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ค าน า 
 

ด้วยมาตรา ๑๗๒ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์
ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  เป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และก าหนดในมาตรา ๕๖ ว่าการก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ให้มีแผน
ที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย  ประกอบกับบรรดาที่รักษาพืชพันธุ์  ตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ส่วนใหญ่มิได้มีแผนที่แนบท้าย หรือมีแต่ไม่ได้ระบุพิกัดต าแหน่งตาม
ระบบที่ใช้ในปัจจุบัน และมีที่รักษาพืชพันธุ์บางแห่งก าหนดให้มีท าการประมงได้ในบางส่วนของพ้ืนที่ตาม 
มาตรา 9 ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558  จึงจ าเป็นต้องจัดท า
แผนที่เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 กองบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงและก าหนดมาตรการ จึงได้จัดท าของบประมาณปี 2562 และได้รับอนุมัติการจัดท าเขตพ้ืนที่
รักษาพันธุ์สัตว์น้ าในแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โดยมีหน่วยงานที่ด าเนินการ
ได้แก่ ส านักงานประมงจังหวัด/ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และ กลุ่มก าหนดมาตรการด้านการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรประมงและก าหนดมาตรการ  
โดยในแผนการปฏิบัติงานเล่มนี้จะชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการจัดท าพิกัดร่างเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ที่
ส านักงานประมงจังหวัด/ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณ ตลอดจนกระบวนการออก
ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด เรื่องก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยผู้จัดท าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติของหน่วยงานต่อไป 
 
 

กลุ่มก าหนดมาตรการด้านการประมง 
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
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การจัดท าเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยมาตรา ๑๗๒ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้บรรดาที่รักษาพืช
พันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ เป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และก าหนดในมาตรา ๕๖ ว่าการก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ให้มีแผน
ที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย  ประกอบกับบรรดาที่รักษาพืชพันธุ์  ตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ส่วนใหญ่มิได้มีแผนที่แนบท้าย หรือมีแต่ไม่ได้ระบุพิกัดต าแหน่งตาม
ระบบที่ใช้ในปัจจุบัน และมีที่รักษาพืชพันธุ์บางแห่งก าหนดให้มีท าการประมงได้ในบางส่วนของพ้ืนที่ตาม 
มาตรา 9 ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผน
ที่เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ส าหรับประกอบประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด เรื่องก าหนดเขต
พ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดท าแผนที่เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.
2558 

2. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
 
เป้าหมายของโครงการ 

1 จัดท าพิกัดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า  จ านวน 2,000 แห่ง 
2 จัดท าแผนที่เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า  จ านวน 2,000 แห่ง 
3 จัดท าฐานข้อมูลเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 1 เรื่อง 

 
วิธีการด าเนินการ 

1. ส านักงานประมงจังหวัด/ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สนง.ปจ./สปก.) ส ารวจ
ประกาศก าหนดที่จับสัตว์น้ าประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ  

2. คัดเลือกที่จับสัตว์น้ าเพ่ือจัดท าพิกัด ตามเป้าหมายที่ได้รับในปี 2562 โดยพิจารณา
ด าเนินการตามบัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัด เรื่อง ก าหนดที่จับสัตว์น้ าประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ในแต่ละ
ประกาศฯ ให้ครบก่อน เพ่ือให้สะดวกต่อการด าเนินการขออนุมัติประกาศ และมีข้อมูลทีเ่หมาะสมต่อการจัดท า
ฐานข้อมูล 

3. จัดท าพิกัดฉบับร่างตามแนวทางการจัดท าแผนที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยลงในแผนที่ของ Google Map หรือ Google Earth เพ่ือใช้ประกอบการขอความอนุเคราะห์ในการ
ด าเนินการจัดท าแผนที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. ส่งพิกัดร่างเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศทส.) เพ่ือจัดท าร่างแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด เรื่องก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์
สัตว์น้ า พ.ศ....  
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5. น าพิกัดร่างเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผู้
มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 

6. ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพ้ืนที่ 
7. ส านักงานประมงจังหวัดด าเนินการรวบรวมร่างแผนที่ท้ายประกาศฯ ที่ผ่านการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ โดยการด าเนินการพิจารณาควรคัดเลือกพ้ืนที่ตามบัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัด 
ในแต่ละประกาศให้ครบก่อนเป็นล าดับแรก  

8. กรณีที่รักษาพืชพันธุ์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ที่มีแผนที่ท้ายประกาศ
ระบุพิกัดต าแหน่งแล้ว และมีหลักฐานการรับฟังความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้เสีย ให้จัดส่งแผนที่ดังกล่าวให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือปรับปรุงแผนที่ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ตาม พรก.การประมง 
2558 และน าเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียอีกครั้ง 

9. กรณีรับฟังความคิดเห็นผู้ทีส่วนได้เสีย แล้วเห็นชอบเสนอให้ยกเลิกเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์
น้ า เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมด้านต่างๆ และไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ให้หน่วยงาน เสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการขออนุมัติ
ประกาศ  

10. ส่งเอกสารหลักฐานให้กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติรัฐมนตรีออกประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดฯ ตามข้ันตอนต่อไป ดังนี้ 

10.1 รายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
10.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
10.3 ส าเนาประกาศก าหนดที่จับสัตว์น้ าประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติการ

ประมง พ.ศ. 2490  
10.4 ร่างประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดฯ และร่างแผนที่ท้ายประกาศฯ 
11. หน่วยงานที่ได้จัดท าพิกัดร่างเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ได้รับอนุมัติประกาศฯ จาก

