สรุปผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2560(ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการคุ้มครองดูแล ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนตามหลักวิชาการ
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม ๑ ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) : ค่าใช้จ่ายในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ.2558
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) ๑. : กาหนดและ
ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออก
กฎกระทรวง ๘ พื้นที่/ค่าใช้จ่ายประสาน
ราชการ
1.1 จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนด
เขตพท.คุ้มครองทางทะเล จ.ระยอง
1.2 จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนด
เขต พท.คุ้มครองทางทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.3 จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนด
เขตพท.คุ้มครองทางทะเล
จ.ตรัง
1.4 จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนด
เขต พท.คุ้มครองทางทะเลบริเวณเกาะราชา
จ.ภูเก็ต

แผนการ
ผลการ งบประมาณที่
ได้รับ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
1 ปี
6 เดือน
(บาท)
1,979,800

545,910

1,433,890

1,979,800

940,277

1,039,523

736,660

294,501

442,159

95,940

90,160

5,780

ใช้ไป
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

ประชุม
1 ครั้ง
ประชุม
1 ครั้ง

ประชุม
1 ครั้ง
รอ
ดาเนินการ

158,280

45,678

112,602

122,440

-

122,440

ประชุม
4 ครั้ง

จัดประชุม
1 ครั้ง

240,000

68,202

171,790
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แผนการ
ผลการ งบประมาณที่
กิจกรรม/โครงการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ได้รับ
1 ปี
6 เดือน
(บาท)
1.5 จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนด จัดประชุม ดาเนินการ
เขต พท.คุ้มครองทางทะเลหมู่เกาะไข่ จ.พังงา
2 ครั้ง
จัดประชุม 120,000
1 ครั้ง
(1).6 ค่าจ้างจัดทาแผนทีม่ าตรฐานหมู่ จ้างทาแผน ดาเนินการ 150,000
เกาะกระ จ.นครศรีฯ
ที่
จ้างทาแผน
ประกาศฯ
ที่
(1).7 คชจ.ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้ปย.ทรัพยากรปะการังเกาะราชา เกาะเฮ
เกาะไม้ท่อนจ.ภูเก็ต

จ้างเก็บ
ข้อมูล

ดาเนินการ
จ้างเก็บ
ข้อมูล

(1).8 คชจ.ในการจ้างเหมาบริการและ
จัดทาเอกสารเผยแพร่

(1).9 คชจ.ในการจ้างบุคคลช่วย
ปฏิบัติงานโครงการ

กิจกรรมย่อย 1.1.(2).อานวยการ
(2).1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
(2).2 ค่าวัสดุที่จาเป็นและค่าใช้จ่ายอื่น

จ้างเหมา ดาเนินการ
นักวิชาการ จ้างเหมา
ประมง นักวิชาการ
1 คน
ประมง
1 คน

ใช้ไป

คงเหลือ

(บาท)

(บาท)

90,461

29,539

150,000

250,000

ดาเนินการ
เบิกจ่ายงวด
ที่ 1
37,500

ดาเนินการ
เบิกจ่ายงวด
ที่ 2
900,000
รอเบิกจ่ายงวด
ที่ 2-5 เป็น
จานวน
212,500

200,000

-

200,000

250,000

91,486

158,541

350,000

62,450

287,550

43,140

-

43,140
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แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
ผลผลิต : มีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการ
การจัดการขยะมูลฝอยของเรือโดยสาร
ท่องเที่ยว
กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมที่ 2:บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรมย่อย 2.2 (1) บริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรม(1).2ฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
2.1 ศึกษาการจัดการ
ขยะของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว
2.1.1โครงการศึกษาการ
จัดการขยะของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว
2.2 เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ขยะทะเล
2.2.1โครงการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ขยะทะเล
2.2.2 โครงการวันเก็บ
ขยะชายหาดสากล
กิจกรรม(1).3 อานวยการและ
บริหารทั่วไป
3.1 อานวยการและ
บริหารทั่วไป
3.2 ผลิตสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
3.2.1โครงการจัดทา
สื่อส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องขยะทะเล

แผนการ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
1 ปี
1 ปี

งบประมาณที่
ได้รับ
(บาท)
3,000,000

ใช้ไป

คงเหลือ

(บาท)

