การมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง

กลุ่มกาหนดมาตรการด้านการประมง
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบฟอร์มการสมัคร
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
คาชี้แจง
1. การยื่นแบบฟอร์มการสมัคร
1.1 กรณีส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน สามารถสมัครขอรับรางวัลโดยยื่นแบบฟอร์มการสมัคร
ในนามส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน และอธิบดี /หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้อานวยการองค์การมหาชน หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือผู้อานวยการองค์การมหาชน เป็นผู้ลงนามแบบฟอร์มการสมัคร
1.2 กรณีบุ คคลหรื อหน่ ว ยงานอื่น (แมวมอง) เป็นผู้ เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล
สามารถยื่นแบบฟอร์มการสมัคร และเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว
1.3 ผู้ ที่เสนอชื่อหน่ ว ยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล ต้องจัดทารายละเอียดข้อมูล การดาเนินงาน
เกี่ยวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ เพื่อประกอบการสมัครขอรับรางวัล
2. ข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มการสมัคร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสมัคร ดังนี้
2.1 ให้ใช้ข้อมูลและผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) หรือระดับ
ความร่วมมือ (Collaborate) ซึง่ ควรมีการดาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 การดาเนินโครงการ/การดาเนินงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องสอดคล้องตามนโยบายสาคัญของ
รั ฐ บาลหรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ / ภารกิ จ หลั ก ขององค์ ก ร หรื อ สอดคล้ อ ง
ตามแผนพั ฒ นาจั ก งหวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด โดยการด าเนิ น การดั ง กล่ า วสะท้ อ นการพั ฒ นาหรื อ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และประเทศ
2.3 กรณีสมัครขอรับรางวัลมากกว่า 1 โครงการ/การดาเนินงาน ต้องเป็นการดาเนินโครงการ/การดาเนินงาน
ที่ไม่ซ้ากัน หรือไม่ใช่การดาเนินโครงการ/การดาเนินงานในพื้นที่เดียวกัน หรือไม่ซ้ากับพื้นที่การดาเนิน
โครงการ/การดาเนินงานเดิมที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
มาแล้ว
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3. กรอกข้อ มูล ในใบสมัครให้ค รบถ้ว นและสมบูรณ์ และโปรดแนบเอกสาร/หลัก ฐานประกอบใบสมัคร
พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสาร/หลักฐานประกอบข้อคาถามใด เนื่องจากเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ใบสมัครเป็นหลักฐานที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาและการประเมินผล
4. กรณีพื้นที่ในการกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่เพียงพอสามารถเขียนเพิ่มเติมในกระดาษอื่น และโปรดหมายเหตุ
แสดงความเชื่อมโยงกับข้อคาถามด้วย
5. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
6. ส่ ง แบบฟอร์ ม การสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐาน/เอกสารประกอบได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.opdc.go.th หรื อ
http://awards.opdc.go.th หรือส่งไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ตามที่อยู่ต่อไปนี้ :
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.)
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300
(กรุณำวงเล็บมุมซอง: รำงวัลสำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561)
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 0 2356 9999 ต่อ 8871 , 8876 และ 8923
โทรสำร 0 2281 8328
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1. ผู้ยื่นสมัคร
 กรณีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด หรือองค์การมหาชน (สมัครเอง)
โปรดระบุ (ชื่อหน่วยงานที่สมัคร)....................กรมประมง.................................................................
 กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) โปรดระบุ
1) ชื่อผู้ยื่นสมัคร...............................................................................................................................
2) ชื่อหน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัล.............................................................................................

2. ชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน
2.1 ชื่อ...นางสุทธินี...... นามสกุล...............ลิ้มธรรมมหิศร.................................
ตาแหน่ง.......ผู้อานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ....................................
สังกัดหน่วยงาน.........กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ กรมประมง..........................
เลขที่............หมู่ที่....................ถนน......พหลโยธิน............ตาบล..แขวงลาดยาว...............................
อาเภอ....เขตจตุจักร............ จังหวัด......กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์....10900.............
โทรศัพท์........025799528................ โทรสาร..........025614689.............................
E-mail........... suttinel@gmail.com..............................................
2.2 ชื่อ...นายณัฐพงค์...... นามสกุล...............วรรณพัฒน์.................................
ตาแหน่ง.......หัวหน้ากลุ่มกาหนดมาตรการด้านการประมง................................................
สังกัดหน่วยงาน.........กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ กรมประมง..........................
เลขที่............หมู่ที่....................ถนน......พหลโยธิน............ตาบล..แขวงลาดยาว...............................
อาเภอ....เขตจตุจักร............ จังหวัด......กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์....10900.............
โทรศัพท์........025799528................ โทรสาร..........025614689.............................
E-mail...........nutthapongwan@gmail.com..............................................
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3. ผลการดาเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มิติที่ 1: ความสามารถขององค์กร
1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ
(6 คะแนน)
1.1 มีการกาหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่แสดงว่าให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม ของประชาชน
□ ไม่มี
□ มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
1. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ระบุให้กรม
ประมงมีอานาจหน้าที่ตามข้อ 2 (6) ดังนี้
(6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมง การอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้า กาหนดมาตรการในการทาการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้า ควบคุมป้องกัน และ
ปราบปรามการทาการประมงและการค้าสัตว์น้าให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งป้องกันยับยั้ง และขจัดการทา
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในและนอกน่านน้าไทย
(เอกสารแนบ 1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมงฯ)
2. มาตรา 25 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 กาหนดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการการบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้าภายในที่จับสัตว์น้าในเขตประมงน้าจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมง
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทานโยบายตามมาตรา ๑๙ (๑)
(2) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(3) ให้คาปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์การฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้า รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ หรือ
กิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว
(4) เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้า
(เอกสารแนบ 2 มาตรา 25 พรก.การประมง 2558)
3. กรมประมงได้กาหนดยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560-2564 ที่มีการกาหนดนโยบายส่งเสริม
การมีส่วนร่วมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้าให้มีความยั่งยืนและคง
ความหลากหลาย
เป้ า ประสงค์ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมง ให้ มี ค วามอุ ด มสมบู รณ์ แ ละคงความสมดุ ล ของ
โครงสร้าง
ตัวชี้วัด
1. จานวนชุมชนประมงท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
2. จานวนผู้กระทาผิดกฎหมายลดลง
3. ปริมาณการจับสัตว์น้าต่อหน่วยลงแรงทาการประมงเพิ่มขึ้น
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4. สัตว์น้าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มีประชากรเพิ่มขึ้น
5. จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 1 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างสมดุลและความหลากหลาย
เป้าประสงค์ เพื่อให้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
เป้าประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
กลยุทธ์ 3 ควบคุมและป้องกันการทาประมงให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนระดับชาติ
เป้าประสงค์ เพื่อควบคุมการทาประมงให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ 4 วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้า
เป้าประสงค์ เพื่อนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
(เอกสารแนบ 3 ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560-2564)
1.2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ/อัตรากาลัง หรือกาหนดหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
□ ไม่มี
□ มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
1. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ระบุให้กอง
บริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดาเนินการออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับการทาการ
ประมงvการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การมีสัตว์น้าไว้ในครอบครอง
รวมทั้งรับ จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้า ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทาการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าที่เป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อกาหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
(3) ควบคุมและตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ามิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
(4) ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมแรงงานบนเรือประมงให้
เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ
(5) ประสานงาน ให้คาปรึกษา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทาการ
ประมงแก่คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
(6) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ รับ
มอบหมาย
(เอกสารแนบ 1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมงฯ)
2. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการแบ่งงานภายในกอง เป็น 1 ฝ่าย กับ 5 กลุ่ม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. กลุ่มกาหนดมาตรการด้านการประมง
3. กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทาการประมง
6

4. กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5. กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง
6. กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้าตามอนุสัญญา
โดยกลุ่มที่มีบทบาทหน้าที่ ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า ได้แก่ กลุ่มกาหนดมาตรการด้านการประมง ซึ่งมี
หน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการทาประมง และผู้ประกอบการประมง และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อกาหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
(2) กาหนดแนวทางปฏิบัติในการสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองสัตว์น้าให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
วิชาการและสอดคล้องกับข้อกาหนดเงื่อนไขในกฎหมาย ข้อตกลง และสนธิสัญญาต่าง ๆ
(3) อนุญาตให้ทาการประมงเพื่อทดลองในทางวิชาการในที่จับสัตว์น้าประเภทต่าง ๆ
(4) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ สาหรับเจ้าหน้า ที่ และผู้ประกอบ
กิจการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่กาหนด
(5) ประสานงานให้คาปรึกษา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทาการ
ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แก่คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
(6) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
โดยมีบุคลากรในกองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ ที่รับผิดชอบโครงการ ได้แก่
1. นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
ผู้อานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
2. นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มกาหนดมาตรการด้านการประมง
3. นางสาวกมลทิพย์ ประดับธรรม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
4. นางสาวนันทภัค รมยสมิต
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
5. นางสาวอทิตา ยอดพานิช
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
2. การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (4 คะแนน)
□ ไม่มี
□ มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
1. กรมประมงมีการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตาม มาตรา 25 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งองค์กรชุมชนท้องถิ่นคือ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการการ
บารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้าภายในที่จับสัตว์น้าใน
เขตประมงน้าจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดตาม
มาตรา 27 แห่ง พรก.การประมง 2558 จะแต่งตั้งจากแทนองค์กรชุมชนท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยในปัจจุบัน มีการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่จดทะเบียนแล้ว จานวน
1,499 แห่ง จาแนกเป็นประเภท ดังนี้
1. ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง จานวน 405 องค์กร
2. ด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง จานวน 58 องค์กร
3. ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน 505 องค์กร
4. ด้านการประมงน้าจืด จานวน 351 องค์กร
5. ด้านการแปรรูปสัตว์น้า จานวน 180 องค์กร
(เอกสารแนบ 4 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น)
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2. กองบริหารจัดการทรัพยากรประมงและกาหนดมาตรการได้จัดทาโครงการส่งเสริมศักยภาพ
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อเสนอของบประมาณในปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทานโยบายการ
พัฒนาการประมงทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมประมงได้กาหนด
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และให้คาปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ
การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้า
(เอกสารแนบ 5 โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น)
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3. การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ
(5 คะแนน)
3.1 มีช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน
□ ไม่มี
□ มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
1.กองบริหารจัดการทรัพยากรประมงและกาหนดมาตรการ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียก่อนกาหนดมาตรการ ซึ่งเป็นช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงรายละเอียดข้อ
กฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวข้อง พร้อมซักถามปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นด้านต่างๆ
2. การสื่อสารให้ข้อมูลและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมประมง (เอกสารแนบ 6)
3. การสื่ อสารให้ ข้อมูล และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองบริห ารจัดการทรัพยากรและกาหนด
มาตรการ (เอกสารแนบ 7)
4. การสื่อสารให้ข้อมูลผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (เอกสารแนบ 8)
5. การสื่อสารให้ข้อมูลทาง Application เช่น Line และ Facebook (เอกสารแนบ 9)
6. การสื่อสารให้ข้อมูลทาง You tube (เอกสารแนบ 10)
7. การสื่อสารให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
8. การสื่อสารให้ข้อมูลทางหนังสือราชการ (เอกสารแนบ 11)
3.2 มีการนาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทางาน/
การให้บริการที่ชัดเจน
□ ไม่มี
□ มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
วันที่ 4 มกราคม 2560
สถานที่ สมาคมชาวประมงอาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สถานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
วันที่ 5 มกราคม 2560
สถานที่ สานักงานเทศบาลตาบลสะพลี อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สถานที่ ชุมชนประมงพื้นบ้านบางเบิด อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สถานที่ กลุ่มประมงพื้นบ้านตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 6 มกราคม 2560
สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งน้อย ตาบลเขาแดง อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านบางปู ตาบลสามร้อยยอด อาเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 25 มกราคม 2560
สถานที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
วันที่ 26 มกราคม 2560
สถานที่ ห้องประชุมสมาคมประมงอวนลาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(เอกสารแนบ 12)
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หลังจากมีการประกาศตามมาตรการปิดอ่าว ปี 2560 แล้ว มีการประชุมรับฟังความเห็นของทั้งประมง
พาณิชย์และประมงพื้นบ้าน เพื่อประเมินผลมาตรการปี 2560 และกาหนดแนวทางมาตรการในปี 2561
วันที่ 23 ธันวาคม 2560
สถานที่ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
วันที่ 6 มกราคม 2561
สถานที่ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
(เอกสารแนบ 13)
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มิติที่ 2: การทางานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
4. การส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/ดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ
การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) หรือทางานร่วมกันในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ในลักษณะ
หุ้นส่วนความร่วมมือ (45 คะแนน)
4.1 อธิบำยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นมำ/ที่มำ/สภำพปัญหำ หรือเหตุผลสำคัญที่นำมำสู่กำร
ริเริ่มกำรดำเนินโครงกำร/กำรแก้ปัญหำ และแนวโน้ม/เงื่อนไขของสถำนกำรณ์ รวมทั้งผลกระทบ
ตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ ว่ำเป็นอย่ำงไร
อ่าวไทยตอนกลางจัดเป็นแหล่งน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหาดทรายทะเล
หาดเลน และมีเกาะแก่งเป็นจานวนมากเหมาะสาหรับเป็นที่กาบังลมของสัตว์น้าในฤดูวางไข่ โดยเฉพาะปลาทู ซึ่ง
จะมีการอพยพจากอ่ าวไทยตอนบนบริ เวณรูปตัว ก มาวางไข่บริเวณ หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
บางส่วนของจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ตาม ภาพแสดงวงจรชีวิตปลาทูในอ่าวไทย
แต่เมื่อมีการพัฒ นาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมื อที่นามาใช้ทาการประมงและการเพิ่มจานวน
เรื อประมงอย่ างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ เกิดการทาประมงมากเกินกว่าที่ธ รรมชาติจะผลิ ตขึ้นมาทดแทนได้ทัน
ประกอบกับ สภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลง และปัญหาสภาพแวดล้อม ทาให้ปริมาณสัตว์น้าในอ่าว
ไทยมีปริมาณที่ลดลง ตามตาราง และกราฟแสดงปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ในเขตอ่าวไทย ปี 2551-2559
ด้วยเหตุนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการประกาศเรื่อง กาหนดห้ามใช้เครื่องมือการทา
ประมงบางชนิดทาการประมงในฤดูที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนหรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “การปิดอ่าว”
โดยได้มีประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
มาแล้ว ดังนี้
1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กาหนดห้ามใช้เครื่องมือทาการประมงบางชนิดทาการ
ประมงในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในท้องที่บางแห่ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. 2527 ลงวันที่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2527
2. ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดห้ามใช้เครื่องมือทาการประมงบางชนิดใน
ฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542
3. ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดห้ามใช้เครื่องมือทาการประมงบางชนิดใน
ฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ประกาศ ณ วันที่ ลงวันที่ 24 มกราคม 2550
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ภาพแสดงวงจรชีวิตปลาทูในอ่าวไทย
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ตารางแสดงปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ในเขตอ่าวไทย ปี 2551 - 2559

ชนิดสัตว์น้า
สัตว์น้ารวม
ปลา
ปลาผิวน้า
ปลาทู

ปี/ปริมาณสัตว์น้า (ตัน)
2554
2555
2556
2557
2558
2559
1,064,772 1,061,847 1,131,486 1,105,426 952,914 854,614
879,190 885,196 954,819 940,616 806,397 700,333
439,583 420,511 440,421 454,715 384,595 368,257
136,005 113,659 127,206 128,835 53,452 19,241

2551
2552
2553
993,148 1,010,657 1,051,402
828,952 847,544 867,032
394,792 384,925 418,520
85,260
81,555
91,470

ภาพแสดงปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ในเขตอ่าวไทย ปี 2551-2559
ปริ มาณสัตว์น ้าที่จบั ได้ ในอ่าวไทย
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ปลาทู