รัฐมนตรีฯ ตาม พรก.การประมง 2558 แล้ว ทั้งการประกาศท่ีปรับปรุงแผนที่ และประกาศพื้นที่ใหม่ ให้น ามา
รายงานผลในปีงบประมาณ 2562 ได้ 

12. ในการจัดท าพิกัดร่างเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า และการประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัด เรื่องก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ให้หน่วยงานพิจารณาข้อกฎหมายตามมาตรา 79 แห่ง 
พรก.การประมง 2558 ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๔)  การพิจารณาอนุญาตให้ท าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ้ืนที่ที่จะอนุญาตต้องอยู่ห่างจากเขตพ้ืนที่
รักษาพันธุ์สัตว์น้ า หรือโรงสูบจ่ายน้ าเพ่ือการบริโภคหรือสถานีสูบน้ าดิบของระบบประปาไม่น้อยกว่า  
๒๐๐ เมตร ว่ามีข้อขัดแย้งกันหรือไม่เนื่องจากสภาพปัจจุบันพ้ืนที่จับสัตว์น้ าที่ก าหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมท่ีประกาศก าหนดไว้ 
ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนมีการรับรู้เรื่องการก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
2. ประชาชนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้รับการปกป้อง และอนุรักษ์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ 
 

รายละเอียด หน่วยงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
1 การจัดท าพิกัดเขตพื้นที่
รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
 

ส านักงานประมงจังหวัด/ 
ส านักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

2,000 แห่ง 928,000 

2 การจัดท าแผนที่เขตพ้ืนที่
รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2,000 ฉบับ 800,000 

3 การจัดท าฐานข้อมูลเขต
พ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
 

กองบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงและ
ก าหนดมาตรการ 

1 เรื่อง 50,000 

 
โดยรายละเอียดการจัดท าแผนที่เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า อยู่ในแผนปฏิบัติงานกรมประมงประจ าปี 2562 
ดังนี้ 
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการที่ 2 : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 
กิจกรรมย่อย: 2. การก าหนดมาตรการและการควบคุมการท าการประมงให้เป็นไปตามพรก.การประมงฯ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การอนุญาต การข้ึนทะเบียน การท าการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการด าเนินกิจกรรมอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจดทะเบียนชาวประมงเพ่ือให้เป็นไปตาม พรก. การประมงฯ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.4 การจัดท าเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
2.2.4.1 การจัดท าพิกัดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
2.2.4.2 การจัดท าแผนที่เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
2.2.4.3 การจัดท าฐานข้อมูลเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 

 
การรายงานผล 

ส านักงานประมงจังหวัด และส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานผลตามแบบ
รายงานในภาคผนวกให้ กลุ่มก าหนดมาตรการด้านการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนด
มาตรการไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน (เริ่มรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2561 ไม่เกิน 
10 มกราคม 2562) โดยทาง e สารบรรณ หรือทาง email: protectedareafish@gmail.com  



ผู้รับผิดชอบ................................................โทร..............................
หน่วยนับ ปริมาณ

กิจกรรม งาน รวม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

หมายเหตุ การด าเนินการตามแผนของ สนง.ปจ./สปก. ตามปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ซ่ึงต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562
ส าหรับข้อ 3 และ 4 เป็นข้ันตอนในการออกประกาศ กบม.ต้องการทราบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการขออนุมัติประกาศ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 
ให้ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการ จัดท้าพิกัดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์น้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2562

แห่ง

แห่ง

แผน/ผลปฎิบัติงาน 

3.รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ี

1.การจัดท าพิกัดภูมิศาสตรเพ่ือจัดท าแผนท่ีฯ

ประจ้าเดือน .........................................................
หน่วยงาน ...................................................................

4.เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประมงประจ า
จังหวัดเพ่ือเห็นชอบ

แห่ง

2.จัดส่งพิกัดให้ ศทส. เพ่ือจัดท าแผนท่ีฯ แห่ง
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หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด จัดท ำพิกัด ส่ง ศทส.
รับฟัง

ควำมเห็น
เสนอ คกก.ฯ

กำรด ำเนินกำร

รำยละเอียดท่ีจับสัตว์น  ำท่ีได้ด ำเนินกำรจัดท ำพิกัดภูมิศำสตรเพ่ือจัดท ำแผนท่ีฯ
ประจ ำเดือน..............................ถึงเดือน.......................................

ล ำดับ
ท่ี

วันท่ีประกำศ ช่ือท่ีจับสัตว์น  ำ
 อยู่ในท้องท่ี

ประกำศท่ี
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ผู้รับผิดชอบ................................................โทร..............................
หน่วยนับ ปริมาณ

กิจกรรม งาน รวม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

แผน 140     20 20 20 20 20 20 20
ผล 140     10 10 30 20 20 20 30
แผน 140     20 20 20 20 20 20 20
ผล 140     10 10 30 20 20 50
แผน 140     70 70
ผล 140     30 40 30 20 20
แผน 140     70 70
ผล 70       70 0

หมายเหตุ การด าเนินการตามแผนของ สนง.ปจ./สปก. ตามปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ซ่ึงต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562
ส าหรับข้อ 3 และ 4 เป็นข้ันตอนในการออกประกาศ กบม.ต้องการทราบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการขออนุมัติประกาศ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 
ให้ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2563

แผน/ผลปฎิบัติงาน 

1.การจัดท าพิกัดภูมิศาสตรเพ่ือจัดท าแผนท่ีฯ แห่ง

ตัวอย่าง

2.จัดส่งพิกัดให้ ศทส. เพ่ือจัดท าแผนท่ีฯ แห่ง

3.รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ี แห่ง

4.เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประมงประจ า
จังหวัดเพ่ือเห็นชอบ

แห่ง

แบบรายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการ จัดท้าพิกัดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์น้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน .........ส้านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง.............

