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ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ว่าด้วยการจัดหาและปล่อยพันธุ์สัตว์นา้ ในพื้นที่ปา่ ชายเลน
พ.ศ. 256๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการจัดหา
และปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในพื้นที่ป่าชายเลน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 และการแบ่ ง ส่ ว นราชการของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน
อันเป็นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส้าคัญ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้เกิดความมั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงวางระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการจัดหา
และปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 256๔”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการจัดหาและปล่อย
พันธุ์สัตว์น้าในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2562
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“สัตว์น้า” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้้า หรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้้า หรืออาศัยอยู่
ในบริเวณที่น้าท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่ากระ ตะพาบน้้า จระเข้ สัตว์น้า
จ้ า พวกเลี้ย งลู กด้ว ยนม ปลิ ง ทะเล ฟองน้้ า หิ น ปะการัง กั ล ปั ง หา และให้หม ายความรวมถึงไข่
และตัวอ่อนของสัตว์น้าเหล่านั้นด้วย
“กิจกรรม/โครงการ” หมายความว่า กิจกรรม/โครงการ การจัดหาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
ในพื้นที่ป่าชายเลน
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
“ส้านักงาน” หมายความว่า ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
“ผู้อ้านวยการส้านักงาน” หมายความว่า ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ
หรือลูกจ้างประจ้า ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการส้านักงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ
ข้อ 6 พื้นที่ที่ก้าหนดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ต้องอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และให้รวมถึงพื้นที่
ที่มีระบบนิเวศเชื่อมโยงกับป่าชายเลน
ข้อ 7 การจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ด้าเนินการ ดังนี้
(1) ในขั้นตอนการเตรียมการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ด้าเนินการ ดังนี้
(ก) คัดเลือกชุมชนเป้าหมายที่ได้ด้าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน
(ข) ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ น้ า ชุ ม ชนและราษฎรในพื้ นที่ หมู่ บ้ า นเป้า หมาย เพื่ อ ให้ ท ราบวั ต ถุป ระสงค์ ในการ
จัดกิจกรรม/โครงการและร่วมด้าเนินการ
(ค) ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนส้ า รวจชนิ ด พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า และก้ า หนดชนิ ด พั น ธุ์ จ้ า นวน ขนาด
และอายุของสัตว์น้า รวมทั้งแหล่งที่มาของสัตว์น้าที่จะน้ามาปล่อย ให้มีความเหมาะสมกับระบบนิเวศ
ในพื้นที่ป่าชายเลนที่จะท้าการปล่อย
(ง) ร่วมกับชุมชนก้าหนดพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า โดยให้พิจารณาพื้นที่เขตพิทักษ์ป่าชายเลน
รักษ์สัตว์น้า เป็นล้าดับแรก
(จ) ร่วมกับชุมชนในการก้าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ ในการคุ้มครองดูแลรักษาป่าชายเลน
และสัตว์น้าที่ปล่อย ให้สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้
(ฉ) เสนอรายละเอี ย ดกิ จ กรรม/โครงการ และการจั ด ท้ า ค้ า ขอเงิ น งบประมาณ
กรณีจะต้องใช้เงินงบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินกิจกรรม/โครงการ ต่อผู้อ้านวยการส้านักงาน
หรือผู้มีอ้านาจพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
(2) ในขั้น ตอนการด้าเนิ น งาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบกิจกรรม/โครงการ ด้าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงานของกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
(ก) ให้ตัวแทนชุมชนร่วมตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์น้า จ้านวน ขนาด และอายุของสัตว์น้า
แต่ละชนิด รวมทั้งแหล่งที่มาของสัตว์น้าที่จะน้ามาปล่อย
(ข) ในการด้าเนินกิจกรรม/โครงการทุกครั้งให้มีการรวบรวมหลักฐาน ได้แก่ ภาพถ่าย
การด้าเนินงานและวีดิทัศน์ เป็นต้น
(ค) จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ แนวเขต กฎเกณฑ์ กติกาชุมชน ตามความเหมาะสม
(ง) ให้มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของชุมชนในการด้าเนินงานตามกิจกรรม/
โครงการ
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(3) ในการตรวจสอบติดตามผลการด้าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) หนังสือรายงานการประชุมชี้แจงร่วมกับชุมชนและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
(ข) รายงานการส้ารวจชนิดพันธุ์สัตว์น้าและความต้องการของชุมชน
(ค) แผนที่สังเขปและต้าแหน่งพิกัด ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ของพื้นที่
ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
(ง) กฎเกณฑ์ กติกา ในการคุ้มครองดูแลสัตว์น้าของชุมชน
(จ) รายงานการตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์น้า จ้านวน ขนาด และอายุของสัตว์น้าแต่ละชนิด
รวมทั้งแหล่งที่มาของสัตว์น้าที่น้ามาปล่อย
(ฉ) รายงานภาพถ่าย วีดิทัศน์ ของการด้าเนินงาน
(ช) รายงานผลการติดตามความพึงพอใจของชุมชน
ทั้งนี้ ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการด้าเนินงานตามระเบี ยบกรมทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ว่าด้วยการจัดหาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในพื้นที่ป่าชายเลน (แบบ พน. 1)
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการด้าเนินงานกิจกรรม/โครงการ
จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องมีข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคน ท้าหน้าที่
เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามผลการด้าเนินงาน รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นว่า
มีการด้าเนินการและเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ อย่างไร และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร
เสนอต่อผู้อ้านวยการส้านักงาน
(4) การรายงานผลการด้าเนินงาน
เมื่อส้านักงานได้รับรายงานผลการด้าเนินงาน และผลการตรวจสอบติดตามผลการด้าเนินงาน
ของกิจกรรม/โครงการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้จัดเก็บรายงานและเอกสารหลักฐาน
ต้นฉบับไว้ที่ส้านักงาน และส่งส้าเนารายงานผลการปฏิบัติงานและเอกสารหลักฐาน จ้านวน 1 ชุด
ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี
อนึ่ ง เมื่ อ ได้ ด้ า เนิ น การรายงานตาม (4) แล้ ว ให้ ด้ า เนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มูล การรายงาน
ลงในระบบโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีก้าหนด
ข้อ 8 บุคคลใดมีความประสงค์จะด้าเนินกิจกรรม/โครงการ จัดหาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
ในพื้นที่ป่าชายเลน ให้จัดท้ากิจกรรม/โครงการ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยให้
ผู้อ้านวยการส้านักงานเป็นผู้พิจารณา ควบคุม ก้ากับ ดูแล และให้ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ก้าหนดไว้
ในข้อ 7 โดยอนุโลม
ข้อ 9 การด้าเนินกิจกรรม/โครงการ ให้ด้าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งตามกฎหมายว่าด้วย
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การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เว้นแต่มีความจ้าเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นท้าการจัดหาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในพื้นที่
ป่ า ชายเลน ให้ ด้ า เนิ น การจ้ า งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรณีกิจกรรม/โครงการ มีประชาชน อาสาสมัคร ชุมชนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนรวมทั้งผู้รับจ้างตามสัญญา เข้ามามีส่วนร่วมด้าเนินการ จะต้องอยู่ภายใต้การก้ากับดูแล
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ้านาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ค้าวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕64
โสภณ ทองดี
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แบบ พน. 1
แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ว่าด้วยการจัดหาและปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ําในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน
1. ชื่อกิจกรรม/โครงการ
2. พื้นที่ดําเนินกิจกรรม/โครงการ
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สํานักฯ/กอง/ศูนย์)
4. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ เบอร์ติดต่อ
5. ชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา
ชนิดที่ 1

