเกาะสมุย ดอนสัก ท่าเรือไชยา
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
ละแม หลังสวน ท่าตะโก อ่าวสวี
อ่าวสะพลี เกาะเสม็ด ท่าเทียบเรือปากน้้า
ชุมพร
- ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร เกาะเสม็ด
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปราม
อ่าวทุ่งวัวแล่น เกาะง่าม เกาะไข
การกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
เกาะ มาตรา อ่าวสวี อ่าวตะโก หลังสวน
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
- ปากร่องหลังสวน บ้านท่าตะโก อ่าวสวี
และชายฝั่งที่ 445/2559
อ่าวสะพลี เกาะมาตรา เกาะเสม็ด
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
อ่าวทุ่งวัวแล่น ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร
- ปากร่องน้้าชุมพร อ่าวทุ่งวัวแล่น เกาะไข่
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปราม
เกาะง่าม เกาะเสม็ด บ้านช่องพระ
การกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
เกาะทะลุ ท่าเทียบเรือบ่อทองหลาง
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
- ท่าเทียบเรือบ่อทองหลาง ทับสะแก
และชายฝั่งที่ 445/2559
หาดนวกร เกาะจาน ท่าเรือบ้านคลองวาฬ
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
- บ้านคลองวาฬ อ่าวน้อย อ่าวประจวบฯ
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปราม
เกาะจาน หาดสามพระยา หาดนวกร กุยบุรี การกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
- ท่าเทียบเรือคลองวาฬ อ่าวมะนาว
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
หาดสามพระยา หาดนวกร เกาะจาน
และชายฝั่งที่ 445/2559
อ่าวประจวบฯ
- ไม่พบผู้กระทาความผิด

๗
วัน/เดือน/ปี
พื้นที่
14 ธ.ค.2559 - ปากอ่าวประจวบฯ กุยบุรี เกาะจาน
หาดนวกร คลองวาฬ ทับสะแก เกาะทะลุ
เกาะไข่ เกาะง่าม ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร

ผลการปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปราม
การกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
15 ธ.ค. 2559 ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล น้าเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 223
และชายฝั่งที่ 4 จ. ชุมพร
ไปเก็บรักษาที่ โรงเก็บเรือ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 15 กุมภาพันธ์ 2560

2-3 ก.พ.2560 อ.บ้านดอน อ.ดอนสักอ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

4-5 ก.พ.2560 ต.ปะทิว ต.ปากน้้าชุมพร จ.ชุมพร
6-7 ก.พ.2560 - ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร ปากร่องน้้า
ปากน้้าชุมพร อ่าวปะทิว ท่าเทียบเรือ
ปากน้้าชุมพร เกาะเสม็ด อ่าวทุ่งวัวแล่น
เกาะไข่ เกาะง่าม อ่าวปะทิว
- ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร ปากร่องน้้า
ปากน้้าชุมพร ปากร่องน้้าหลังสวน
ท่าเทียบเรือหลังสวน เกาะเสม็ด
เกาะมาตรา เกาะแรด อ่าวสวี
บ้านท่าตะโก ละแม ท่าเทียบเรือหลังสวน
8-9 ก.พ.2560 - ท่าเทียบเรือหลังสวน ปากอ่าวบ้านท่า
ตะโกอ่าวสวี เกาะแรดเกาะมาตรา เกาะ
เสม็ด อ่าวทุ่งวัวแล่น ท่าเทียบเรือปากน้้า
ชุมพร
- ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร อ่าวทุ่งวัวแล่น
เกาะเสม็ด เกาะไข่ เกาะล้านเป็ดล้านไก่
เกาะง่าม เกาะหางจระเข้ เกาะทะลุ
10-11 ก.พ. - ท่าเรือเกาะทะลุ อ.บางสะพาน หาดแม่ร้าพึง
2560
สะพลี เกาะล้าน ล้านไก่ เกาะไข่ เกาะง่าม
เกาะเสม็ด อ่าวทุ่งวัวแล่น ท่าเทียบเรือ
ปากน้้าชุมพร
- ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร เกาะเสม็ด
เกาะมาตรา เกาะแรด เกาะนางยวนอ่าวหัว
กระโหลกเกาะพงัน เกาะเต่า