ประจ้าเดือน .........กันยายน 2562............
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หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด จัดท ำพิกัด ส่ง ศทส.
รับฟัง

ควำมเห็น
เสนอ คกก.ฯ

1 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดเสาธงทอง 1 จ าปาหล่อ เมืองฯ อ่างทอง / /

2 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดโพธ์ิทูล 3 จ าปาหล่อ เมืองฯ อ่างทอง / /

3 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดจ าปาหล่อ 5 จ าปาหล่อ เมืองฯ อ่างทอง / /

4 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดโพสะ 6 โพสะ เมืองฯ อ่างทอง / /

5 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดราชปักษี 5 โพสะ เมืองฯ อ่างทอง / /

6 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดท้องคุ้ง 8 โพสะ เมืองฯ อ่างทอง / /

7 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดปลดสัตว์ 4 บ้านแห เมืองฯ อ่างทอง / /

8 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดไชยสงคราม 6 บ้านแห เมืองฯ อ่างทอง / /

9 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดโพธ์ิวงษ์ 1 บ้านแห เมืองฯ อ่างทอง / /

10 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดไชยมงคล - ตลาดหลวง เมืองฯ อ่างทอง / /

11 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดสนามชัย(หน้าวัด) - ตลาดหลวง เมืองฯ อ่างทอง / /

12 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดสนามชัย(หลังวัด) - ตลาดหลวง เมืองฯ อ่างทอง / /

13 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดต้นสน - ตลาดหลวง เมืองฯ อ่างทอง / /

14 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดโล่ห์และประตูน  า 2 ตลาดหลวง เมืองฯ อ่างทอง / /

15 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดอ่างทอง - บางแก้ว เมืองฯ อ่างทอง / /

16 20/2497 8 ก.พ. 2497 หน้าศาลากลาง - บางแก้ว เมืองฯ อ่างทอง / /

17 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดตาลเจ็ดช่อ 1 ตลาดกรวด เมืองฯ อ่างทอง / /

18 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดสุวรรณ 3 ตลาดกรวด เมืองฯ อ่างทอง / /

19 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดแจ้ง 4 ตลาดกรวด เมืองฯ อ่างทอง / /

20 20/2497 8 ก.พ. 2497 วัดโบสถ์ 3 ย่านซ่ือ เมืองฯ อ่างทอง / /

ตัวอย่าง
รายละเอียดท่ีจับสัตว์น  าท่ีได้ด าเนินการจัดท าพิกัดภูมิศาสตรเพ่ือจัดท าแผนท่ีฯ

ประจ าเดือน......มกราคม......ถึงเดือน.........กุมภาพันธ์..........

ล ำดับ
ท่ี

ประกำศท่ี วันท่ีประกำศ ช่ือท่ีจับสัตว์น  ำ
 อยู่ในท้องท่ี กำรด ำเนินกำร
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ท้ังหมด งบ 62
เบ้ียเล้ียง น้้ำมัน

 บริหำร
โครงกำร รวม

กลำง กรุงเทพมหานคร  59            30              7,200          4,500          2,000       13,700       
กาญจนบุรี  47            24              5,760          3,600          2,000       11,360       
ชัยนาท  240           74              17,760        11,100        2,000       30,860       
นครนายก  34            17              4,080          2,550          2,000       8,630         
นครปฐม  120           40              9,600          6,000          2,000       17,600       
นนทบุรี  179           60              14,400        9,000          2,000       25,400       
ปทุมธานี  232           72              17,280        10,800        2,000       30,080       
พระนครศรีอยุธยา  612           92              22,080        13,800        2,000       37,880       
เพชรบุรี  91            30              7,200          4,500          2,000       13,700       
ราชบุรี  125           42              10,080        6,300          2,000       18,380       
ลพบุรี  7              7 1,680          1,050          2,000       4,730         
สมุทรปราการ  31            16              3,840          2,400          2,000       8,240         
สมุทรสงคราม  165           55              13,200        8,250          2,000       23,450       
สมุทรสาคร  108           36              8,640          5,400          2,000       16,040       
สระบุรี  156           52              12,480        7,800          2,000       22,280       
สิงห์บุรี  227           74              17,760        11,100        2,000       30,860       
สุพรรณบุรี  296           74              17,760        11,100        2,000       30,860       
อ่างทอง  211           140             33,600        21,000        4,000       58,600       
อุทัยธานี  38            19              4,560          2,850          2,000       9,410         

ตะวันออก จันทบุรี  48            24              5,760          3,600          2,000       11,360       
ฉะเชิงเทรา  172           57              13,680        8,550          2,000       24,230       
ชลบุรี  23            12              2,880          1,800          2,000       6,680         
ตราด  2              2 480            300            2,000       2,780         
ปราจีนบุรี  103           34              8,160          5,100          2,000       15,260       
ระยอง  14            14              3,360          2,100          2,000       7,460         

 ตะวันออก
เฉียงเหนือ กาฬสินธ์ุ  15            15              3,600          2,250          2,000       7,850         

ขอนแก่น  94            31              7,440          4,650          2,000       14,090       
ชัยภูมิ  68            34              8,160          5,100          2,000       15,260       
นครพนม  22            11              2,640          1,650          2,000       6,290         
นครราชสีมา  81            41              9,840          6,150          2,000       17,990       
บึงกาฬ  2              2 480            300            2,000       2,780         
บุรีรัมย์  81            41              9,840          6,150          2,000       17,990       
มหาสารคาม  97            49              11,760        7,350          2,000       21,110       
ยโสธร  6              6 1,440          900            2,000       4,340         
ร้อยเอ็ด  25            13              3,120          1,950          2,000       7,070         
เลย  10            10              2,400          1,500          2,000       5,900         
ศรีสะเกษ  14            14              3,360          2,100          2,000       7,460         
สกลนคร  154           74              17,760        11,100        2,000       30,860       
สุรินทร์  8              8 1,920          1,200          2,000       5,120         
หนองคาย  7              7 1,680          1,050          2,000       4,730         
หนองบัวล าภู  2              2 480            300            2,000       2,780         
อุดรธานี  25            13              3,120          1,950          2,000       7,070         
อุบลราชธานี  65            33              7,920          4,950          2,000       14,870       
อ านาจเจริญ 1              1 240            150            2,000       2,390         