ภาพถ่ายชนิดพันธุ์สัตว์น้ําพร้อมวัดขนาด
ชื่อชนิดพันธุ์
ขนาด

จํานวน
อายุ

ตัว
ตัว

แหล่งที่มา
ชนิดที่ 2

ภาพถ่ายชนิดพันธุ์สัตว์น้ําพร้อมวัดขนาด
ชื่อชนิดพันธุ์
ขนาด
แหล่งที่มา

จํานวน
อายุ

ตัว
ตัว

-26. หน่วยงานผู้ร่วมตรวจสอบชนิดพันธุ์ (ชุมชน/ผู้แทน/โรงเรียน/อื่น ๆ)
6.1 ชื่อ
6.2 ชื่อ
6.3 ชื่อ
7. ภาพถ่ายการร่วมตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา (ไม่น้อยกว่า 4 ภาพ)

ภาพที่ 1

ท้องที่

หน่วยงาน
หน่วยงาน

ภาพที่ 2

ท้องที่

ภาพที่ 3

ท้องที่

ภาพที่ 4

ท้องที่

8. ภาพถ่ายการประชุมชี้แจงร่วมกับชุมชน (ไม่น้อยกว่า 4 ภาพ)

ภาพที่ 1

ท้องที่

ภาพที่ 2

ท้องที่

ภาพที่ 3

ท้องที่

ภาพที่ 4

ท้องที่

-39. ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ (ไม่น้อยกว่า 4 ภาพ)

ภาพที่ 1

พิกัด

ภาพที่ 2

พิกัด

ภาพที่ 3

พิกัด

ภาพที่ 4

พิกัด

10. วีดิทัศน์การดําเนินงาน (แผ่นบันทึกข้อมูล CD) จํานวน

แผ่น

11. กฎเกณฑ์/กติกา ในการคุ้มครองดูแลสัตว์น้ําของชุมชนพร้อมภาพถ่าย (ถ้ามี) จํานวน
12. แผนที่พื้นที่ดําเนินงาน มาตราส่วน 1 : 50,000 จํานวน
13. รายงานผลการติดตามความพึงพอใจของชุมชน/อื่น ๆ จํานวน

แผ่น

แผ่น
แผ่น

14. ความเห็นและผลลัพธ์ที่ได้จากการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา
.
.
.

ผู้รายงาน
(
ตําแหน่ง
วันที่

.
)
.
.