1. ตรวจเช็คสภาพเรือ และซ่อมบ้ารุง ประชุม
วางแผนงาน
2. เข้าพบเครือข่าย อ.บ้านดอน อ.ดอนสัก
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
เข้าพบเครือข่าย ต.ปะทิว ต.ปากน้้าชุมพร
จ.ชุมพร
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปราม
การกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด

1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปราม
การกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปราม
การกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด

๘
วัน/เดือน/ปี
พื้นที่
12-13 ก.พ.2560 - ท่าเทียบเรือเกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะ
แรด เกาะมาตรา เกาะง่าม อ่าวทุ่งวัวแล่น
ปากน้้าชุมพร เกาะเสม็ด ท่าเทียบเรือ
ปากน้้าชุมพร
- ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร เกาะเสม็ดเกาะ
มาตรา เกาะแรด อ่าวสวี ปากน้้าท่าตะโก
หลังสวน ไชยา ละแม อ่าวบ้านดอนท่าเรือ
เกาะสมุย
14 ก.พ.2560 - ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร หาดทรายรี
อ่าวสวี เกาะแรด อ่าวรางกระจิว เกาะเสม็ด
เกาะมาตรา อ่าวทุ่งวัวแล่น
- ร่วมพิธีปิดอ่าวช่วงฤดูปลาวางไข่และได้น้า
เรือทรัพยากรฯ223 จอดเทียบท่าปากน้้า
ชุมพร
15 ก.พ.2560 ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 4 จ. ชุมพร

ผลการปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปราม
การกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด

1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปราม
การกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
2.ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
น้าเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 223
ไปเก็บรักษาที่ โรงเก็บเรือ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 16 มีนาคม 2560
7 มี.ค. 2560 ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 1. ตรวจเช็คสภาพเรือและซ่อมบ้ารุงตรวจเช็ค
และชายฝั่งที่4จ.ชุมพร
เครื่ องจักรใหญ่และเครื่ องมือสื่อสารและรับ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
2. ประชุมวางแผนงานพร้อมปฏิบัติงาน
8-9 มี.ค. 2560 - ปากน้้าชุมพร อ่าวทุ่งวัวแล่น เกาะไข่
1. ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
เกาะเสม็ด เกาะมาตรา เกาะง่าม อ่าวปะทิว กระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
- ท่าเทียบเรืออ่าวปะทิว เกาะง่าม เกาะแรด 2. ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
เกาะไข่ อ่าวทุ่งวัวแล่น เกาะเสม็ด เกาะ
ชายฝั่งที่ 445/2559
มาตรา ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
10-11 มี.ค.2560 -ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร ปากร่องน้้า
1.ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
ปากน้้าชุมพร เกาะเสม็ด เกาะมาตรา เกาะ กระทาผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้ อง
แรด อ่าวสวี อ่าวรังกระจิวบ้านท่าตะโก
2. ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ละแม ท่าเทียบเรือหลังสวน
ชายฝั่งที่ 445/2559
- ท่าเทียบเรือหลังสวน ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ - ไม่พบผู้กระทาความผิด
กาญจนดิษฐ์ หลังสวน ท่าตะโก อ่าวบ้าน
ดอน
อ่าวสวี เกาะเสม็ด เกาะมาตรา

๙
วัน/เดือน/ปี
12มี.ค.2560

13มี.ค.2560

14มี.ค.2560

15มี.ค.2560

พื้นที่
ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร เกาะเสม็ด
เกาะแรด อ่าวสวี บ้านท่าตะโก หลังสวน
ไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ ละแม อ่าวบ้านดอน

ผลการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
กระทาผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้ อง
2. ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
อ่าวบ้านดอน ท่าฉาง ท่าชนะ ละแม หลังสวน 1. ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
บ้านท่าตะโก อ่าวสวี เกาะแรด เกาะมาตรา
กระทาผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้ อง
เกาะเสม็ด ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร
2. ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร อ่าวทุ่งวัวแล่น
1. ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
เกาะเสม็ด เกาะมาตรา เกาะง่าม
กระทาผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้ อง
เกาะแรด อ่าวสวี เกาะรังกะจิว บ้านท่าตะโก 2. ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด
- ท่าเทียบเรือบ้านท่าตะโก อ่าวสวีเกาะรัง
1. ปฏิบัติงานตรวจตรา ปูองกันและปราบปรามการ
กะจิว เกาะแรด เกาะมาตรา เกาะเสม็ด อ่าวทุ่ง กระทาผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้ อง
วัวแล่น เกาะง่าม ท่าเทียบเรือปากน้้าชุมพร 2. ปฏิบัติงานตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 445/2559
- ไม่พบผู้กระทาความผิด

ปัญหาและอุปสรรค:
1. นักท่องเที่ยวไม่รู้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. บางฤดูกาลมีคลื่นสูงและลมแรงมาก
3. มีการลักลอบท้าการประมงในเขตอนุรักษ์และพื้นที่หวงห้ามในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่
เจ้าหน้าที่กลับเข้าฝั่ง
4. ทุ่นแนวเขตถูกท้าลายหรือสูญหาย
5. พื้นที่ชายฝั่งบางแห่งไม่สามารถน้าเรือลงได้หรือเข้าไปไม่ได้เนื่องจากเรือมีขนาดใหญ่
6. บางพื้นที่มีการต่อสู้ขัดขวางการจับกุม
ข้อเสนอแนะ:
1. มีการประชาสัมพันธ์และจัดท้าเอกสารเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่น ปูายไฟ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น
2. ช่วงฤดูกาลมีคลื่นสูงและลมแรง ให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกปฏิบัติงานล่วงหน้า
3. ให้มีประสานงานหรือสนธิก้าลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อทุ่นแนวเขตทดแทนหรือเพิ่มเติม
5. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเรือยาง ขนาด 14 ฟุต
__________________________________________________________

๑๐

ภาพประกอบ 1

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการจัดการ
กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
ตัวชี้วัด : พื้นที่ระบบนิเวศทางทะเลที่สาคัญ ได้รับการจัดการ
กิจกรรมย่อย 2.2: คุ้มครอง ป้องกันการบุกรุกทาลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมย่อย 2.2 (1) ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินคดีและการร้องเรียน
หลักการเหตุผล :
ส้านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนควบคุมปูองกันและปราบปรามเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจในการ ปูองกัน ควบคุม คุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งครอบคลุม 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล 117 อ้าเภอ 549 ต้าบล เนื้อที่ประมาณ
17.24 ล้านไร่ และพื้นที่ทางทะเลตั้งแต่แนวชายฝั่งจนถึงเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ เนื้อที่ประมาณ 202 ล้านไร่
โดยที่พื้นที่ชายฝั่งและทะเลมีศักยภาพสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง จึงมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์
หลากหลาย รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ โดยส่วนควบคุมปูองกันและปราบปราม และ
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช.ที่ 1-7 เป็นผู้ด้าเนินการจับกุมผู้กระท้าความผิดและแจ้งข้อกล่าวหาต่อ
พนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่ท้าการจับกุม ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการด้าเนินงาน การจับกุม และผลการ
ด้าเนินงาน การจับกุม และผลการด้าเนินคดีว่าสิ้นสุดอย่างไร มีการยึดเครื่องมือที่กระท้าผิดหรือไม่ รวมถึง
ค้าพิพากษาของศาลในคดีนั้น ๆ จึงต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจน
สิ้นสุดกระบวนการลงโทษ เพื่อน้าผลการด้าเนินคดีรายงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ทราบถึงผลการด้าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม (คดีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ
2557 ถึง 2559 และคดีที่จะเกิดขึ้นประจ้าปีงบประมาณ 2560)
2.เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินคดี
3. เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการท้าลายด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.เพื่อน้าผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมปูองกันและปราบปรามการบุกรุก
ท้าลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่มเปูาหมายเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช. ที่ 1-7 พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ ศาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติงาน 24 ครั้ง รวม 120 วัน
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช. ที่ 1-7 พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ ศาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๕
พื้นที่ดาเนินโครงการ :
พื้นที่ทะเล และ ชายฝั่ง ๒ 4จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ตราด จันทบุรีระยอง ชลบุรีฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลาปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ระยะเวลาดาเนินโครงการ :
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60)
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ :
เปูาหมายโครงการ :ปฏิบัติงานตามแผน จ้านวน 14 ครั้ง
ผลลัพธ์ :จ้านวนผลคดีที่สามารถติดตามได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ที่มีการด้าเนินการจับกุม โดยส่วน
ควบคุมปูองกันและปราบปราม และสบทช. ที่ 1-7
ตัวชี้วัดKPI :
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ออกปฏิบัติงานตามแผน จ้านวน 14 ครั้ง
-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จ้านวนผลคดีที่สามารถติดตามได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ที่มีการจับกุม
โดยส่วนควบคุมปูองกันและปราบปราม และสบทช. ที่ 1-7
-ตัวชี้วัดเชิงเวลา -ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย ผลกระทบเชิงบวก :
การด้าเนินงานติดตามผลคดีมีปะสิทธิภาพมากขึ้น
งบประมาณที่ใช้ไป :23,020บาท (สองหมื่นสามพันยี่สิบบาทถ้วน)