ข้อมูลท่ีจับสัตว์น้้ำประเภทท่ีรักษำพืชพันธ์ุ ตำม พรบ.กำรประมง พ.ศ. 2490 และรำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณ

จ้ำนวน (แห่ง) งบประมำณ
 จังหวัด ภำค

11



ใต้ กระบ่ี  -           -             -             
ชุมพร  123           41              9,840          6,150          2,000       17,990       
ตรัง  21            11              2,640          1,650          2,000       6,290         
นครศรีธรรมราช  211           70              16,800        10,500        2,000       29,300       
นราธิวาส  6              6 1,440          900            2,000       4,340         
ประจวบคีรีขันธ์  3              3 720            450            2,000       3,170         
พังงา  51            26              6,240          3,900          2,000       12,140       
พัทลุง  22            11              2,640          1,650          2,000       6,290         
ภูเก็ต  4              4 960            600            2,000       3,560         
ยะลา  8              8 1,920          1,200          2,000       5,120         
ระนอง  2              2                480            300            2,000       2,780         
สงขลา  10            10              2,400          1,500          2,000       5,900         
สตูล  3              3 720            450            2,000       3,170         
สุราษฎร์ธานี  14            14              3,360          2,100          2,000       7,460         

เหนือ ก าแพงเพชร  12            12              2,880          1,800          2,000       6,680         
เชียงราย  2              2 480            300            2,000       2,780         
เชียงใหม่  2              2 480            300            2,000       2,780         
ตาก  3              3 720            450            2,000       3,170         
นครสวรรค์  148           49              11,760        7,350          2,000       21,110       
น่าน  39            20              4,800          3,000          2,000       9,800         
พิจิตร  354           71              17,040        10,650        2,000       29,690       
พิษณุโลก  33            17              4,080          2,550          2,000       8,630         
เพชรบูรณ์  12            12              2,880          1,800          2,000       6,680         
แพร่  9              9 2,160          1,350          2,000       5,510         
พะเยา  5              5 1,200          750            2,000       3,950         
มุกดาหาร  -           -             -             
แม่ฮ่องสอน  2              2 480            300            2,000       2,780         
ล าปาง  2              2 480            300            2,000       2,780         
ล าพูน  15            15              3,600          2,250          2,000       7,850         
สระแก้ว  -           -             -             -             
สุโขทัย  115           38              9,120          5,700          2,000       16,820       
อุตรดิตถ์  89            30              7,200          4,500          2,000       13,700       

5,437        2,000          480,000      300,000      148,000    928,000      รวม
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ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชก าหนดการประมง 2558 

มาตรา ๒๘ (๓) คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ออกประกาศตามมาตรา ๕๖ มาตรา 
๗๑ และมาตรา ๗๗ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการออกประกาศตามมาตรา  ๕๖ และมาตรา ๗๑ให้
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดมีอ านาจออกประกาศบังคับใช้เป็นการชั่วคราวมีก าหนดระยะเวลาไม่เกินหก
สิบวัน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันนับจากวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

ในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสอง ให้ประกาศดังกล่าวมีผล
ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุมัติจากรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพ่ือการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

การก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบ
ท้ายประกาศด้วย 

มาตรา ๑๗๒ ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 
เป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามพระราชก าหนดนี้มาตรา 56  

บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 
หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง 
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส  ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
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ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไปต้องระวางโทษปรับตั้ง
แต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง  แล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออก
ประกาศ ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมงอยู่ในวันก่อนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ระเบียบกรมประมง เรื่องการขออนุญาตจับสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า พ.ศ.2559 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ํา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกําหนด   
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงอยู่ในวันก่อนวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ํา  
ตามมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเปนแนวทางในการใหประชาชน
มีสวนรวมในการดําเนินการโครงการของรัฐอยางกวางขวาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“โครงการของรัฐ”  หมายความวา  การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐอันเปนการพัฒนา

เศรษฐกิจหรือสังคม  ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือโดยวิธีการใหสัมปทานหรือ
อนุญาตใหบุคคลอื่นทํา  ทั้งนี้  บรรดาที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  สุขภาพ
อนามัย  วิถีชีวิต  หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
หนวยงานอื่นใดของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ 

“ผูมีสวนไดเสีย”  หมายความวา  ผูซึ่งอาจไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายโดยตรงจาก
การดําเนินงานตามโครงการของรัฐ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  และใหหมายรวมถึงนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง 
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หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

ขอ ๕ กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ  หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
ตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลตามขอ  ๗  ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ  ๙  ดวยก็ได 

หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชน
เปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ  ๙  
กอนเริ่มดําเนินการ 

ขอ ๖ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่ม
ดําเนินการโครงการของรัฐตามขอ  ๕  วรรคหนึ่ง  เมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอ รัฐมนตรีสําหรับราชการ
สวนกลาง  ผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น  หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสําหรับราชการของกรุงเทพมหานคร  จะสั่งหนวยงานของรัฐใหรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนกอนก็ได ในกรณีเชนนั้นใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยเร็ว 

ขอ ๗ ขอมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชนอยางนอย
ตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