จากปัญหาดังกล่าวกรมประมงจึงนาข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลสภาวะทาการประมง เพื่อนาเสนอให้ผู้
มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็นและนาไปสู่การกาหนดมาตรการในปี 2560 โดยมีการปรับปรุงประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2550 โดยสรุป ดังนี้
- ขนาดตาอวนติดตาที่อนุญาตให้ทาการประมงได้ต้องมีขนาดตั้งแต่ 2 นิ้วขึ้นไป
- ห้ามทาการประมงประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า(ปั่นไฟ) ในระยะประมาณ 7 ไมล์จากแนวชายฝั่งทะเล
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ผลการศึกษาทางวิชาการหลังมาตรการปี 2560
ผลการปรับปรุงมาตรการดังกล่าว ทาให้ผลจับสัตว์น้าในอ่าวไทย ปี 2560 มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็
ตาม จากผลสารวจปริมาณสัตว์น้าที่แพร่กระจายในอ่าวไทย ในเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน ปี 2560 หลัง
ระยะเวลาปิดอ่าวตอนกลาง พบการแพร่กระจายปลาทู วัยอ่อน วัยแรกเจริญพันธุ์ และวั ยเจริญพันธุ์ อยู่นอก
พื้นที่มาตรการปิดอ่าวบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากเขาตาม่องไล่ถึงอาเภอหัวหิน