๑๖

วิธีการและแผนการดาเนินงาน:
รายละเอียด
1.จัดท้าแผนปฏิบัติงานด้านการ
ติดตาม ตรวจสอบการด้าเนิน
คดีและการร้องเรียนด้านการ
ปูองกันและปราบปรามและการ
บังคับใช้กฎหมาย ๙ %
2.ประสานงานเพื่อทราบข้อมูล
การด้าเนินคดีของส้านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 1
–7
๒๑ %
3.ออกปฏิบัติงานติดตามคดี
และการร้องเรียนของพื้นที่
ส้านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 1 – 7 35 %
4.จัดท้ารายงานผลในแต่ละครั้ง
35 %
ผลงานสะสม 100%

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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35

48

61
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22

61

74
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๑๗
ผลการดาเนินงาน :
ออกปฏิบัติงาน จ้านวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1วันที่ 31 ตุลาคม
– 2 พฤศจิกายน 2559
- ครั้งที่ 2วันที่ 20
– 23 กุมภาพันธ์ 2560
พรก. การประมง
(เครื่องมือจับสัตว์น้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย)
อวนลาก อวนรุน อวนล้อม คราดหอย

พรบ.สงวน
และคุ้มครอง
สัตว์ป่า
พ.ศ.2535

พรบ.ทช.
พ.ศ.
2558

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4

-

-

1

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

6

-

-

-

-

-

3

7

2

3

1

-

-

-

-

1

-

23

26

1

2

0

2

7

4

7

ลาดับ

พื้นที่
รับผิดชอบ

จานวน
(คดี)

จานวน
ผู้ต้องหา
(คน)

๑

สทช.

-

-

-

-

-

-

๒

สบทช.1

-

-

-

-

-

๓

สบทช.2

7

13

-

1

๔

สบทช.3

4

4

-

๕

สบทช.4

-

-

๖

สบทช.5

-

๗

สบทช.6

๘

สบทช.7
รวม

อื่นๆ

ปัญหาและอุปสรรค:
1. ไม่สามารถประสานและติดตามสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้
2. ชื่อผู้กระท้าความผิดบางคดีไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถตรวจสอบได้
3. บางคดีที่อยู่ชั้นอัยการพิจารณา เจ้าหน้าที่ไม่สามารถประสานงานได้
ข้อเสนอแนะ :
เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ของส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-7 เจ้าของคดี
สอบถามและติดตามผลการด้าเนินคดีกับพนักงานสอบสวนอย่างสม่้าเสมอ
________________________________________________________