(บาท)
3,000,000

400,000

400,000

400,000

400,000

1,300,000

1,300,000

300,0000

300,0000

1,000,000

1,000,000

1,300,000

1,300,000

300,000

300,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000
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แผนงาน : ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมที่ ๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) : ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) ๑. : กาหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกกฎกระทรวง ๘ พื้นที่/
ค่าใช้จ่ายประสานราชกประชุม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
1.1: โครงการ จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขตพท.คุ้มครองทางทะเล
บริเวณหมู่เกาะมัน จ.ระยอง
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขตพท.คุ้มครองทางทะเล บริเวณหมู่เกาะ
มัน จ.ระยอง
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีเนื้อหาสาระเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสงวน
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชยฝั่ง และให้มีการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ซึ่งเป็นการสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (
Sustainable
Development Goal: SDG) เป้าหมายที่ ๑๔ ที่ต้องการให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และให้มีพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทาง
ทะเลทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับแผนงาน
ให้ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของการดาเนินการกาหนดและประกาศพื้นที่เหมาะสมและ/หรือมีศักยภาพ หรือ
มีความจาเป็นเร่งด่วนให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นกฎหมายลาดับ
รองที่เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟู รวมทั้งการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ให้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านกายภาพและชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓.๒ เพื่อศึกษาและจัดทามาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเล โดยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงในการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑) จัดทาแผนการปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัติแผนและขออนุมัติจัดกิจกรรมประชุมที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
- จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทาการศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากร
- จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสถานภาพของทรัพยากร การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรใน
พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมจะประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๓) ติดต่อประสานงานกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมาย
- สารวจความต้องการของชุมชนชายฝั่ง ประกอบเหตุผลในการกาหนดพื้นที่คุ้มครอง
(๔) สารวจรังวัดขอบเขตพื้นที่แหล่งทรัพยากรที่สาคัญและจัดทาแผนที่มาตรฐาน
- จ้างสารวจพื้นที่และขอบเขตของแหล่งทรัพยากรที่สาคัญโดยการสารวจรังวัดพื้นที่และ
จัดทาแผนที่แนบท้ายกฎ/ประกาศกระทรวง
(๕)
ศึกษาและจัดทามาตรการที่เหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๖) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๗) จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับขั้นตอนการออกประกาศ/กฎกระทรวง
(๘) เสนอรายงานและร่างประกาศพื้นที่คุ้มครองฯ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2560 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างมาตรการ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณหมู่เกาะมัน ณ โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง จานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมบุคคลภายนอก 70 คน
สรุปผลการดาเนินงาน
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่วนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล สานักอนุรักษ์ทรัพยากร ทางทะเล
และชายฝั่ง ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง” ณ ห้องประชุมระยองซิตี้ โรงแรมระยองซิตี้ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้อานวยการ
สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายบารุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช เป็นผู้กล่าวรายงาน
ผลที่ได้รับ
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งบริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง และนาร่างที่ผ่านการประชุมครั้งนี้เสนอกรมฯ เพื่อนาไป จัดทา
ร่างกฎกระทรวง เพื่อเตรียมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองบริเวณหมู่เกาะมัน ต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มประมง และผู้เกี่ยวข้อง รวมประมาณ ๗๐ คน
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 95,940 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 91,486 บาท
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ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เอกสารแนบต่างๆ
-