จากผลการศึกษาทางวิช าการ และการวิเคราะห์ ข้อมูลสภาวะการทาการประมงดังกล่ าว กรม
ประมงจึงจัดประชุมรับฟังความเห็นของประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ ในพื้นที่อ่าวไทย และสถาบันการศึกษา
เพื่อประเมินผลมาตรการทาการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ามีไข่ในปี 2560 และปรับปรุงมาตรการในปี 2561 โดย
มีวัตถุประสงค์ คือ
1) รักษาทรัพยากรให้มั่นคงและสร้างสมดุลแก่ทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2) สร้างความเข้าใจตระหนักรู้แก่ประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม
3) เพื่อให้ชาวประมงปฏิบัติตามระเบียบและขอบเขตการทาประมงได้อย่างถูกต้องและสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน
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ผลการประชุม ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 และวันที่ 6 มกราคม 2561 ชาวประมงพาณิชย์ และ
พื้นบ้าน ได้ตระหนักถึงปัญหาของทรัพยากรสัตว์น้าและปลาทูของอ่าวไทย ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ควร
ปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ ระยะเวลา และกาหนดเครื่องมือทาการประมงให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. เพิ่มพื้นที่มาตรการปิดอ่าวจาก เขาตาม่องไล่ ถึง อาเภอหัวหิน ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม
– 14 มิถุนายน เพื่อให้เชื่อมต่อกับพื้นที่ และระยะเวลาการปิดอ่าว ตัว ก
2. ปรั บ ปรุ งมาตรการต่อเนื่ องหลั งปิด อ่าว ระยะเวลา 30 วัน ในพื้นที่บางส่ ว นของจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยห้ามเครื่องมือที่ทาการประมงเพิ่มเติมได้แก่ อวนลากคู่ อวนล้อม
จับ อวนติดตาที่ขนาดช่องตาอวนน้อยกว่า 2 นิ้วที่ประกอบเรือกลขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส เป็นต้น
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4.2 อธิบายกำรดำเนินโครงกำร/ดำเนินงำนเกี่ยวกับรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีกำรที่ใช้ดำเนินงำนในพื้นที่ ตั้งแต่
ริเริ่มไปจนถึงกำรกำหนดแนวทำงและดำเนินกำรเพื่อแก้ปัญหำ/กำรพัฒนำ ทีส่ ะท้อนระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การบูรณาการการทางานและทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน และหลักกำร/แนวคิดที่นำมำ
ประยุกต์ใช้ ว่าเป็นอย่างไร
ในกำหนดมำตรกำปิดอ่ำวไทยแบบมีส่วนร่ว ม กองบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงและกำหนด
มำตรกำรมีหลักกำรและแนวคิดที่นำมำประยุกต์ ดังนี้
1. กากับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าอยู่ใน
ภาวะที่เหมาะสมและสามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่ดีที่สุด และ
คานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
หลั กการป้ องกัน ล่ ว งหน้ า ตลอดจนเพื่อรักษาหรือฟื้น ฟูร ะดับ ทรัพยากรสั ตว์น้าให้ อยู่ ในระดับที่ส ามารถ
ก่อให้เกิดผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้าที่สามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยมีการป้องกันและขจัดการทาการ
ประมงที่เกินศักย์ การผลิตและขีดความสามารถในการทาการประมงส่วนเกินเพื่อควบคุมมิให้การทาการ
ประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้า
2. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการประมง การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรสัตว์น้า กาหนดมาตรการในการทาการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้า ควบคุมป้องกัน และ
ปราบปรามการทาการประมงและการค้าสัตว์น้าให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งป้องกันยับยั้ง และขจัดการทา
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในและนอกน่านน้าไทย
3. กาหนดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการการบารุงรักษา
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้าภายในที่จับสัตว์น้าในเขตประมง
น้าจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง
โดยการแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรมประมงมี ดังนี้
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นก้าวแรกของทีเ่ ปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ โดยกรมประมงได้ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้
เสียรับรู้อย่างต่อเนื่องในการกาหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
2. การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ โดยกรม
ประมงได้จั ด รั บ ฟัง ความคิ ดเห็ น ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ชุมพร และสุ ราษฎร์ธ านี ก่อนกาหนด
มาตรการ
3. การเข้ามามีบทบาท (To Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
หรือร่วมเสนอแนะทางที่นาไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกนาไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ โดยกรมประมงได้นา
ข้อเสนอในการรับฟังความเห็นในพื้นที่ และประชุมรับฟังความเห็นจากผู้แทนทั้งประมงพื้นบ้านและประมง
พาณิชย์ จนนาไปสู่การกาหนดมาตรการปิดอ่าว 2560 เป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 4
ฉบับ และ ในปี 2561 เป็นประกาศกรมประมงจานวน 2 ฉบับ
4. ความร่วมมือ (To Collaborate) เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยตามพระ
ราชกาหนดการประมง พ.ศ 2558 ได้กาหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาจากผู้แทนสมาคมการประมงด้าน
ต่างๆ เข้าเป็นคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ และกาหนดให้ผู้แทนองค์กรชุมชนท้องถิ่นในด้าน
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ต่างๆ ที่กาหนดไว้ในมาตรา 25 ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด ซึ่ง
คณะกรรมการดังกล่าวจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องและสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในมาตรการปิดอ่าว
ไทยตอนกลาง หรือการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอื่นๆ ทาให้เห็นว่ามีกลุ่มประชาชนเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครัฐในการตัดสินใจในการกาหนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างแท้จริง
5. การเสริมอานาจแก่ประชาชน (To Empower) เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด
โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ถึงแม้ในปัจจุบันยังไม่มีการ
ดาเนินการดังกล่าว แต่กรมประมงมีความพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะกาหนดแนวทางในการ
เสริมอานาจให้กับประชาชนในระดับดังกล่าว
โดยก่อนกาหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลางในปี 2560 ได้มีการประชุมรับฟังความเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อมาปรับปรุงมาตรการในปี 2560 ดังนี้
วันที่ 4 มกราคม 2560
สถานที่ สมาคมชาวประมงอาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ผู้เข้าร่วมประชุม มีชาวประมงเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย ประกอบด้วยกลุ่มเรืออวนลอยปลาทู 2 กลุ่ม
ได้แก่
1. กลุ่มเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส
2. กลุม่ เรือขนาดมากกว่า 10 – 20 ตันกรอส ไม่พบทาประมงในพื้นที่นี้
*เรือขนาด 10 – 20 ตันกรอส ไม่พบทาประมงในพื้นที่นี้
ข้อเสนอของชาวประมงเกี่ยวกับอวนลอยปลาทู
1. ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามกลุ่มเรือประมงที่เข้ามาทาประมงและขึ้นท่าบริเวณ
เกาะสมุยในช่วงปิดอ่าว เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเรือที่ลักลอบทาการประมงในเขตปิดอ่าวแต่อ้างว่าแหล่ง
ประมงนอกเขตปิดอ่าว เรือประมงกลุ่มนี้มีการจับปลาทูมาใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูกาลปิดอ่า วจานวนมากเมื่อ
เทียบกับปริมาณการจับจากอวนลอยปลาทู นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเรืออวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟซึ่งถูกทา
ประมงไปแล้วยังมีการลักลอบทาการประมงตลอดทั้งปีซึ่งเรือประมงกลุ่มนี้มีการจับปลาทูในปริมาณมาก
2. ชาวประมงเรียกร้องให้รัฐ ออกกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อวนลอยปลาทู ที่ตรง
ประเด็นปัญหา รวมทั้งมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ได้ในภายหลัง
ประเด็นที่มีมติร่วมกัน
1. เรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส : ให้แบ่งระยะเวลาการกาหนดมาตรการออกเป็น 2 ช่วงและ
ให้กาหนดความยาวอวนลดลงกว่าความยาวอวนที่ใช้อยู่เดิม ในช่วงปิดอ่าว 2 เดือนแรก (15 ก.พ. – 15 เม.ย.)
กาหนดให้ใช้ความยาวอวนไม่เกิน 15 ห่อ หรือคิดเป็นความยาวอวนไม่เกิน 2,500 เมตร สาหรับช่วงปิดอ่าว 1
เดือนหลัง (16 เม.ย. – 15 พ.ค.) กาหนดให้ใช้ความยาวอวนไม่เกิน 20 ห่อ หรือคิดเป็นความยาวอวนไม่เกิน
3,500 เมตร
2. เรื อ ขนาดมากกว่ า 20 ตั น กรอส : ให้ ง ดท าการประมงในเขตมาตรการปิ ด อ่ า วตลอด
ระยะเวลา 3 เดือน แต่ชาวประมงขอให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการเป็นรายปีตามความเหมาะสมกับ
สภาวะของทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
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ข้อเสนออื่นๆ
1. ปัจจุบันระบบติดตามเรือ (VMS) ที่กรมประมงใช้อยู่ไม่เหมาะที่จะนามาใช้ในการควบคุมการ
ทาประมง เนื่องจากไม่สามารถระบุแหล่งทาการประมงและเวลาได้อย่างชัดเจน กล่าวคือไม่สามารถแยกแยะ
พฤติกรรมการทาประมงผ่านระบบ VMS ได้ว่าช่วงเวลาใดที่มีการทาประมงหรือช่วงเวลาใดที่เป็นการวิ่งเรือหา
ฝูงปลา
2. ศปมผ. ควรใช้ข้อมูล เฉพาะจากกรมประมงและกรมเจ้าท่ามาใช้ในการกาหนดแนวทาง
บริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรประมง ซึ่งชาวประมงยอมรับว่ าเป็นหน่ว ยงานที่ มี ความรู้ความเข้า ใจในอาชี พ
ชาวประมงอย่างแท้จริงซึ่งจาทาให้การกาหนดมาตรการต่างๆ ตรงกับประเด็นปัญหามากที่สุด
3. ชาวประมงเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บการบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด
และจริงจัง
สถานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) จังหวัดชุมพร
ผู้เข้าร่วมประชุม มีชาวประมงเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย ประกอบด้วยเรืออวนลอยปลาทู 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเรือขนาดน้อยกว่า 10 ตันกรอส
2. กลุ่มเรือขนาด 10 – 20 ตันกรอส
3. กลุ่มเรือขนาดมากกว่า 20 ตันกรอส
ข้อเสนอแนะของชาวประมงเกี่ยวกับอวนลอยปลาทู
กรมประมงให้ความสาคัญและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มเรือประมงที่มีการจับ
ลูกปลาทูขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์ในปริมาณมาก เช่น อวนล้อมจับ อวนลากคู่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวน
ล้อมจับปลากะตักปั่นไฟ ซึ่งปัจจุบันยังมีการลักลอบทาประมงอยู่ตลอดเวลา
สรุปประเด็นที่มีมติร่วมกัน
1. เรือขนาดน้อยกว่า 10 ตันกรอส : ให้ทาการประมงในช่วงแรกของการปิดอ่าว (15 ก.พ. –