๑๘

ภาพประกอบ 2

๑๙

๒๐
ชื่อโครงการ:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย
IUU)(
ครัง้ ที่ 1
หลักการและเหตุผล :
การท้าการประมงนับเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ้านวนมากทั้งการผลิตเป็น
สินค้าส่งออกของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งหาเลี้ยงปากท้อง และสร้างรายได้ให้กับชาวประมงทั้งประมง
พื้นบ้าน และประมงพาณิชย์แต่ในปัจจุบันมีการท้าประมงที่แตกต่างไปจากเดิมโดยส่วนใหญ่เป็นไปในทาง
ที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบท้าการประมงในพื้นที่นอกเขตของตนเอง การใช้เครื่องมือท้าการประมงที่ผิด
กฎหมาย ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่ง และยังเป็นการเอาเปรียบชาวประมงที่ท้าการประมงที่ถูกต้อง
ซึ่งทั่วโลกให้ความส้าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม ท้าให้องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Oraganizationหรือ FAO) และประเทศต่างๆ ร่วมกันในการหา
มาตรการขจัดและต่อต้านการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน
ส้านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนรักษาผลประโยชน์ทางทะเลเล็งเห็นความส้าคัญ
ในเรื่องดังกล่าว จึงได้ก้าหนดให้มีการฝึกอบรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่เฝูาระวัง ควบคุมและปูองกันการบุกรุกท้าลายทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง รวมทั้งการลักลอบท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
การท้าประมงผิดกฎหมาย เพื่อความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในเรื่องการท้าการประมงผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย
2.
เพื่อให้ ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่น้าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน การ ปฏิบัติงาน คุ้มครอง ตรวจตรา
ลาดตระเวน ปูองกันและปราบปรามการท้าประมงผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อติดตาม เฝูาระวังการคุกคามทรัพยากรทางทะเลและผลกระทบของระบบนิเวศทางทะเล
ของเรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมงพาณิชย์
4. เพื่อทราบถึงข้อมูลและปัญหาของการแก้ไขปัญหาการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย
กลุ่มเป้าหมาย :
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พื้นที่ดาเนินงานโครงการ:
โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
ระยะเวลาดาเนินโครงการ:
9 – 10 มกราคม 2560

๒๑
วิธีการและแผนการดาเนินงาน:
ระยะเวลาดาเนินการ
รายละเอียด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1. จัดทาแผนปฏิบัติงาน ขออนุมัติ
ดาเนินงาน(5%)
2. ประสานงาน หาพื้นที่ดาเนินงาน
กาหนดการ กาหนดเวลา(20%)

2.5

2.5

2.0

2.5

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม(10%)
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทา
การประมงผิดกฎหมาย (IUU)
(60%)
5. จัดทารายงานผลการประชุม
(5%)