(๑) เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคของโครงการ 
(๒) สาระสําคัญของโครงการ 
(๓) ผูดําเนินการ 
(๔) สถานที่ที่จะดําเนินการ 
(๕) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
(๖) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในสถานที่ที่จะ

ดําเนินโครงการและพื้นที่ใกลเคียง  และประชาชนทั่วไป  รวมทั้งมาตรการปองกัน  แกไข  หรือเยียวยา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว 

(๘) ประมาณการคาใชจาย ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินโครงการของรัฐเอง   
ใหระบุที่มาของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการนั้นดวย 

ใหหนวยงานของรัฐประกาศขอมูลท่ีตองเผยแพรแกประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบ
เครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 
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หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

ขอ ๘ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมีความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ  และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการนั้น  
รวมตลอดทั้งความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนดวย 

หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูล 
แกประชาชนก็ได 

ขอ ๙ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ ๘ อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
ดังตอไปนี้ 

(๑) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 
(ก) การสัมภาษณรายบุคคล 

 (ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร  ทางระบบ
เครือขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด 

 (ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบโครงการ 

 (ง) การสนทนากลุมยอย 
(๒) การประชุมปรึกษาหารือ  ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 

(ก) การประชาพิจารณ 
 (ข) การอภิปรายสาธารณะ 

(ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
 (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย 
(๓) วิธีอื่นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
ขอ ๑๐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีอื่น

นอกจากที่กําหนดไวในขอ  ๙  จะทําใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวัตถุประสงคตามขอ  ๘  
หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ได  แตเมื่อดําเนินการแลว  ใหแจง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 

ขอ ๑๑ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชน
ทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น  ระยะเวลา  สถานที่  ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการที่
ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 
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หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ  
และสถานที่ที่จะดําเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มดําเนินการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชน  และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 

ขอ ๑๒ เมื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว  ใหหนวยงานของรัฐจัดทํา
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  และประกาศใหประชาชนทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่เสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ใหนําความในขอ  ๑๑  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
ขอ ๑๓ เมื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวปรากฏวาการดําเนินโครงการของรัฐ

โครงการใดอาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนมากกวาขอมูลที่เผยแพรแกประชาชนตามขอ  ๗  (๗)  
ถายังมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาวตอไป  หนวยงานของรัฐตองกําหนดมาตรการปองกัน  
แกไข  หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาวเพิ่มขึ้น 
ตามความเหมาะสมกอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐนั้นและประกาศใหประชาชนทราบ 

ใหนําความในขอ  ๑๑  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
ขอ ๑๔ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก 
(๑) โครงการของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หรือผูมีสวน

ไดเสียไวเปนการเฉพาะ 
(๒) โครงการของรัฐที่เริ่มดาํเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่กํากับดูแล  สงเสริม  สนับสนุน  

ชวยเหลือ  และแนะนําหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามระเบียบนี้  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําและเผยแพรแนวทางการเผยแพรขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ใหหนวยงานของรัฐทราบ  โดยจะจัดใหมีการสัมมนาหรือฝกอบรมเปนครั้งคราวดวยก็ได 
(๒) ศึกษาหรือวิจัยเพื่อประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการใหขอมูลและการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 
(๓) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อประโยชน

ในการประกาศ  รวบรวม  และใหบริการขอมูลที่เผยแพรแกประชาชนและขอมูลเกี่ยวกับการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบนี้ 
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หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะเชิญผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใหขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาใหขอมูล  ความคิดเห็น  
หรือขอเสนอแนะดวยก็ได 

ขอ ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

26



แนวทางการรับฟังความเห็นในการก้าหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้า 
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 

ด้วยมาตรา ๑๗๒ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่
ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  เป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และก าหนดในมาตรา ๕๖ ว่าการก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย ประกอบกับบรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2490 ส่วนใหญ่มิได้มีแผนที่แนบท้าย หรือมีแต่ไม่ได้ระบุพิกัดต าแหน่งตามระบบที่ใช้ในปัจจุบัน 
และมีที่รักษาพืชพันธุ์บางแห่งก าหนดให้มีท าการประมงได้ในบางส่วนของพ้ืนที่ตามมาตรา 9 ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๕๖ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนที่เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าและ
ปรับปรุงประกาศฯ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558   

จากเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ว่าที่รักษาพืชพันธุ์เดิมที่จะจัดท าแผนที่แนบท้าย เป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์
สัตว์น้ าตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 อยู่แล้ว การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นการเสนอ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาพิกัดต าแหน่งในพ้ืนที่เดิมให้มีความชัดเจน โดยการที่จะเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ให้มีขนาดใหญ่
ขึ้น เล็กลง หรือยกเลิกเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมด้านต่างๆ และไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน หน่วยงานต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนด าเนินการขออนุมัติประกาศ โดยมีหลายกรณีที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดมีมติไม่เห็นชอบ
ในการยกเลิกเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียเห็นถึง
ประโยชน์ในการคงประกาศไว้ ส่วนในกรณีท่ีเห็นชอบให้ยกเลิก เนื่องจากบางพ้ืนที่ประกาศมาเป็นระยะเวลานานมี
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่จนไม่เหลือสภาพเป็นที่จับสัตว์น้ าแล้ว เช่น ตื้นเขิน รกร้าง มีสภาพเน่าเสีย จนสัตว์น้ าไม่
สามารถอยู่อาศัยได้ เป็นต้น นอกจากนี้การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจะใช้ประกอบการจัดท าแผนที่แล้ว 
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ทางหนึ่งให้ประชาชนได้ทราบว่าที่จับสัตว์น้ านั้นเป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องจาก
หลายพื้นท่ีประกาศมานานมากกว่า 60 ปี จนอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ 