7

ภาคผนวก
ภาพกิจกรรม

ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง ”
ณ ห้องประชุมระยองซิตี้ โรงแรมระยองซิตี้ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
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แผนงาน : ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมที่ ๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) : ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) ๑. : กาหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกกฎกระทรวง ๘ พื้นที่/
ค่าใช้จ่ายประสานราชการ/ประชุม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน
1.2 : โครงการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขตพท.คุ้มครองทางทะเล
เกาะสิงห์ เกาะสังข์ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขตพท.คุ้มครองทางทะเล เกาะสิงห์ เกาะ
สังข์ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีเนื้อหาสาระเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสงวน
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชยฝั่ง และให้มีการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ซึ่งเป็นการสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (
Sustainable
Development Goal: SDG) เป้าหมายที่ ๑๔ ที่ต้องการให้มีการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และให้มีพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๑๐
ของพื้นที่ทางทะเลทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับแผนงาน
ให้ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของการดาเนินการกาหนดและประกาศพื้นที่เหมาะสมและ/หรือมีศักยภาพ หรือ
มีความจาเป็นเร่งด่วนให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นกฎหมายลาดับ
รองที่เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟู รวมทั้งการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ให้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านกายภาพและชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓.๒ เพื่อศึกษาและจัดทามาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเล โดยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงในการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑) จัดทาแผนการปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัติแผนและขออนุมัติจัดกิจกรรมประชุมที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
- จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทาการศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากร
- จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสถานภาพของทรัพยากร การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรใน
พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมจะประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๓) ติดต่อประสานงานกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมาย
- สารวจความต้องการของชุมชนชายฝั่ง ประกอบเหตุผลในการกาหนดพื้นที่คุ้มครอง
(๔) สารวจรังวัดขอบเขตพื้นที่แหล่งทรัพยากรที่สาคัญและจัดทาแผนที่มาตรฐาน
- จ้างสารวจพื้นที่และขอบเขตของแหล่งทรัพยากรที่สาคัญโดยการสารวจรังวัดพื้นที่และ
จัดทาแผนที่แนบท้ายกฎ/ประกาศกระทรวง
(๕)
ศึกษาและจัดทามาตรการที่เหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๖) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๗) จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับขั้นตอนการออกประกาศ/กฎกระทรวง
(๘) เสนอรายงานและร่างประกาศพื้นที่คุ้มครองฯ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2559 เพื่อติดต่อประสานงานในพื้นที่เตรียมประกาศ
เขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะ สิงห์ เกาะสังข์ เกาะทะลุ เกาะร่าร่า จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ออกปฏิบัติงานราชการโดยรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮต 2046 กทม.
- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุ มภาพันธ์ 25 60 เพื่อติดต่อประสานงานในพื้นที่เตรียม
ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พื้นที่จังหวัด เพชรบุรี และพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ออกปฏิบัติงานราชการโดยรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1กน 793 กทม.
สรุปผลการดาเนินงานครั้งที่1
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖๐ ส่วนบริหารจัดการ พื้นที่คุ้มครองทางทะเล ได้ดาเนินโครงการ กาหนด
และประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและออกประกาศ/กฎกระทรวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านกายภาพและชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่
เป้าหมายที่กาหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งศึกษาและจัดทามาตรการและ
แนวทางการบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงในการ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนการดาเนินงานเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครอง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2566 มีจานวน 9 พื้นที่
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี ๑ พื้นที่เป้าหมายคือ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติราชการครั้งนี้เพื่อต้องการดูสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่จะเตรียมประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ได้ลง
พื้นที่เกาะร่าร่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ
2561 เนื่องจากพื้นที่เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ เกาะร่าร่า อยู่ในพื้นที่เตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติ
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ผลที่ได้รับครั้งที1่
จากการลงพื้นที่ทาให้เห็นสภาพระบบนิเวศของพื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558 และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว และการทาประมง
จากการหารือร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
กับการประกาศเขตอุทยาน และหากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะดาเนินการเตรียมประกาศ
พื้นที่คุ้มครองฯ ควรหารือกับผู้นาชุมชนก่อนที่จะดาเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก
ประชาชนยังมีความกังวลใจที่จะร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐ
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 158,280 บาท
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด 39,286 บาท
ครั้งที่ 1 งบประมาณที่ใช้ไป 27,678 บาท
ครั้งที่ 2 งบประมาณที่ใช้ไป 11,608 บาท
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2559
- จากการหารือกับผู้ที่ใช้ประโยชน์และเป็นกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่แนะนาว่าควรเข้ามาพบผู้นาชุมชนใน
พื้นที่และอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการประกาศพื้นที่อุทยานที่ดาเนินการโดยกรมอุทยานฯ และการ
ประกาศพื้นที่คุ้มครอง ภายใต้ พ.ร.บ.ทช. เมื่อผู้นาเกิดความเข้าใจแล้วในการนัดประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้มากกว่า
เอกสารแนบต่างๆ
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดย สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๓
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บริเวณท่าเทียบเรือนาเที่ยวเกาะทะลุ

เรือนาเที่ยวส่วนใหญ่เป็นวันเดย์ทริป

เครื่องมือประมงอวนปู

เกาะสังข์ (ชื่อเรียกตามแผนที่)

เรือขนาดเล็กที่ชาวบ้านใช้ทาประมง

เกาะสิงห์ (ชื่อเรียกตามแผนที่)