1.0

1.5

1.5

1.0

1.5

1.5

2.0

10

10

10

ผลงานสะสม 100%

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

ครั้งที่ 1

5.5

22

37

ไตรมาส 4

10

10

ครั้งที่ 2

51

55.5

60

65

75

85

95

2.5

2.5

97.5

100

ผลการดาเนินงาน :
ส่วนรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการ
ท้าการประมงผิดกฎหมาย (IUU) ครั้งที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ 2560 การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่
9 - 10 มกราคม ๒๕60 ณ โรงแรม ชวาลัน รีสอร์ท อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมมีผู้เข้าร่วมประชุม
จ้านวน 40 คน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดส้านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และจากส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 7
ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่เฝูาระวัง ควบคุมและปูองกันการบุกรุกท้าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รวมทั้งการลักลอบท้าการประมงที่ผิดกฎหมายในการประชุมมีการบรรยายในหัวข้อ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย
IUU
2. แนวทางการตรวจเรือประมงตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558โดยวิทยากรจาก กรมประมง
3. เทคนิคการตรวจสอบเรือประมงตามกฎหมายเจ้าท่า โดยวิทยากรจาก กรมจ้าท่า
4. แนวทางการตรวจเรือประมงในหมวดเรือเฉพาะกิจ มวก. ศรชล. โดยวิทยากรจาก ศรชล.
5. แนวทางการปฏิบัติงานร่วมตรวจเรือประมงโดยวิทยากรจาก กองบังคับการต้ารวจน้้า
6. การแจ้งเหตุ การท้าการประมงผิดกฎหมาย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งโดยวิทยากรจาก ผู้อ้านวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๒๒
7. แนวทางการตรวจสอบแรงงานประมงตามกฎหมายแรงงาน” โดยวิทยากรจาก กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
8. แนะน้าแนวทาง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การตรวจเรือประมงในหมวดเรือเฉพาะกิจ”
โดยวิทยากรจาก สอท. 1,5,6
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดส้านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมายที่ถูกต้อง เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
งบประมาณที่ใช้ไป: 23,020 บาท(สองหมื่นสามพันยี่สิบบาทถ้วน)
ข้อเสนอแนะ :
ขอให้จัดท้าคู่มือแนวทางแก้ไขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปเล่มให้ง่ายต่อการใช้งาน
และผู้ปฏิบัติงาน
_________________________________________________________

๒๓

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ส่วนที่ 1ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
หัวข้อ

1. เนื้อหาตรงตามความต้องการผู้เข้าร่วม
2. การก้าหนดเนื้อหาตรงตามหัวข้อประชุม
3. มีเอกสารประกอบการประชุม

มากที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)
33
82.5
34
85
35
87.5

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
7
0
0
17.5
6
15
4
10

0
0
0
1
2.5

0
0
0
0
0

ควรปรับปรุง
จานวน(ร้อย
ละ)
0
0
0
0
0
0

จากแบบประเมินพบว่า ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจ ในด้านเนื้อหาตรงตามความต้องการและมีเอกสาร
ประกอบการประชุม ผลการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
ส่วนที่ 2ความพึงพอใจด้านวิทยากร
หัวข้อ

1. วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหา
2. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
3. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม

มากที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)
30
75
36
90
38
95

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
10
25
4
10
1
2.5

0
0
0
0
1
2.5

0
0
0
0
0
0

ควรปรับปรุง
จานวน(ร้อย
ละ)
0
0
0
0
0
0

จากแบบประเมินพบว่า ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร ในด้านความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ การเข้าใจในเนื้อหา การน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และความเหมาะสมของระยะเวลาในการบรรยาย
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

๒๔
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านการจัดประชุม

หัวข้อ

1. จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมมีความเหมาะสม
2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้จัดประชุมมีความ
เหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่ผู้จัดให้บริการและการเอาใจใส่ระหว่าง
การประชุม
4. ระยะเวลาในการจัดประชุม

มากที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ควรปรับปรุง
จานวน(ร้อย
ละ)

35
87.5
37
92.5
39

8
20
2
5
1

2
5
1
2.5
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

97.5
32
80

2.5
7
17.5

0
1
2.5

0
0
0

0
0
0

จากแบบประเมินพบว่า ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจ
ต่อสถานที่ ในด้านความเหมาะสม
ของการใช้โสตทัศนูปกรณ์ สิ่งอ้านวยความสะดวก อาหารและเครื่องดื่ม ความพร้อ มของกิจกรรม ความเอาใจใส่
ของเจ้าหน้าที่ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดและภาพรวมของกิจกรรมผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก
ถึงมากที่สุด
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้รับ

หัวข้อ
1. สามารถน้าไปสู่การพัฒนางานในหน้าที่
2. สามารถน้าไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น
3. สามารถน้าไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่น

มากที่สุด
จ้านวน(ร้อย
ละ)
36
90
39
97.5
36
90

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
4
10
0
0
4
10

0
0
1
2.5
0
0

0
0
0
0
0
0

ควรปรับปรุง
จ้านวน(ร้อย
ละ)
0
0
0
0
0
0

จากแบบประเมินพบว่า ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจในสาระ
ความรู้ที่ได้รับ สามารถน้าไปสู่
การพัฒนางานในหน้าที่ และสามารถน้าไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

๒๕

ภาพประกอบ 3
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