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รายงานการประชุม

คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓

และ ประชุมประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ หองประชุม สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 
………………………………………………………………. 

ผูมาประชุม

๑. นายวิเชียร วรสายัณห ประมงจังหวัดจันทบุรี

๒. นายจรัญ มีรักษา หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี

๓. นายชินรตัน ฉินโน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด 

๔. นางสาวณชชนก อินทนูจิตร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมง จันทบุรี

๕. นายหิรัณย บํารุงพันธ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๖. นางสาวนันทวรรณ บุตรโคษา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๗. นายนันทพล สุขสําราญ นักวิชาการประมงชํานาญการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี

๘. นางสาวมลธิชา สนจุมภะ หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร

๙. นายธนิช พูลทอง หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง

๑๐. นายชัลชวาล อินทรมนตรี หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง

๑๑. นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร ประมงอําเภอเมืองจันทบุรี 

๑๒. นางโสภา ศรีอนันต ประมงอําเภอนายายอาม

๑๓. นางสาววราภรณ สุธาธรรม ประมงอําเภอทาใหม

๑๔. นางสาววริษฐา พุทธศรี ประมงอําเภอขลุง

๑๕. นายจําลอง ไชยสุบิน ประมงอําเภอแหลมสิงห

๑๖. นางจิราภรณ สุขสําราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

๑๗. นางสําอางค หม่ืนไธสง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

๑๘. นายอาทิตย เลิศประเสริฐ พนักงานพัสดุ ส.4

๑๙. นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ นักวิชาการประมงชํานาญการ

๒๐. นางสาวลักขณา ลีชา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

๒๑. นางสาวธนิกชาพัฒน กลมเกลี้ยง นักวิชาการประมง

๒๒. นายสุริยะ แพงดี เจาพนักงานประมงชํานาญงาน

/23.นางทิศธิยา... 
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๒๓. นางทิศธิยา แซมลวน เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

๒๔. นางสาวปวีณรัตน อุดมรัตนานันท เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

๒๕. นางสาวอายุทัย  ลักษณา นักวิชาการประมง 

๒๖. นางสาวปยากรณ หลิมเจริญ จางเหมาบริการ 

๒๗. นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย จางเหมาบริการ 

๒๘. นายอวิรจุน หวาพิทักษ จางเหมาบริการ 

๒๙. นางสีไว กองโสตร จางเหมาบริการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 แจงใหทราบการประชุมแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งท่ี 1/2563 ตามคําสั่ง

กรมประมงท่ี 1189/2559  

๑. ประเด็นการมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2562 ใหแก หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี/ผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด/หัวหนาศูนยควบคุมการ
แจงเขา-ออก เรือประมงจันทบุรี/ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/ประมงอําเภอเมืองจันทบุรี/ประมง
อําเภอนายายอาม/ประมงอําเภอทาใหม/ประมงอําเภอขลุง/ประมงอําเภอ
แหลมสิงห/ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
จันทบุรี และเจาหนาท่ีในสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 

๒. มอบหมายกลุมบริหารและยุทธศาสตรเปนเลขานุการทํารายงาน

การประชุม 

๓. มอบหมายกลุมบริหารและยุทธศาสตรสงหนังสือการจัดทําตัวชี้วัด

ตามแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 

2562-31 มีนาคม 2563) ถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

    ไมมี เนื่องจากเปนการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง เพ่ือทราบ 

3.1 สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 

3.1.1  กลุมบริหารและยุทธศาสตร  

ไดดําเนินการจัดทําสรุปมอบประเด็นนโยบายของอธิบดีกรมประมง

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

  

นายวิเชียร  วรสายัณห 

ประมงจังหวัดจันทบุรี 

นางสาวมลธิชา  สนจุมภะ 

หัวหนากลุมบริหารและ

ยุทธศาสตร 

/นายธนิช... 
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3.1.2  กลุมบริหารจัดการดานการประมง

๑. ประกาศคณะกรรมการกรมประมงเรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ี