เกาะทะลุ

ปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2559
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แผนงาน : ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมที่ ๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) : ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) ๑. : กาหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกกฎกระทรวง ๘ พื้นที่/
ค่าใช้จ่ายประสานราชการ/ประชุม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน
1.4 : จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขต พท.คุ้มครองทางทะเลบริเวณ
เกาะราชา จ.ภูเก็ต
ชื่อโครงการ : จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทามาตรการบริหารจัดการทรัพยากรปะการัง พื้นที่
เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีเนื้อหาสาระเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสงวน
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชยฝั่ง และให้มีการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ซึ่งเป็นการสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (
Sustainable
Development Goal: SDG) เป้าหมายที่ ๑๔ ที่ต้องการให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และให้มีพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทาง
ทะเลทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับแผนงาน
ให้ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของการดาเนินการกาหนดและประกาศพื้นที่เหมาะสมและ/หรือมีศักยภาพ หรือ
มีความจาเป็นเร่งด่วนให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นกฎหมายลาดับ
รองที่เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟู รวมทั้งการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ให้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านกายภาพและชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓.๒ เพื่อศึกษาและจัดทามาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเล โดยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงในการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑) จัดทาแผนการปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัติแผนและขออนุมัติจัดกิจกรรมประชุมที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
- จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทาการศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากร
- จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสถานภาพของทรัพยากร การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรใน
พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมจะประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๓) ติดต่อประสานงานกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมาย
- สารวจความต้องการของชุมชนชายฝั่ง ประกอบเหตุผลในการกาหนดพื้นที่คุ้มครอง
(๔) สารวจรังวัดขอบเขตพื้นที่แหล่งทรัพยากรที่สาคัญและจัดทาแผนที่มาตรฐาน
- จ้างสารวจพื้นที่และขอบเขตของแหล่งทรัพยากรที่สาคัญโดยการสารวจรังวัดพื้นที่และ
จัดทาแผนที่แนบท้ายกฎ/ประกาศกระทรวง
(๕)
ศึกษาและจัดทามาตรการที่เหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๖) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๗) จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับขั้นตอนการออกประกาศ/กฎกระทรวง
(๘) เสนอรายงานและร่างประกาศพื้นที่คุ้มครองฯ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2559 พื้นที่ปฏิบัติงาน จ.ภูเก็ต รถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน ฮต 2046 กทม.
- ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15-18 กุ มภาพันธ์ 25 60 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทา
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรปะการัง พื้นที่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต (มาตรการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์) ณ โรงแรมคาทีน่า จ.ภูเก็ต
ผลที่ได้รับ
ที่ประชุมได้หารือในประเด็น สถานการณ์การทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทางานของ
มัคคุเทศก์ภาษาจีนในพื้นจังหวัดภูเก็ต ปัญหาการเข้ามาของมัคคุเทศก์ต่างชาติส่งผลให้การควบคุมและ
กาหนด กฎ ระเบียบของการดูแลนักท่องเที่ยวมีปัญหา และข้อตกลงเบื้องต้นในการร่วมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 240,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด 68,202 บาท
ครั้งที่ 1 งบประมาณที่ใช้ไป 9206 บาท
ครั้งที่ 2 งบประมาณที่ใช้ไป 58,996 บาท
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เอกสารแนบต่างๆ
-
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วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทามาตรการบริหารจัดการทรัพยากร
ปะการัง พื้นที่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต (มาตรการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์)
ณ โรงแรมคาทีน่าจ.ภูเก็ต