แนวทางการด้าเนินการ 
1. ให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า เผยแพร่แก่ประชาชน

(ตามข้อ 7 ของระเบียบฯ) โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า  ใน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน หนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน เป็นต้น โดยใช้เนื้อจากแผนการ
ปฏิบัติการเล่มนี้ประกอบการจัดท า ดังนี้ 

(๑) เหตุผลความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(๒) สาระส าคัญของโครงการ 
(๓) ผู้ด าเนินการ 
(๔) สถานที่ที่จะด าเนินการ 
(๕) ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
(๖) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
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(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะ
ด าเนินโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว  (กรณีนี้จะไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อยู่
บริเวณทีประกาศ ยกเว้น ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 56 จะมีโทษปรับตามบทก าหนดโทษใน มาตรา 138) 

(๘) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ด าเนินโครงการของรัฐเองให้
ระบุท่ีมาของเงินที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินโครงการนั้นด้วย 

2. ด าเนินการรับฟังความเห็น ตามข้อ ๙ ของระเบียบฯ โดยอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การส ารวจความคิดเห็น 
(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
(ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
(ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐ 
ที่รับผิดชอบโครงการ 
(ง) การสนทนากลุ่มย่อย 

(๒) การประชุมปรึกษาหารือ 
(ก) การประชาพิจารณ์ 
(ข) การอภิปรายสาธารณะ 
(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

(๓) วิธีอ่ืนที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 
หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทาง

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หลังจากเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ใน
เบื้องต้น ร่วมกับการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในภาพรวมของ ต าบล หรือ
อ าเภอ ก็ได้ โดยต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น  ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจน
รายละเอียดอ่ืนที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ และจัดท าสรุปผลการรับ
ฟังความคิดเห็น ประกาศให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบฯ ข้อ 11 และ 12 

หมายเหตุ 
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจากการ

ด าเนินงานตามโครงการของรัฐ ในกรณีของการการก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ได้แก่ ผู้ท าการประมง ผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 79 เป็นต้น 
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พระราชบัญญัติการประมง 2490 
มาตรา 6 บรรดาที่จับสัตว์น้ าทั้งปวงให้ก าหนดเป็น 4 ประเภท คือ 

(1) ที่รักษาพืชพันธุ์ 
(2) ที่ว่าประมูล  
(3) ที่อนุญาต  
(4) ที่สาธารณประโยชน์ 

มาตรา 7 ให้คณะกรมการจังหวัดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศ ก าหนดประเภทที่จับ
สัตว์น้ าภายในเขตท้องที่ของตนว่า เข้าอยู่ในประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล หรือที่อนุญาต  

ที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้มีประกาศตามความในวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สาธารณประโยชน์ 
มาตรา 8 ที่รักษาพืชพันธุ์ คือที่จับสัตว์น้ าซึ่งอยู่ในบริเวณพระอารามหรือ ปูชนียสถาน หรือติดกับ

เขตสถานที่ดังกล่าวแล้ว บริเวณประตูน้ า ประตูระบายน้ า ฝาย หรือท านบ หรือที่ซึ่งเหมาะแก่การรักษาพืชพันธุ์
สัตว์น้ า  

มาตรา 9 ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี  

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดให้ 
มาตรา 17 ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงไปในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่

ของเอกชนและที่สาธารณประโยชน์ หรือปลูกบัว ข้าว ปอ พืชหรือพันธุ์ไม้น้ า อ่ืนใด ตามท่ีจะได้มีพระราชกฤษฎีกา
ระบุชื่อในที่เช่นว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่  

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด  
มาตรา 18 ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน

และที่สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในที่จับสัตว์น้ า เช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลงเพ่ือท าการ
ประมง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
ที่รักษาพืชพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ที่ก าหนดให้มีท าการประมงได้ใน

บางส่วนของพ้ืนที่ตามมาตรา 9 เช่น บึงบอระเพ็ด กว๊านพะเยา เป็นต้น  
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S1 คณะกรรมการประมงประจ า

จังหวัด
C1 ส านักงานประมงจังหวัด

S2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร

 กระบวนการประกาศเขตพ้ืนท่ี

รักษาพันธ์ุสัตว์น้ า  (กบม.)
S3 กองกฎหมาย S4 อธิบดี

S5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์
S6 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กระบวนการประกาศก้าหนดเขตพื้นท่ีรักษาพันธุ์สัตว์น้้า พื้นที่ใหม่ ตาม พรก.การประมง 2558

ตรวจสอบ
หลักฐาน

แจ้งผลการอนุมัติ
จากรัฐมนตรีฯ

จัดท าแผนที่ระบุต าแหน่ง
เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สตัว์น้ า

จัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ขออนุมัติรัฐมนตรี

ตรวจสอบร่าง
ประกาศฯ

พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

พิจารณา
อนุมัติ

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

จัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ด าเนินการขออนุมัติ

ร่างประกาศฯ

หนังสือแจ้งผลไมอ่นุมัติ

ส่งประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษา ลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

รับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้สว่นเสยีในพื้นที่

แก้ไขร่างประกาศ/ 
แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม

จัดส่งเอกสารประกอบการ
ขออนุมัติฯ เพิ่มเติม

ส่งส าเนาประกาศท่ีลง
ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว

จัดท าฐานข้อมูลและแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบ

จัดเก็บข้อมูลใน Fisheries Map

N N

Y

P1

P2

P3

P4

P5

N

Y Y

O1

จัดท าแผนท่ีแนบท้าย
ประกาศฯ

N Y

ด าเนินการจดัสง่พิกัดเพื่อ
จัดท าแผนที่แนบท้าย

ประกาศฯ

ตรวจสอบ
พิกัดแผนที่

แก้ไขพิกัดให้ถูกต้อง

YN

N

Y

ด าเนินการตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการฯ

Y

N

ข้อมูลวิชาการสนับสนุนความเหมาะสมของพื้นท่ี 
ประกอบข้อมูลสภาวะท าการประมง
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S1 คณะกรรมการประมงประจ า