15 เม.ย.) กาหนดให้ใช้ความยาวอวนไม่เกิน 13 ห่อ หรือคิดเป็นความยาวอวนไม่เกิน 2,300 เมตร สาหรับช่วง
ที่สอง (16 เม.ย. – 15 พ.ค.) กาหนดให้ใช้ความยาวอวนไม่เกิน 15 – 17 ห่อ หรือคิดเป็นความยาวอวนไม่เกิน
3,000 เมตร โดยไม่ต้องนาประเด็นเกี่ยวกับก๋งเรือและเครื่องกว้านอวนมาร่วมพิจารณา
2. เรือขนาด 10 – 20 ตันกรอส : ให้ทาการประมงได้ตลอดระยะเวลาปิดอ่าว 3 เดือน โดย
กาหนดให้ใช้อวนความยาวละไม่เกิน 3,000 เมตร
3. เรื อ ขนาดน้ อ ยกว่ า 20 ตั น กรอส : ให้ ง ดท าการประมงในเขตมาตรการปิ ด อ่ า วตลอด
ระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า หลังจากปิดอ่าวในช่วงเดือนแรกจะมีกลุ่มเรือประมงอวนลากคู่
เข้ามากันพื้นที่ทาการประมงให้เรืออวนลอยปลาทูกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้ามาทาการประมงในเขตปิดอ่าวได้
ดังนั้น ชาวประมงอวนลอยปลาทูจึงเรียกร้องขอพื้นที่ทาการประมงในช่วงเดือนแรกหลังเปิดอ่าวจากกลุ่ม
เรือประมงอวนลาก
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ชาวประมงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด
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วันที่ 5 มกราคม 2560
สถานที่ สานักงานเทศบาลตาบลสะพลี อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ผู้เข้าร่วมประชุม มีชาวประมงเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ราย โดยเป็นกลุ่มชาวประมงอวนลอยปลาทูที่ใช้ เรือ
ขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส ทั้งหมด
ข้อเสนอแนะของชาวประมงเกี่ยวกับอวนลอยปลาทู
ชาวประมงมีความเห็นว่า สาเหตุสาคัญที่ทาให้ปริมาณปลาทูล ดลงน่าจะมีสาเหตุมาจากปัจจุบัน
เรือประมงอวนลอยปลาทูขนาดใหญ่มีศักยภาพในการจับสัตว์น้าสูงเกินไป เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้กว้านช่ว ย
ทุ่นแรงในการทาประมง ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณามาตรการควบคุมการใช้เครื่องกว้านอวนประกอบการทา
ประมงให้มีความเหมาะสม
สรุปประเด็นที่มีมติร่วมกัน
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก จึงให้ทาประมงได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน แต่กาหนดให้ใช้อวนที่มี
ความยาวไม่เกิน 2,000 เมตร และห้ามใช้เครื่องกว้านอวนประกอบการทาการประมง
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ชาวประมงเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดและจริงจัง
สถานที่ ชุมชนประมงพื้นบ้านบางเบิด (หมู่ 1) อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ผู้เข้าร่วมประชุม มีชาวประมงเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 ราย ประกอบด้วยเรืออวนลอยปลาทู 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเรือขนาดไม่เกิน 5 ตันกรอส
2. กลุ่มเรือขนาดมากกว่า 5 - 10 ตันกรอส
3. กลุ่มเรือขนาดมากกว่า 10 ตันกรอส
ข้อเสนอแนะของชาวประมงเกี่ยวกับอวนลอยปลาทู
1. ควรมีการกาหนดจานวนลูกเรือชาวประมงพื้นบ้านลาละไม่เกิน 2 คน
2. ไม่ควรนาประเด็นเก๋งเรือเข้ามาใช้ในการบริห ารจัดการเครื่องมือประมงอวนลอยปลาทู
เนื่องจากเก๋งเรือไม่ใช่อุปกรณ์หรือเครื่องมือทาการประมง และที่ผ่านมาพบว่ามีชาวประมงบางส่วนหลีกเลี่ยง
กฎหมายว่าด้วยการตัดเก๋งเรือ เพื่อให้สามารถเข้ามาทาการประมงในพื้นที่ปิดอ่าวได้ ซึ่งนับเป็นความล้มเหลว
ของการบริหารทรัพยากรประมง
สรุปประเด็นที่มีมติร่วมกัน
1. เรือขนาดไม่เกิน 5 ตันกรอส : ให้ทาการประมงได้ในช่วงปิดอ่าวตลอดระยะเวลา 3 เดือน
โดยกาหนดให้ใช้ความยาวอวนไม่เกิน 1,200 เมตร
2. เรือขนาดมากกว่า 5 – 10 ตันกรอส : ให้ทาการประมงได้ในช่วงปิดอ่าวตลอดระยะเวลา 3
เดือน โดยกาหนดให้ใช้ความยาวอวนไม่เกิน 2,500 เมตร และห้ามใช้เครื่องกว้านประกอบการทาการประมง
3. เรือขนาดมากกว่า 10 ตันกรอส : ให้งดทาการประมงในช่วงปิดอ่าวตลอดระยะเวลา 3 เดือน
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สถานที่ กลุ่มประมงพื้นบ้านตาบลอ่าวน้อย (หมู่ 3) อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม มีชาวประมงประชุมทั้งสิ้น 19 ราย โดยเป็นกลุ่มเรืออวนลอยปลาทู 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเรือขนาดไม่เกิน 5 ตันกรอส
2. กลุ่มเรือขนาดมากกว่า 5 – 10 ตันกรอส
ข้อเสนอแนะของชาวประมงเกี่ยวกับอวนลอยปลาทู
ชาวประมงเรียกร้อยให้กรมประมงให้ความสาคัญในการพิจารณากลุ่มเรือประมงอวนลอยปลาทู
และเรือประมงอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์ช่วยทาประมงที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพใน
การจับปลาทูได้มากกว่ากลุ่มเรือขนาดเล็ก
สรุปประเด็นที่มีมติร่วมกัน
1. เรือขนาดไม่เกิน 5 ตันกรอส : ให้ทาการประมงได้ในช่วงปิดอ่าวตลอดระยะเวลา 3 เดือน
โดยกาหนดให้ใช้ความยาวอวนไม่เกิน 1,500 เมตร
2. เรือขนาดมากกว่า 5 – 10 ตันกรอส : ให้ทาการประมงได้ในช่วงปิดอ่าวตลอดระยะเวลา 3
เดือน โดยกาหนดให้ใช้ความยาวอวนไม่เกิน 3,000 เมตร
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ขอให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
และจริงจัง
2. การทาประมงอวนล้อมขนาดเล็กซึ่งมีแหล่งทาการประมงบริเวณใกล้ฝั่ง (ระยะไม่เกิน 3 ไมล์
ทะเล) ซึ่งมีการจับลูกปลาทูปนมากับสัตว์น้าเป้าหมายจานวนมากน่าจะเป็นสาเหตุให้ทรัพยากรปลาทูลดลง
3. เสนอให้กรมประมงพิจารณาออกใบอนุญาตทาการปะมงเป็นรายกลุ่มเครื่องมือ เนื่องจาก
โดยปกติกลุ่มประมงพื้นบ้านจะมีพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนเครื่องมือตามฤดูกาล ดังนั้นการออกใบอนุญาต
ตามรายชนิด/ประเภทเครื่องมือทาให้กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
4. ขอให้ทบทวนประกาศเครื่องมือลอบหมึกสาย (กุ๊งกิ๊ง) ซึ่งประกาศเดิมกาหนดให้ชาวประมง
ใช้เปลือกหอยไม่เกิน 2,000 ตัวต่อลา แต่พบว่าชาวประมงบางรายมีการครอบครองเรือประมงมากกว่า 1 ลา
ทาให้ มีการใช้พื้น ที่ในการทาการประมงมกจนก่ อให้ เกิด การแย่ง พื้นที่ในการทาการประมง อีกทั้งพบว่า
หลังจากชาวประมงเก็บกู้ลอบหมึกสายและจะวางลอบลงไปในแหล่งทาการประมงเดิมทันทีโดยไม่มีการเก็บ
ลอบออกจากแหล่งประมงซึ่งนับเป็นการจับจองพื้นที่ทาการประมงอย่างถาวรและเป็นอุปสรรคต่อการทาการ
ประมงประเภทอื่น
วันที่ 6 มกราคม 2560
เวที ที่ 6 สถานที่ ศาลาประชาคมหมู่ บ้ า นทุ่ ง น้ อ ย (หมู่ 3 ) ต าบลเขาแดง อ าเภอกุ ย บุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม มีชาวประมงเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย โดยประกอบด้วยกลุ่มเรืออวนลอยปลาทู 2 กลุ่ม
ได้แก่
1. เรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส
2. เรือขนาด 10 – 20 ตันกรอส
3. เรือขนาดมากกว่า 20 ตันกรอส
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ข้อเสนอแนะของชาวประมงเกี่ยวกับอวนลอยปลาทู
ชาวประมงเรียกร้องให้กรมประมงให้ความสาคัญในการควบคุมการทาประมงของเรือประมงอวนลอย
ปลาทูขนาดใหญ่ และเรือประมงอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจกมีการใช้อุปกรณ์ช่วยทาประมงที่ทันสมัย ส่งผล
ให้มีประสิทธิภาพในการจับปลาทูได้มากกว่ากลุ่มเรือขนาดเล็ก
สรุปประเด็นที่มีมติร่วมกัน
1. เรืออวนขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส : ระยะเวลา 1 เดือนแรก (15 ก.พ. – 15 มีนาคม) ให้ทา
ประมงโดยความยาวอวนไม่เกิน 2,000 เมตร ส่วนในช่วง 2 เดือน หลังของการปิดอ่าว (5 มี.ค. – 15 พ.ค.) ให้
ทาประมงใช้ความยาวอวนไม่เกิน 4,000 เมตร
2. เรือขนาด 10 – 20 ตันกรอส : ให้งดทาประมงในช่วง 1 เดือนแรกของการปิดอ่าว (15 .พ. –
15 มีนาคม) ส่วนในช่วง 2 เดือนหลังของการปิดอ่าว (15 มี.ค. – 15 พ.ค.) ให้ทาประมงใช้ความยาวอวนไม่
เกิน 4,000 เมตร และกาหนดให้ออกทาประมงได้วันละไม่เกิน 1 ครั้ง
3. เรือขนาดมากกว่า 20 ตันกรอส : ห้ามทาการประมงในช่วงมาตรการปิดอ่าว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
ได้แจ้งให้ชาวประมงทราบเบื้องต้นว่า เนื่องจากแนวทางที่ชาวประมงเสนองดทาประมงในช่วงเดือนแรกของ
มาตรการปิดอ่าวมีแนวโน้มส่งผลดีต่อทรัพยากรสัตว์น้า จึงมีความเป็นไปได้ที่ทางกรมประมงอาจมีการกาหนด
ขยายเวลางดทาประมงในช่วงแรกของการปิดอ่าวจาก 1 เดือนตามข้อเสนอเดิมเป็น 45 วัน และอนุญาตให้ทา
ประมงในช่วง 45 วันหลังของมาตรการปิดอ่าวภายใต้ข้อกาหนด ซึ่งชาวประมงส่วนใหญ่มีท่าทียอมรับข้อเสนอ
ดังกล่าว
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ชาวประมงเรียกร้องให้กรมประมงมีการพิจารณากาหนดมาตรการดูแลสัตว์น้าขนาดเล็ก
ภายหลังจากช่วงปิดอ่าว เนื่องจากที่ผ่านมาสัตว์น้าขนาดเล็กโดยเฉพาะลูกปลาทูที่เกิดในช่วงปิดอ่าวถูกจับ
ในช่วงหลังปิดอ่าวจานวนมาก ซึ่งนับเป็นการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์และเป็นความล้มเหลวของ
มาตรการฯ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้มงวดกับการบังคับใช้ก ฎหมายกับกลุ่มเครื่องมือประมงประกอบ
แสงไฟซึ่งมีการจับลูกปลาทูปนมากับสัตว์น้าเป้าหมายหลีกจนเป็นเหตุให้ไม่มีพ่อแม่พันธุ์เข้ามาวางไข่ในปีถัดมา
3. ชาวประมงเสนอแนวคิดว่า การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าที่ยั่งยืนที่สุดคือการขยาย
ขนาดตาอวนของเครื่องมือประมงที่มีการจับปลาทูขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์
เวทีที่ 7 สถานที่ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านบางปู ตาบลสามร้อยยอด อาเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม มีชาวประมงเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 ราย ประกอบด้วยเรืออวนลอยปลาทู 3 กลุ่ม
ได้แก่
1. เรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส
2. เรือขนาด 10 – 20 ตันกรอส3. เรือขนาดมากกว่า 20 ตันกรอส
ข้อเสนอแนะของชาวประมงเกี่ยวกับอวนลอยปลาทู
ชาวประมงมีความเห็นว่า กรมประมงมีการบริหารจัดการเครื่องมือประมงอวนลอยปลาทูทุกขนาดโดย
ใช้แนวทางหรืมาตรการเดียวกันเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการใช้ทรัพยากร
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สรุปประเด็นที่มีมติร่วมกัน
ให้เรือประมงอวนลอยปลาทูทุกขนาดงดทาประมงในช่วง 2 เดือนแรกของการปิดอ่าว (15 ก.พ. – 15
เม.ย.) และให้ทาประมงได้ในช่วง 1 เดือนหลังของการปิดอ่าว (15 เม.ย. – 15 พ.ค.) แต่กาหนดให้ใช้ความยาว
อวนไม่เกิน 4,000 เมตร และชาวประมงในพื้นที่ยินยอมให้กรมประมงเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของ
เครื่องมือประมงได้เพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจของชาวประมงในการร่วมกันทาประมงอย่างยั่งยืน
วันที่ 24 มกราคม 2560
สถานที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมรวม จานวน 114 คน ประกอบด้วย
1.1 เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง จานวน 18 คน
1.2 ชาวประมงพื้นบ้าน จานวน 36 คน
1.3 ชาวประมงพาณิชย์ จานวน 60 คน
2. ผลการประชุมรับ ฟังความคิดเห็ นสรุปได้ว่าทั้งกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและกลุ่ มชาวประมง
พาณิชย์มีความเห็นตรงกันว่าในฤดูปิดอ่าว ปี 2560 ให้กาหนดห้ามใช้เครื่องมื ออวนติดตาปลาทู และปลา