15

แผนงาน : ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมที่ ๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) : ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑).๑. : กาหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกกฎกระทรวง ๘ พื้นที่/
ค่าใช้จ่ายประสานราชการ/ประชุม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน
1.5 : จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขต พท.คุ้มครองทางทะเลบริเวณ
หมู่เกาะไข่ จ.พังงา
ชื่อโครงการ : จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทามาตรการบริหารจัดการทรัพยากรปะการัง
พื้นที่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีเนื้อหาสาระเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสงวน
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชยฝั่ง และให้มีการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ซึ่งเป็นการสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (
Sustainable
Development Goal: SDG) เป้าหมายที่ ๑๔ ที่ต้องการให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และให้มีพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทาง
ทะเลทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับแผนงาน
ให้ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของการดาเนินการกาหนดและประกาศพื้นที่เหมาะสมและ/หรือมีศักยภาพ หรือ
มีความจาเป็นเร่งด่วนให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นกฎหมายลาดับ
รองที่เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟู รวมทั้งการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ให้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านกายภาพและชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓.๒ เพื่อศึกษาและจัดทามาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเล โดยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงในการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑) จัดทาแผนการปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัตแิ ผนและขออนุมัติจัดกิจกรรมประชุมที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
- จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทาการศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากร
- จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสถานภาพของทรัพยากร การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรใน
พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมจะประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๓) ติดต่อประสานงานกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมาย
- สารวจความต้องการของชุมชนชายฝั่ง ประกอบเหตุผลในการกาหนดพื้นที่คุ้มครอง
(๔) สารวจรังวัดขอบเขตพื้นที่แหล่งทรัพยากรที่สาคัญและจัดทาแผนที่มาตรฐาน
- จ้างสารวจพื้นที่และขอบเขตของแหล่งทรัพยากรที่สาคัญโดยการสารวจรังวัดพื้นที่และ
จัดทาแผนที่แนบท้ายกฎ/ประกาศกระทรวง
(๕)
ศึกษาและจัดทามาตรการที่เหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๖) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๗) จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับขั้นตอนการออกประกาศ/กฎกระทรวง
(๘) เสนอรายงานและร่างประกาศพื้นที่คุ้มครองฯ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 13 มกราคม 2560 เพื่อเตรียมจัดประชุมรัฟังความคิดเห็นพื้นที่
เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน จังหวัดพังงา จ้างเหมาเรือเร็วขนาด 24 ฟุตพร้อมคนขับเพื่อปฏิบัติ
ราชการ และเช่ารถยนต์เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
- ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 1 7 – 20 มกราคม25 60เพื่อ จัดประชุม รับฟังความคิดเห็นในการ
จัดการทามาตรการบริหารจัดการทรัพยากรปะการัง ในพื้นที่เกาะไข่ในและเกาะไข่นอก อาเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา
ผลที่ได้รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองปลัดจังหวัดพังงา รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุใน ตารวจน้า
จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ผู้ประกอบการร้านค้า และ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวม 50 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพปัญหาและผลกระทบ
จาการท่องเที่ยวต่อทรัพยากร ปะการัง ในพื้นที่ รับทราบและเสนอแนะเกี่ยวกับร่างมาตรการ การบริหารจัดการ
ปะการังเบื้องต้น
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 120,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด 90,461 บาท
ครั้งที่ 1 งบประมาณที่ใช้ไป 28,784 บาท
ครั้งที่ 2 งบประมาณที่ใช้ไป 61,677 บาท
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เอกสารแนบต่างๆ