จังหวัด
C1 ส านักงานประมงจังหวัด S2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 กระบวนการประกาศเขตพ้ืนท่ีรักษา

พันธ์ุสัตว์น้ า  (กบม.)
S3 กองกฎหมาย S4 อธิบดี

S5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์
S6 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กระบวนการประกาศปรับปรุงแผนท่ีแนบท้ายประกาศ ตาม พรบ.การประมง 2490

ตรวจสอบ
หลักฐาน

แจ้งผลการอนุมัติ
จากรัฐมนตรีฯ

จัดท าแผนที่ระบุต าแหน่ง
เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สตัว์น้ า

จัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ขออนุมัติรัฐมนตรี

ตรวจสอบร่าง
ประกาศฯ

พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

พิจารณา
อนุมัติ

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

จัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ด าเนินการขออนุมัติ

ร่างประกาศฯ

หนังสือแจ้งผลไมอ่นุมัติ

ส่งประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษา ลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

รับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้สว่นเสยีในพื้นที่

แก้ไขร่างประกาศ/ 
แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม

จัดส่งเอกสารประกอบการ
ขออนุมัติฯ เพิ่มเติม

ส่งส าเนาประกาศท่ีลง
ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว

จัดท าฐานข้อมูลและแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบ

จัดเก็บข้อมูลใน Fisheries Map

N N

Y

P1

P2

P3

P4

P5

N

Y Y

O1

จัดท าแผนท่ีแนบท้าย
ประกาศฯ

N Y

ด าเนินการจดัสง่พิกัดเพื่อ
จัดท าแผนที่แนบท้าย

ประกาศฯ

ตรวจสอบ
พิกัดแผนที่

แก้ไขพิกัดให้ถูกต้อง

YN

N

Y

ด าเนินการตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ

Y

N
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S1 คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด C1 ส านักงานประมงจังหวัด
กระบวนการยกเลิกเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์

น้ า (กบม.)
S2 กองกฎหมาย S3 อธิบดี

S4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

S6 ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

ตรวจสอบ
หลักฐาน

แจ้งผลการอนุมัตจิาก
รัฐมนตรีฯ

ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีแลว้ไม่มี
ความเหมาสมในการก าหนดให้
เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สตัว์น้ า

จัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ขออนุมัติรัฐมนตรี

ตรวจสอบ
ร่างประกาศฯ

พิจารณาให้
ความ
เห็นชอบ

พิจารณา
อนุมัติ

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

จัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ด าเนินการขออนุมัติ

ร่างประกาศฯ

หนังสือแจ้งผลไมอ่นุมัติ

ประกาศคณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัด

ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

Y

N

N

YY

N

YN

P1

P2

P4

รับฟังความคิดเห็นผู้มสี่วน
ได้ส่วนในพื้นที่สีย

Y

แก้ไขร่างประกาศ/ แจ้งขอ
ข้อมูลเพิ่มเตมิP3

Y

กระบวนการยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้า

N

ด าเนินการตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการฯ

จัดส่งเอกสารประกอบการ
ขออนุมัติฯ เพิ่มเติม

Y

N
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S1 คณะกรรมการประมงประจ า

จังหวัด
C1 ส านักงานประมงจังหวัด

S2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร

 กระบวนการประกาศเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธ์ุ

สัตว์น้ า  (กบม.)
S3 กองกฎหมาย S4 อธิบดี

S5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
S6 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตรวจสอบ
หลักฐาน

แจ้งผลการอนุมัติ
จากรัฐมนตรีฯ

จัดท าแผนที่ระบุต าแหน่ง
เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สตัว์น้ า

จัดเตรียมเอกสารเพ่ือ
ขออนุมัติรัฐมนตรี

ตรวจสอบร่าง
ประกาศฯ

พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

พิจารณา
อนุมัติ

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

จัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ด าเนินการขออนุมัติ

ร่างประกาศฯ

ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

รับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้สว่นเสยีในพื้นที่

แก้ไขร่างประกาศ/ 
แจ้งขอข้อมูลเพ่ิมเติม

จัดส่งเอกสารประกอบการ
ขออนุมัติฯ เพ่ิมเติม

จัดท าฐานข้อมูลและแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบ

จัดเก็บข้อมูลใน Fisheries Map

N N

Y

P1

P2

P3

P4

P5

N

Y Y

O1

จัดท าแผนที่แนบท้าย
ประกาศฯ

N Y

ด าเนินการจดัสง่พิกัดเพ่ือ
จัดท าแผนที่แนบท้าย
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ตรวจสอบ
พิกัดแผนที่

แก้ไขพิกัดให้ถูกต้อง
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N

Y

ด าเนินการตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการฯ

Y

N

ข้อมูลวิชาการสนับสนุนความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
ประกอบข้อมูลสภาวะท าการประมง

ส่งประกาศเพื่อลงราชกิจจา
นุเบกษา

หนังสือแจ้งผลไมอ่นุมัติ
(ประกาศสิน้ผลบังคับใช้)

ประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัด 

ทีมีผลบังคับใช้ต่อไป

กระบวนการประกาศก้าหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้า (กรณีฉุกเฉิน หรือจ้าเป็นเร่งด่วนตามความในมาตรา 28 วรรคสอง) 
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จังหวัด งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 928,000               2,000        แห่ง -         -         -         379        362        296        230        235        247        251        -         -         

กรุงเทพมหานคร  13,700 30 แห่ง 4           4           4           4           4           5           5           