หลังเขียว ทาการประมง ทุกขนาดของเรือตลาดระยะเวลา 3 เดือน เฉพาะในฤดูปิดอ่าวปี 2560 ส่วนอวนจับ
สัตว์น้าอื่น ๆ เช่น กุ้ง ปู และปลา ให้สามารถทาการประมงได้ และให้ทดลองใช้เฉพาะในช่วงฤดูปิดอ่าวปี
2560
3. ทั้งสองกลุ่ มเห็ น ตรงกัน ให้ กาหนดห้ ามทาการประมงอวนลากทุ กชนิด ในฤดูปิ ด อ่าว ตลอด
ระยะเวลา 3 เดือน
4. ยังไม่เห็นด้วยกับการกาหนดห้ามทาการปั่นไฟเพื่อล้อมจับปลาในระยะ 8 ไมล์ทะเล นับจาก
ชายฝั่งทะเลในเขตพื้นที่ปิดอ่าว ช่วงหลังมาตรการปิดอ่าวเป็นเวลา 45 วัน (16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน)
วันที่ 25 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
ผู้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง จานวน 25 คน
ชาวประมงพื้นบ้าน จานวน 36 คน
ชาวประมงพาณิชย์ จานวน 40 คน
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 101 คน
ข้อเสนอของชาวประมงพื้นบ้าน
1. เรือประมงพื้นบ้าน (เรือประมง < 10 ตันกรอส) ใช้อวนความยาวไม่เกิน 2,600 เมตร ทาประมง
ในช่วงปิดอ่าวทั้ง 3 เดือน โดยสามารถทาประมงได้วันละ 1 ครั้ง (กลางวัน)
2. เรือประมงพื้นบ้าน เสนอให้หลังเปิดอ่าว 45 วัน (16 พ.ค. – 30 มิ.ย.) ห้ามทาประมงอวนลากคู่
และอวนล้อมปลากะตักกลางวัน ทาประมงในเขตปิดอ่าว
ข้อเสนอของชาวประมงพาณิชย์
1. เรืออวนลาก ความยาว < 16 เมตร ขอทาการประมงเหมือนเดิมในปี 2560
2. เรืออวนล้อมปั่นไฟ ขอไม่ปั่นไฟในเขต 3 ไมล์ทะเล หลังเปิดอ่าว 45 วัน
3. ไม่เห็นด้วยกับการห้ามทาประมงอวนล้อมปลากะตักกลางวัน หลังเปิดอ่าว 45 วัน (16 พ.ค. – 30 มิ.ย.)
4. เห็นด้วยกับข้อเสนอของพื้นบ้านในข้อที่ 1
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วันที่ 26 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมสมาคมประมงอวนลาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง จานวน 24 คน
ชาวประมงพื้นบ้าน จานวน 36 คน
ชาวประมงพาณิชย์ จานวน 40 คน
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน
ข้อเสนอของชาวประมงพาณิชย์
1. อวนลากขอทาการประมงตามประกาศฯ ฉบับเดิมไปก่อน
2. อวนติดตาปลาทูและเครื่องมือที่จับปลาทูทุกชนิด งดทาการประมงตลอดช่วงเวลาปิดอ่าวเป็น
เวลา 3 เดือน
3. เรือประมงปั่นไฟ ให้ทาการประมงนอกระยะ 8 ไมล์ทะเลห่างจากฝั่ง หลังจากเปิดอ่าว 45 วัน
ข้อเสนอของชาวประมงพื้นบ้าน
1. สนับสนุนตามข้อเสนอของประมงพาณิชย์ในข้อที่ 2
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
ข้าราชการ จานวน 17 คน
ชาวประมงพื้นบ้าน จานวน 13 คน
ชาวประมงพาณิชย์ จานวน 5 คน
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการจับปลาทูดังนี้
1. ให้กาหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนติดตาสาหรับจับปลาทูตลอดช่วงเวลา ๓ เดือน เว้นแต่ การใช้อวนติดตา
สาหรับจับสัตว์น้าชนิดอื่น ๆ ที่มีขนาดช่องตาอวนไม่ต่ากว่า ๒ นิ้ว เช่น อวนจมปู อวนจมกุ้ง/อวนลอยกุ้ง อวน
ลอยปลาอินทรี ประกอบกับเรือประมงขนาดต่ากว่า ๑๐ ตันกรอส ในเขตทะเลชายฝั่ง โดยให้ตัดข้อยกเว้นใน
ข้อ ๓ (๓) ก และ ข ออกไป
2. หลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวออกไป ๔๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ถึง ๓๐ มิถุนายน) ให้กาหนดห้ามเรือปั่น
ไฟประกอบกับอวนล้อมจับ อวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยก ปลากะตัก เข้ามาทาการประมงในเขตระยะ ๗
ไมล์ทะเล นับจากชายฝั่งของจังหวัดในพื้นที่ปิดอ่าว
3. ให้ กรมประมงศึกษาข้อมูล ทางวิช าการเกี่ยวกับปลาทูให้ แล้ ว เสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อนามา
พิจารณากาหนดมาตรการอีกครั้งหนึ่ง
2. หลังจากมีการประกาศตามมาตรการปิดอ่าว ปี 2560 แล้ว มีการประชุมรับฟังความเห็นของทั้ง
ประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน เพื่อประเมินผลมาตรการปี 2560 และกาหนดแนวทางมาตรการในปี 2561
2.1 วันที่ 23 ธันวาคม 2560
สถานที่ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
2.2 วันที่ 6 มกราคม 2561
สถานที่ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
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โดยมีมติที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
1. เพิ่มพื้นที่มาตรการปิดอ่าวจาก เขาตาม่องไล่ ถึง อาเภอหัวหิน ในระหว่างวันที่ 16
พฤษภาคม – 14 มิถุนายน เพื่อให้เชื่อมต่อกับพื้นที่ และระยะเวลาการปิดอ่าว ตัว ก
2. ปรับปรุงมาตรการต่อเนื่องหลังปิดอ่าว ระยะเวลา 30 วัน ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยห้ามเครื่องมือที่ทาการประมงเพิ่มเติมได้แก่ อวนลากคู่ อวน
ล้อมจับ อวนติดตาที่ขนาดช่องตาอวนน้อยกว่า 2 นิ้วที่ประกอบเรือกลขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส เป็นต้น
4.3 อธิบำยบทบำทของแต่ละภำคส่วนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินโครงกำร/ดำเนินงำน
ในพื้นที่ โดยระบุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินโครงกำร/ดำเนินงำน และอธิบำย
บทบาทของแต่ละภาคส่วน ว่าเป็นอย่างไร ต่อไปนี้
▪ เป็นกลไกหลัก (Key Actor)
▪ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator)
▪ เป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)
▪ เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการทางาน (Partnership)
การกาหนดมาตรการปิดอ่าวไทยเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่ได้ตระหนักถึงวิกฤตปัญหาของ
ทรัพยากรสัตว์น้าของอ่าวไทย
กลไกหลัก (Key Actor)
หน่วยงานของกรมประมง มีบทบาทหน้าที่เป็นกลไกหลัก (Key Actor) ได้แก่
1. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ โดยได้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อ่าวไทย ข้อร้องเรียน ข้อเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกาหนดเป็นร่างแนวทาง
ในการจัดทาประกาศกรมประมงตามมาตรา 70 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สาหรับใช้ในมาตรการปิดอ่าวไทย
2. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นหน่วยงานที่สารวจ ประเมินผลสภาวะการประมงในอ่าวไทย
ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรสัตว์น้าก่อนและหลังการกาหนดมาตรการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของชาวประมง
ในพื้นที่
ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator)
1. กองกฎหมาย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายที่จาเป็นในการกาหนดมาตรการ
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบพิกัดภูมิศาสตร์ และสนับสนุนแผนที่ในการ
กาหนดมาตรการ
3. กองตรวจการประมง เป็นหน่วยงานที่ตรวจตรา ป้องกันและดาเนินคดีผู้กระทาผิด ตามมาตรการปิดอ่าว
4. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง เป็นหน่วยงานที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม
การทาการประมงของเรือประมงพาณิชย์ด้วยระบบ VMS
5. สานักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานที่ประชาสัมพันธ์มาตรการการปิดอ่าว ในสื่อทุกด้านเพื่อให้
ชาวประมงได้ทราบรายละเอียดข้อปฏิบัติในการปิดอ่าว
6. สานักงานประมงจังหวัด สานักงานประมงอาเภอ เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการการทาการประมง
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ในพื้นที่รับผิดชอบ
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ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)
กลุ่มกาหนดมาตรการด้านการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรประมง เป็นหน่วยงานรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อ่าวไทย ข้อร้องเรียน ข้อเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อกาหนดเป็นร่างแนวทางในการจัดทามาตรการปิดอ่าวไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ประสานหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
หุ้นส่วนความร่วมมือการทางาน (Partnership)
สมาคมสมาพัน ธ์ ป ระมงพื้น บ้านแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรผู้ แทนของชาวประมงพื้นบ้านที่ร่วม
ประชุมกาหนดมาตรการ ตลอดจนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทาการประมงพื้นบ้านในช่วงระยะเวลา
ปิดอ่าว
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรผู้แทนของชาวประมงพาณิชย์ที่ร่วมประชุมกาหนด
มาตรการ ตลอดจนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทาการประมงพาณิชย์ในช่วงระยะเวลาปิดอ่าว
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ที่จัดตั้งตามมาตรา 25 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมี
อยู่ในทุกจังหวัด ที่สามารถสะท้อนปัญหานาเสนอคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด และกรมประมงต่อไป
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.
2558 เพื่อพิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการประมง หรือการจัดการ การบารุงรักษา
การอนุ รั ก ษ์ การฟื้ น ฟู และการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ จั บ สั ต ว์ น้ าในเขตพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเสนอต่ อ รั ฐ มนตรี
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ หรืออธิบดีกรมประมง
4.4 อธิบ ำยเกี่ย วกับ กำรจั ดกิจ กรรม/เวที หรือการเผยแพร่ควำมส ำเร็จของกำรดำเนินงำนเพื่ อ สร้ ำ ง
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ว่ำเป็นอย่ำงไร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง แถลงข่าวเรื่อง การประกาศใช้มาตรการใหม่ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (ปิดอ่าว
ไทย) เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการปิดอ่าวไทยฉบับล่าสุดที่จะประกาศใช้ ในปี 2561 นี้ ซึ่งนับเป็นอีกความ
ร่วมมือของชาวประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้าน ในการร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงของประเทศให้เกิดความยั่งยืน โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้มี นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคม
การประมงแห่งประเทศไทย และนายปิยะ เทศแย้ม ตัวแทนจากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้ร่วมแถลง
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เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้าชุมพร ตาบลปากน้า อาเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร กรมประมงจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าในฤดูปลาที่มีไข่
วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจาปี 2561 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุ ร าษฎร์ ธ านี ส าหรั บ พิธีป ระกาศฯ โดยได้รับเกียรติจ าก นายนิวัติ สุ ธีมีชัยกุล ผู้ ช่ว ยรัฐ มนตรีช่ว ยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีนายนายถาวร จิระโสภณรักษ์ ผู้อานวยการ
กองตรวจการประมง และนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรม
ประมงและประชาชนจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับ

5. อธิบายเกี่ยวกับการนาหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม หรือนาระบบดิจิทัล/เครื่องมือ/
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินโครงการ/ดาเนินงาน ว่าเป็นอย่างไร (5 คะแนน)
กรมประมงได้นาระบบ VMS ติดตามเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไป เพื่อเฝ้า
ระวังการทาการประมงที่ห้ ามในเขตในพื้น ที่มาตรการปิด อ่าวไทย ซึ่งทาให้ การควบคุมทาการประมงเกิ ด
ประสิทธิภาพอย่างสูง
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มิติที่ 3: การบรรลุผลสาเร็จ
6. การสรุปบทเรียนความสาเร็จหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา (25 คะแนน)
6.1 อธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือควำมสำเร็จที่ได้รับในเชิงสังคม หรือเศรษฐกิจ ซึ่งควรประกอบด้วย
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ โดยระบุผลสำเร็จหรือประโยชน์
ที่ได้รับทั้งที่เป็นเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพที่มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ และปัญหำ/อุปสรรค รวมทั้ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรดำเนินโครงกำร/กำรดำเนินงำนว่าเป็นอย่างไร
ผลสาเร็จในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาครัฐเพื่อกาหนดมาตรการการทาการประมงในฤดู
สัตว์น้ามีไข่ในอ่าวไทย เป็นความสาเร็จในเชิงสังคมอย่างสูงเนื่องจากทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ได้
ตระหนักถึงปัญหาของทรัพยากรสัตว์น้าในอ่าวไทยที่ลดลง และเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการ และ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินโครงการ ดังนี้
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น (To Consult) โดยกรมประมงได้จัดรับฟังความคิดเห็น ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ก่อนกาหนดมาตรการ
การเข้ามามีบทบาท (To Involve) โดยกรมประมงได้นาข้อเสนอในการรับฟังความเห็นในพื้นที่ และ
ประชุมรับฟังความเห็นจากผู้แทนทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ จนนาไปสู่การกาหนดมาตรการปิดอ่าว
2560 เป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 4 ฉบับ และ ในปี 2561 เป็นประกาศกรมประมง
จานวน 2 ฉบับ คือ
ปี 2560
1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กาหนดห้ามใช้เครื่องมือทาการประมงบางชนิดทา
การประมงในที่จับสัตว์น้าบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่
กาหนด พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ 14)
2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กาหนดเครื่องมือทาการประมง วิธีการทาการประมง
และพื้นที่ทาการประมงที่ห้ามใช้ทาการประมงในที่จับสัตว์น้าบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ 15)
3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กาหนดเครื่องมือทาการประมง วิธีการทาการประมง
และพื้นที่ทาการประมงที่ห้ามใช้ทาการประมงในที่จับสัตว์น้าบางแห่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ 16)
4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กาหนดเครื่องมือทาการประมง วิธีการทาการประมง
และพื้นที่ทาการประมงที่ห้ามใช้ทาการประมงในที่จับสัตว์น้าบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(เอกสารแนบ 17)
ปี 2561
1. ประกาศกรมประมงเรื่อง กาหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับ
สัตว์น้าบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 18)
2. ประกาศกรมประมงเรื่อง กาหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับ
สัตว์น้าบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 19)
จากการดาเนินการกาหนดมาตรการปิดอ่าวไทยแบบมีส่วนร่วม ทาให้เกิดผลสาเร็จเชิงประจักษ์สาคัญ คือ
1. กาหนดเพิ่มพื้นที่ใหม่ในการปิดอ่าว บริเวณพื้นที่บำงส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปลำย
แหลมเขำม่องไล่ ถึง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ประมำณ ซึ่งเป็นพื้นที่ยังไม่เคยกาหนดเป็น
พื้นที่ปิดอ่าวมาเลย
2. ปรั บ ปรุ ง มาตรการต่ อ เนื่ อ งหลั ง ปิ ด อ่ า ว ระยะเวลา 30 วั น ในพื้ น ที่ บ างส่ ว นของจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยห้ามเครื่องมือที่ทาการประมงเพิ่มเติมได้แก่ อวนลากคู่ อวนล้อม
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จับ อวนติดตาที่ขนาดช่องตาอวนน้อยกว่า 2 นิ้วที่ประกอบเรือกลขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส ซึ่งไม่เคยกาหนดมา
ก่อนเช่นกัน
ผลจากการร่วมมือกันระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ดังกล่าว คาดว่าจะทาให้ทรัพยากร
สัตว์น้าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับที่เหมาะสมดังในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะทรัพยากรปลาทู ซึ่งจะส่งผล
ให้ชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ มีรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนทรัพยากรสัตว์น้ามีเข้าสู่สภาวะสมดุล
และยั่งยืนต่อไป
อย่ างไรก็ตามการกาหนดมาตรการ อาจเกิดผลกระทบต่อชาวประมงในบางกลุ่ม ที่ยังไม่เข้าใจใน
วัตถุประสงค์ในการปิดอ่าวไทยตอนกลาง ซึ่งเป็นภารกิจอันสาคัญของกรมประมงที่จะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ
และรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม ตลอดจนการฟื้นฟูของทรัพยากร
สัตว์น้าต้องอาศัยระยะเวลาในการฟื้นตัว ซึ่งกรมประมงต้องศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ ร่วมกับทุกภาคส่วนผลักดัน
ในทุกๆด้านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
6.2 จัดทาตัวแบบ (Model) ที่เกิดจากการประมวล/สังเคราะห์การดาเนินโครงการ/ดาเนินงานออกมา
เป็นภาพหรือแผนภาพ ซึ่ง แสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยงของทิศทำง/เป้ำหมำย และกลไก/วิธีกำร/
กระบวนกำรดำเนินโครงกำร/กำรดำเนินงำน รวมทั้งผลสำเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จ
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7. ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียที่เกี่ยวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ (10 คะแนน)
□ ไม่มี
□ มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
▪ จานวนตัวอย่างประชากรที่สารวจ จานวน 40 ตัวอย่าง
▪ แบบสารวจที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจ จานวน 40 ชุด
▪ ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง............
สูตรกำรคำนวณ ดังนี้
x = ผลคะแนนความพึงพอใจ n = จานวนประชากร
หมำยเหตุ วัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ หรือมีบทบาททางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
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แบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการ “การมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง”
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (โปรดทำเครื่องหมำย / ในช่องที่ตรงกับท่ำนมำกที่สุด)
1. หมู่บ้ำน...................................หมู่ที่.........ตำบล..............................อำเภอ....................................
จังหวัด.....................................
2. เพศ ( ) ชำย
( ) หญิง
3. อำยุ ( ) ต่ำกว่ำ 20
( ) 21- 30 ปี
( ) 31- 40 ปี
( ) 51- 60 ปี
( ) มำกกว่ำ 60 ปี
( ) 41- 50 ปี
4. กำรศึกษำ
( ) ประถมศึกษำปีที่ 4
( ) ประถมศึกษำปีที่ 6
( ) มัธยมศึกษำตอนต้น
( ) มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช
( ) ปวท/ปวส
( ) ปริญญำตรี
( ) สูงกว่ำปริญญำตรี
( ) อื่นๆ ระบุ.....................
5. ประสบกำรณ์ในกำรทำกำรประมง..........................ปี
6. อำชีพที่ทำอยู่ ( ) ทำกำรประมงอย่ำงเดียว
( ) ไม่ได้ทำกำรประมงอย่ำงเดียว
7. ท่ำนได้เคยมีส่วนร่วมในกำรกำหนดมำตรกำรปิดอ่ำวไทยตอนกลำงมำก่อนหรือไม่
( ) เคยมีส่วนร่วม
( ) ไม่เคยมีส่วนร่วม
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของท่ำนในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรมีส่วนร่วมในกำรกำหนดมำตรกำรปิดอ่ำวไทย
ตอนกลำง (โปรดทำเครื่องหมำย / ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด

ประเด็นควำมพึงพอใจ

ไม่
พอใจ
เลย
(1)

ระดับควำมพึงพอใจ
ไม่ค่อย พอใจ
พอใจ พอใจ
พอใจ ปำน
มำก มำก
(2)
กลำง
(4) ที่สุด (5)
(3)

1. กำรคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียในกำรกำหนดมำตรกำร
ปิดอ่ำวไทยตอนกลำง
2. กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรกำรปิด
อ่ำวไทยตอนกลำง
3. กำรระดมควำมคิดเห็นของชำวประมง ประชำชน
และผู้มีส่วนได้เสียในกำรกำหนดมำตรกำรปิดอ่ำวไทย
ตอนกลำง
5. ผลสำเร็จ...

30

ประเด็นควำมพึงพอใจ

ไม่
พอใจ
เลย
(1)

ระดับควำมพึงพอใจ
ไม่ค่อย พอใจ
พอใจ พอใจ
พอใจ ปำน
มำก มำก
(2)
กลำง
(4) ที่สุด (5)
(3)

4. มำตรกำรปิดอ่ำวไทยตอนกลำง ปี 2560
5. ผลสำเร็จของมำตรกำรปิดอ่ำวไทยตอนกลำง ปี
2560
6. ควำมพึงพอใจของท่ำนในบทบำทหน้ำที่ท่ำนใน
มำตรกำรปิดอ่ำวไทยตอนกลำง
7. ควำมพึงพอใจของท่ำนของเจ้ำหน้ำที่กรมประมง
ในกำรปิดอ่ำวไทยตอนกลำง
8. ควำมพึงพอใจของท่ำนของกรมประมงในกำรปิด
อ่ำวไทยตอนกลำง
ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ท่ำนคิดว่ำกำรมีส่วนร่วมในกำรกำหนดมำตรกำรปิดอ่ำวไทยตอนกลำง สำมำรถทำให้มำตรกำรดังกล่ำว
ประสบผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์หรือไม่อย่ำงไร
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
2. ท่ำนคิดว่ำกรมประมงจะต้องปรับปรุงหรือเพิ่มกิจกรรมใดบ้ำงในมำตรกำรปิดอ่ำวไทยตอนกลำง
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน
ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้
ถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม ประจ าปี พ.ศ. 2561 และข้ า พเจ้ า ยอมรั บ การตั ด สิ น ของคณะกรรมการ
ว่าถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงชื่อ ............................................................................
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ........................................................................
วันที่ ............/.............../..............
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