17

ภาคผนวก

ภาพการร่วมประชุม วันที่ 19 มกราคม 2560 ส่วนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล สานักอนุรักษ์
ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุม รับฟังความคิดเห็นในการจัดการทามาตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปะการัง ในพื้นที่เกาะไข่ในและเกาะไข่นอก อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
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แผนงาน : ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมที่ ๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) : ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑).๑. : กาหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกกฎกระทรวง ๘ พื้นที่/
ค่าใช้จ่ายประสานราชการ/ประชุม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน
1.6 : จ้างสารวจรังวัดขอบเขตพืน้ ที่ทรัพยากรบริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงการ : จ้างจัดทาแผนที่มาตรฐานบริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประกอบร่าง
กฎกระทรวง
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีเนื้อหาสาระเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสงวน
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชยฝั่ง และให้มีการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ซึ่งเป็นการสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (
Sustainable
Development Goal: SDG) เป้าหมายที่ ๑๔ ที่ต้องการให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และให้มีพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทาง
ทะเลทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับแผนงาน
ให้ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของการดาเนินการกาหนดและประกาศพื้นที่เหมาะสมและ/หรือมีศักยภาพ หรือ
มีความจาเป็นเร่งด่วนให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นกฎหมายลาดับ
รองที่เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟู รวมทั้งการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ให้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านกายภาพและชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓.๒ เพื่อศึกษาและจัดทามาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเล โดยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงในการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑) จัดทาแผนการปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัตแิ ผนและขออนุมัติจัดกิจกรรมประชุมที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
- จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทาการศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากร
- จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสถานภาพของทรัพยากร การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรใน
พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมจะประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๓) ติดต่อประสานงานกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมาย
- สารวจความต้องการของชุมชนชายฝั่ง ประกอบเหตุผลในการกาหนดพื้นที่คุ้มครอง
(๔) สารวจรังวัดขอบเขตพื้นที่แหล่งทรัพยากรที่สาคัญและจัดทาแผนที่มาตรฐาน
- จ้างสารวจพื้นที่และขอบเขตของแหล่งทรัพยากรที่สาคัญโดยการสารวจรังวัดพื้นที่และ
จัดทาแผนที่แนบท้ายกฎ/ประกาศกระทรวง
(๕)
ศึกษาและจัดทามาตรการที่เหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๖) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๗) จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับขั้นตอนการออกประกาศ/กฎกระทรวง
(๘) เสนอรายงานและร่างประกาศพื้นที่คุ้มครองฯ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการจ้างสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน) เลขที่
สัญญา สทช.52/2560 ในวงเงิน 150 ,000 บาทโดยวิธีตกลงราคาโดยกาหนดส่งงาน 2 งวด ลงนาม
สัญญาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ผลที่ได้รับ
ได้สง่ มอบงานงวดที่ 1 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 เรียบร้อยตามกาหนดสัญญา
ส่งงานงวดที่ 1
- จัดหาภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสามเกาะ ได้แก่
เกาะกระใหญ่ เกาะกระกลาง และเกาะกระเล็ก รวมหินที่โผล่น้า
- สารวจสถานที่และพิกัดตาแหน่งของทรัพยากรที่สาคัญบนเกาะกระ โดยใช้เครื่องมือระบุพิกัด
ทางภูมิศาสตร์อย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นพิกัดอ้างอิงร่วมกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 150,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด 150,000 บาทรอส่งงานงวดที่2
ส่งงานงวดที่ 1
60, 000 บาทลงวันที่ 16 มีนาคม 2560
ส่งงานงวดที่ 2
90, 000 บาทรอส่งงานงวดที่2
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เอกสารแนบต่างๆ
-
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เพื่อจัดทาแผนที่มาตรฐานบริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมและการ
สารวจในพื้นที่จริง
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ภาพถ่ายจากดาวเทียม WorldView-3 ระบบ Multispectral 4 ช่วงคลื่นรายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร
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ภาพถ่ายจากดาวเทียม WorldView-3 ระบบ Panchromatic 1 ช่วงคลื่น รายละเอียดจุดภาพ 50 เซนติเมตร
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แผนงาน : ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมที่ ๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) : ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑).๑. : กาหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกกฎกระทรวง ๘ พื้นที่/
ค่าใช้จ่ายประสานราชการประชุม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน
1.7 : จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชื่อโครงการ : จ้างเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการเตรียมจัดทามาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อ
คุ้มครองปะการัง
พื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีเนื้อหาสาระเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสงวน
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชยฝั่ง และให้มีการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ซึ่งเป็นการสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (
Sustainable
Development Goal: SDG) เป้าหมายที่ ๑๔ ที่ต้องการให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และให้มีพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทาง
ทะเลทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับแผนงาน
ให้ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของการดาเนินการกาหนดและประกาศพื้นที่เหมาะสมและ/หรือมีศักยภาพ หรือ