กาญจนบุรี  11,360 24 แห่ง 3           3           3           3           4           4           4           

ชัยนาท  30,860 74 แห่ง 10          10          10          10          10          12          12          

นครนายก  8,630 17 แห่ง 5           6           6           

นครปฐม  17,600 40 แห่ง 5           5           6           6           6           6           6           

นนทบุรี  25,400 60 แห่ง 8           8           8           9           9           9           9           

ปทุมธานี  30,080 72 แห่ง 10          10          10          10          10          11          11          

พระนครศรีอยุธยา  37,880 92 แห่ง 13          13          13          13          13          13          14          

เพชรบุรี  13,700 30 แห่ง 4           4           4           4           4           5           5           

ราชบุรี  18,380 42 แห่ง 6           6           6           6           6           6           6           

ลพบุรี  4,730 7 แห่ง 3           4           

สมุทรปราการ  8,240 16 แห่ง 5           5           6           

สมุทรสงคราม  23,450 55 แห่ง 7           8           8           8           8           8           8           

สมุทรสาคร  16,040 36 แห่ง 5           5           5           5           5           5           6           

สระบุรี  22,280 52 แห่ง 7           7           7           7           8           8           8           

สิงห์บุรี  30,860 74 แห่ง 10          10          10          10          10          12          12          

สุพรรณบุรี  30,860 74 แห่ง 10          10          10          10          10          12          12          

อ่างทอง  58,600 140 แห่ง 20          20          20          20          20          20          20          

อุทัยธานี  9,410 19 แห่ง 6           6           7           

จันทบุรี  11,360 24 แห่ง 3           3           3           3           4           4           4           

ฉะเชิงเทรา  24,230 57 แห่ง 8           8           8           8           8           8           9           

ชลบุรี  6,680 12 แห่ง 6           6           

ตราด  2,780 2 แห่ง 2           

ปราจีนบุรี  15,260 34 แห่ง 4           5           5           5           5           5           5           

ระยอง  7,460 14 แห่ง 4           5           5           

กาฬสินธ์ุ  7,850 15 แห่ง 5           5           5           

ขอนแก่น  14,090 31 แห่ง 4           4           4           4           5           5           5           

ชัยภูมิ  15,260 34 แห่ง 4           5           5           5           5           5           5           

นครพนม  6,290 11 แห่ง 5           6           

นครราชสีมา  17,990 41 แห่ง 5           6           6           6           6           6           6           

บึงกาฬ  2,780 2 แห่ง 2           

บุรีรัมย์  17,990 41 แห่ง 5           6           6           6           6           6           6           

มหาสารคาม  21,110 49 แห่ง 7           7           7           7           7           7           7           

ยโสธร  4,340 6 แห่ง 3           3           

ร้อยเอ็ด  7,070 13 แห่ง 4           4           5           

เลย  5,900 10 แห่ง 5           5           

แผนการปฏิบัติงานรายเดือนแยกรายหน่วยงาน

จ านวน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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จังหวัด งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวน หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ศรีสะเกษ  7,460 14 แห่ง 4           5           5           

สกลนคร  30,860 74 แห่ง 10          10          10          10          10          12          12          

สุรินทร์  5,120 8 แห่ง 4           4           

หนองคาย  4,730 7 แห่ง 3           4           

หนองบัวล าภู  2,780 2 แห่ง 2           

อุดรธานี  7,070 13 แห่ง 4           4           5           

อุบลราชธานี  14,870 33 แห่ง 4           4           5           5           5           5           5           

อ านาจเจริญ 2,390 1 แห่ง 1           

กระบ่ี  - 0 แห่ง

ชุมพร  17,990 41 แห่ง 5           6           6           6           6           6           6           

ตรัง  6,290 11 แห่ง 5           6           

นครศรีธรรมราช  29,300 70 แห่ง 10          10          10          10          10          10          10          

นราธิวาส  4,340 6 แห่ง 3           3           

ประจวบคีรีขันธ์  3,170 3 แห่ง 3           

พังงา  12,140 26 แห่ง 3           3           4           4           4           4           4           

พัทลุง  6,290 11 แห่ง 5           6           

ภูเก็ต  3,560 4 แห่ง 4           

ยะลา  5,120 8 แห่ง 4           4           

ระนอง  2,780 2 แห่ง 2           

สงขลา  5,900 10 แห่ง 5           5           

สตูล  3,170 3 แห่ง 3           

สุราษฎร์ธานี  7,460 14 แห่ง 4           5           5           

ก าแพงเพชร  6,680 12 แห่ง 6           6           

เชียงราย  2,780 2 แห่ง 2           

เชียงใหม่  2,780 2 แห่ง 2           

ตาก  3,170 3 แห่ง 3           

นครสวรรค์  21,110 49 แห่ง 7           7           7           7           7           7           7           

น่าน  9,800 20 แห่ง 6           7           7           

พิจิตร  29,690 71 แห่ง 10          10          10          10          10          10          11          

พิษณุโลก  8,630 17 แห่ง 5           6           6           

เพชรบูรณ์  6,680 12 แห่ง 6           6           

แพร่  5,510 9 แห่ง 4           5           

พะเยา  3,950 5 แห่ง 5           

มุกดาหาร  - 0 แห่ง

แม่ฮ่องสอน  2,780 2 แห่ง 2           

ล าปาง  2,780 2 แห่ง 2           

ล าพูน  7,850 15 แห่ง 5           5           5           

สระแก้ว  - 0 แห่ง

สุโขทัย  16,820 38 แห่ง 5           5           5           5           6           6           6           

อุตรดิตถ์  13,700 30 แห่ง 4           4           4           4           4           5           5           

ศทส. 800,000               2,000        ฉบับ 200 300 300 200 300 300 200 200
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