
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
ติดตามความกาวหนาโครงการผลิตแมพันธุปูทะเลไขนอกกระดองท่ีมีคุณภาพ  

ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
และแนวทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญของกองฯ  

ในวันท่ี 18 เมษายน 2562 
ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง เขต 5 (ภูเก็ต) 

 

วันท่ี 18 เมษายน 2562 

เวลา 9.00 – 12.00 น.  ประชุมติดตามความกาวหนาโครงการผลิตแมพันธุปูทะเลไขนอกกระดองท่ีมีคุณภาพ  
  ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
      3.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ของหนวยงาน  
            ประจําเดือนมีนาคม 2562 
  - ผลการดําเนินงาน 
  - ปญหาและอุปสรรค 
  - ขอเสนอแนะ 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
     4.1 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการฯ  
           ของหนวยงาน 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 17.00 น. ประชุมแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญของกองฯ 
    ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
    ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 
    ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  3.1 การคัดเลือกชนิดสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญของกองฯ 

  3.2 การแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานโครงการผลิตพันธุ  
                     สัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญของกองฯ แยกรายชนิด 

     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
         4.1 การนําเสนอนวัตกรรมดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

เวลา 17.00 – 18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00 – 20.00 น. ประชุมการเตรียมงานการจัดงานประมงนอมเกลา ครั้งท่ี 31  
 
 
หมายเหตุ : การประชุมติดตามความกาวหนาโครงการผลิตแมพันธุปูทะเลไขนอกกระดองท่ีมีคุณภาพ  
      ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําหรับหนวยงานท่ีเขารวมโครงการฯ เทานั้น 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 

ครั้งท่ี 4/2562 
ระหวางวันท่ี 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2562 

ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง เขต 5 (ภูเก็ต) 
 

วันท่ี 19 เมษายน 2562 
เวลา 9.00 – 12.00 น.  ประชุมกองฯ ครั้งท่ี 4/2562 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ี 3/2562 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ       

               4.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562  
                                               (โดย ห.กวก) 

               4.2 ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2562 ประจําเดือน 
                                         มีนาคม 2562 (โดย ห.กวก)  

เวลา 12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 20.00 น. ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ(ตอ)      

                4.3 ขอมูลการดําเนินงานดานกุงทะเล (โดย ห.กวท) 
                4.4 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตพันธุสัตวน้ําของ ศพช.ระนอง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
    5.1 ขอมูลแนวทางการดําเนินงานของฟารมไทยแปซิฟก  
  ตําบลราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

วันท่ี 20 เมษายน 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมกองฯ ครั้งท่ี 4/2562 (ตอ) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา (ตอ)  
      5.2 ขอมูลแนวทางการดําเนนิงานของสถานบรรจุสัตวน้ําธนกรฟารม  

             ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
                  5.3 รายงานความกาวหนาโครงการปูทะเล (โดย ห.กวก) 

5.4 รายงานความกาวหนาดานแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
      เศรษฐกิจท่ีสําคัญของกองฯ (โดย ห.กวก) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น. ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา (ตอ) 

       5.5 รายงานความกาวหนาการเลี้ยงพอแมพันธุกุงกุลาดํา  
       (โดย ผอ.ศพช. เขต 5 (ภูเก็ต)) 

 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

หมายเหตุ ขอใหทุกหนวยงานลงทะเบียนเขารวมประชุมกองฯ ครั้งท่ี 4/2562 ตามลิงค 
https://forms.gle/7WzpS1uLQ8eYPT4N8 หรือ QR-Code ดานลางนี ้

https://forms.gle/7WzpS1uLQ8eYPT4N8
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