มีความจาเป็นเร่งด่วนให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นกฎหมายลาดับ
รองที่เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟู รวมทั้งการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ให้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านกายภาพและชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓.๒ เพื่อศึกษาและจัดทามาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเล โดยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงในการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑) จัดทาแผนการปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัตแิ ผนและขออนุมัติจัดกิจกรรมประชุมที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
- จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทาการศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากร
- จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสถานภาพของทรัพยากร การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรใน
พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมจะประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๓) ติดต่อประสานงานกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมาย
- สารวจความต้องการของชุมชนชายฝั่ง ประกอบเหตุผลในการกาหนดพื้นที่คุ้มครอง
(๔) สารวจรังวัดขอบเขตพื้นที่แหล่งทรัพยากรที่สาคัญและจัดทาแผนที่มาตรฐาน
- จ้างสารวจพื้นที่และขอบเขตของแหล่งทรัพยากรที่สาคัญโดยการสารวจรังวัดพื้นที่และ
จัดทาแผนที่แนบท้ายกฎ/ประกาศกระทรวง
(๕)
ศึกษาและจัดทามาตรการที่เหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๖) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
(๗) จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับขั้นตอนการออกประกาศ/กฎกระทรวง
(๘) เสนอรายงานและร่างประกาศพื้นที่คุ้มครองฯ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
จ้างเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการเตรียมจัดทามาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อ
คุ้มครองปะการัง พื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา
เลขที่สัญญา สทช.53/2560 ในวงเงินงบประมาณ 250,000 บาท โดยกาหนดส่งงาน 5 งวด ลง
นามสัญญาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31กรกฎาคม 2560
- เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่มีแนวปะการัง
อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทย และชาวต่างชาติ กิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าว มีหลายรูปแบบ เช่น การดาน้าลึก ( SCUBA)
การเรียนการสอนดาน้า การดาน้าตื้น (Snorkeling) การดาน้าลึกแบบเร่งรัด ( Try dive) การเรียน
การสอนดาน้าลึกแบบ Discover Scuba Diving (DSD)การดาน้าแบบเดินในทะเล ( Sea Walker)
และการเล่นกีฬาทางน้า ตลอดจนการเดินเล่นชายหาด การอาบแดด และการเล่นน้าทะเล เป็นต้น
ด้วยการใช้ประโยชน์ทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวจากกิจกรรมข้างต้นดังกล่าว ประกอบกับจานวน
นักท่องเที่ยวที่มีจานวนมากในแต่ละช่วงเวลา ทาให้หลายกิจกรรมกลับเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพ
ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามต่อแนวปะการัง เช่น การทิ้ง
สมอเรือบริเวณแนวปะการัง การเดินหรือเหยียบย่าลงบนปะการัง การเก็บปะการัง การให้อาหาร
และการจับสัตว์น้า เป็นต้น ทั้งนี้ภัยคุกคามดังกล่าว เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่มีความรู้
และ/หรือการขาดจิตสานึกของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง การขาดการควบคุมทางกฎหมาย
ตลอดจนความเห็นแก่ตัวของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
จากสถานการณ์ข้างต้น
หากปล่อย ทิ้งไว้ หรือปล่อยเวลา ให้เนิ่น นานไปอาจ จะทาให้
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปะการังจะ เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นและอาจจะไม่
สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้จากเหตุผลกระทบดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีคาสั่งที่ 445/2559 เพื่อการกาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
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เงื่อนไขเพื่อระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรแนวปะการัง บริเวณพื้นทีเ่ กาะราชาใหญ่ และเกาะ
ไม้ท่อน โดยคาสั่งดังกล่าวได้มีมาตรการควบคุมผลกระทบจากการท่องเที่ยวออกมาจานวนหนึ่ง เช่น ห้าม
จอดเรือโดยการทิ้งสมอเรือบริเวณแนวปะการังห้ามทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย มลพิษ ลงในทะเล ห้าม
ค้นหา ล่อ จับ ได้มา เก็บสัตว์น้า หรือการกระทาใดๆที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้าห้าม
การให้อาหารปลาและสัตว์น้าในแนวปะการังในบริเวณแนวปะการัง ห้ามเดินเหยียบย่าปะการัง และบุคคล
หรือผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยวดาน้าตื้นจะต้องไม่กระทาการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนว
ปะการังตลอดจน การให้ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวดาน้าลึก ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
จากสานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักการของสถาบันการ
เรียนการสอนดาน้าสากล เป็นต้น
แต่ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวข้างต้นยังขาดรายละเอียดในทางการปฏิบัติอยู่อีกจานวนมาก
โครงการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการเตรียมจัดทามาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อคุ้มครองทรัพยากร
ปะการัง พื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต จึงจัดทาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลของ เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ ตลอดจน
จนถึงข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลต่างๆมาจัดทา มาตรการ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเพื่อคุ้มครองทรัพยากรปะการัง ในพื้นที่ทั้งสามเกาะนี้ต่อไป
ผลที่ได้รับ
ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 เรียบร้อยตามกาหนดสัญญา
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 250,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด 150,000 บาทรอส่งงานงวดที่2
ส่งงานงวดที่ 1
37, 500 บาทลงวันที่ 16 มีนาคม 2560
ส่งงานงวดที่ 2
50, 000 บาทรอส่งงานงวดที่2
ส่งงานงวดที่ 3
50, 000 บาท
ส่งงานงวดที่ 4
50, 000 บาท
ส่งงานงวดที่ 5
62, 500 บาท
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เอกสารแนบต่างๆ
-
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ภาคผนวก
รายงานขั้นต้น
โครงการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการเตรียมจัดทามาตรการ หลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อคุ้มครองทรัพยากรปะการัง
พื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
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ภาพที่ 1 เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

ภาพที่ 2 เกาะราชาใหญ่
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ภาพที่ 3 เกาะไม้ท่อน

ภาพที่ 4 เกาะเฮ
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แผนงาน : ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมที่ ๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๑ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑) : ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมย่อย ๑.๒(๑).๑. : กาหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกกฎกระทรวง ๘ พื้นที่/
ค่าใช้จ่ายประสานราชการ/ประชุม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
1.9 : คชจ.ในการจ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานโครงการ
ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานนักวิชาการประมง จานวน 1 อัตรา
1. หลักการและเหตุผล
ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัมี่งภารกิจ งานด้านลงพื้นที่สารวจและรวบรวมข้อมูล
การจัดการพื้นที่คุ้มครองฯ การจัดฝึกอบรม การจัดประชุมและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ จัดการพื้นที่
คุ้มครองฯ และช่วยประสานงานธุรการ งานจัดทาเอกสาร การติดต่อประสานงาน และลงปฏิบัติงานในพื้นที่
ตามที่ได้รับมอบหมายของส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากส่วนจัดการพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจในการ
ปฏิบัติงานจานวนมาก จาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ เช่น ศึกษา รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ
การจัดการพื้นที่คุ้มครองฯ สรุปรายงานเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบ
การแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจการลงพื้นที่สารวจ
และรวบรวมข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองฯ ตามภารกิจของส่วน จัดการพื้นที่คุ้มครองฯ สานักอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตลักษณะงานที่ดาเนินการ
3.1 ศึกษา รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
3.2 ประสานการทางานและจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม การประชุ
จัดมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.3 ลงพื้นที่สารวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองฯ
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3.4 ร่วมการจัดฝึกอบรม จัดประชุมและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
3.5 สรุปรายงานเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบการ
แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
3.6 ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่ดาเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทาเอกสาร จัดทารายงานที่เกี่ยวกับ
งานด้านบริหารจัดการ แผนงานและผลการดาเนินงาน ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.7 ปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ปฏิบัติงานของส่วนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งและของสานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามโครงการต่างๆ ของส่วนจัดการ
พื้นที่คุ้มครองฯ ที่มีคาสั่งหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จากสานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
3.8 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามคาสั่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนจัดการพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ส่วน จัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพ ฯ
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานภายในวันทาการแรกของงวดถัดไป พร้อมแนบเอกสารบันทึก
การปฏิบัติงานในแต่ละวันของการปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ลงนามรับรองการ
ปฏิบัติงานทุกวัน
กรณีที่มีการปฏิบัติงานเกินกว่าเวลาที่จ้าง ให้แนบเอกสารรับรองปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้าง
แจ้งให้ปฏิบัติงานเกินกว่าเวลาที่จ้างด้วย
ระยะเวลาดาเนินงานและค่าจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 จานวน 6 งวด ภายในวงเงิน 90,000 บาท
(เก้าหมื่น บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งงานตาม ข้อ 8 และคณะกรรมการการตรวจรับ ได้ตรวจรับ
แล้วทั้งนี้ในกรณีค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือได้มอบหมายการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากขอบเขตลักษณะงาน
ที่ดาเนินการตาม ข้อ 3 ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สาหรับการคานวณค่าจ้างทั้งเดือน
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหารด้วย จานวนวันทั้งหมดแห่งเดือนปฏิทินนั้น
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ผลการดาเนินงาน
ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 25 59 เพื่อติดต่อประสานงานในพื้นที่เตรียมประกาศเขตพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พื้นที่เกาะ สิงห์ เกาะสังข์ เกาะทะลุ เกาะร่าร่า จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 10 - 13 มกราคม 2560 เพื่อเตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นพื้นที่เกาะไข่
นอก เกาะไข่ใน จังหวัดพังงา จ้างเหมาเรือเร็วขนาด 24 ฟุตพร้อมคนขับเพื่อปฏิบัติราชการ และเช่ารถยนต์
เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 1 7 – 20 มกราคม 25 60เพื่อ จัดประชุม รับฟังความคิดเห็นในการจัดการทา
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรปะการัง ในพื้นที่เกาะไข่ในและเกาะไข่นอก อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อติดต่อประสานงานในพื้นที่เตรียมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่าง วันที่ 14-17 มี นาคม 2560 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณหมู่เกาะมัน ณ โรงแรม ระยองซิตี้ จ.ระยอง จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
บุคคลภายนอก 70 คน
ผลที่ได้รับ
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นงวดรายเดือน และส่วน จัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
ได้ทาการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ การคานวณค่าจ้างในเดือนแรกหรือเดือนอื่นๆ ที่มีการจ้างไม่ครบ
เดือนแห่งปฏิทิน ให้คานวณค่าจ้างเป็นรายวัน โดยใช้อัตราค่าจ้างทั้งเดือนซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและหารด้วย
จานวนวันทั้งหมดแห่งเดือนปฏิทิน
ได้สง่ มอบงานงวดที่ 1 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยตามกาหนดสัญญา
ได้สง่ มอบงานงวดที่ 2 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรียบร้อยตามกาหนดสัญญา
ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 ลงวันที่ 1 มกราคม 2560 เรียบร้อยตามกาหนดสัญญา
ได้ส่งมอบงานงวดที่
4 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยตามกาหนดสัญญา
ได้ส่งมอบงานงวดที่ 5 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรียบร้อยตามกาหนดสัญญา
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 250,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด 90,000 บาทรอส่งงานงวดที่6
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-
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ภาคผนวก

ร่วมจัดประชุม