รักษาพันธุสัตวน้ํา พ.ศ. 2563 

๒. การขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยและหวงเวลา

ในการขอรับใบอนุญาตรอบปการประมง 2563-2564 

๓. การขอรับหนังสือรับรองการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย

สําหรับเรือประมงพ้ืนบาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.1.3  กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง

งานท่ีไดรับมอบหมายในปงบประมาณ 2563 

๑. โครงการระบบสงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ (แปลงกุงขาว) 

แผนพัฒนาแปลง 5 ดาน 

- เพ่ิมผลผลิต

- ลดตนทุน

- เพ่ิมคุณภาพผลผลิต

- ตลาด

- บริหารจดัการกลุม

๒. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (แปลงปูทะเล) 

แผนพัฒนาแปลง 5 ดาน 

- เพ่ิมผลผลิต

- ลดตนทุน

- เพ่ิมคุณภาพผลผลิต

- ตลาด

- บริหารจดัการกลุม

๓. โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร 

- พัฒนาแปลงเรียนรู ศพก.หลัก

- ขยายศูนยเครือขายประมง 1 ศูนย/อําเภอ

- พัฒนาศูนยเครือขาย 5 ศูนย/อําเภอ

- วันถายทอดเทคโนโลยี (Field day)

- คลินิก/จังหวัดเคลื่อนท่ี

๔. ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร (กุงทะเล 1,800 ราย) 

๕. สํารวจสถิติและ GPP  

๖. จดแจงประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม

ประเภทการเพาะเลี้ยงกุงทะเล (จสค 1) 

นายธนิช  พูลทอง 

หัวหนากลุมบริหารจัดการ

ดานการประมง 

นายชัชวาล อินทรมนตรี 

หัวหนากลุมพัฒนาและ

สงเสริม 
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๗. โครงการพระราชดําริ  

- ศูนยไมผล 

- โรงเรียน ตชด. 

๘. Zoning by Agri Map 

- คัดเลือกเกษตรกร 10 ราย แยกเปน อ.ขลุง 2 ราย 

อ.นายายอาม 2 ราย อ.แหลมสิงห 2 ราย อ.ทาใหม 

2 ราย อ.เมืองจันทบุรี 1 ราย อ.มะขาม 1 ราย 

๙. เกษตรทฤษฎีใหม 

- คัดเลือกจุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม 21 จุด 

- จัดกลุม ABCD 1,134 ราย 

- ติดตามและประเมินผลรายเดิมป 2562 

- สนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรกรป 2563 

๑๐. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

- ใหการรับรองมาตรฐานสัตวน้ําจืด Safety Level 10 ราย 

- ใหการรับรองมาตรฐานสัตวน้ําทะเล GAP/CoC/GAP มกษ. 

10 ราย 

๑๑. งานวันกุงจันท ครั้งท่ี 24 

- ปลอยพันธุสัตวน้ํา 

- นิทรรศการเศรษฐกิจ 

๑๒. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาด

กุงทะเลเพ่ือการบริโภคในประเทศ ป 2562 

- เกษตรกรยื่นสมัครเขารวมโครงการ 200 ราย 

- เขาคณะกรรมการระดับจังหวัด  86 ราย (ผาน) 11 ราย 

(ไมผาน) 

- ผานการอนุมัติคณะกรรมการอํานวยการ 36 ราย ไมผาน 

50 ราย 

- รายท่ีไมผานสงหนังสือรับรองพ้ืนท่ีฟารม 40 ราย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.2 ศูนยศึกษาการพัฒนาการอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๑. ฝายสงเสริมอาชีพการทําการประมง มีการสาธิตสราง

อาชีพใหกับผู ท่ีสนใจ เชนการทําแพหอย บานปลา 

ธนาคารปูมา มีการสงเสริมเกษตรกรท่ีประสบปญหาจาก

การเลี้ยงสัตวน้ําไมสําเร็จ เชนการเลี้ยงกุง อยากเปลี่ยน

นายหิรัณย  บํารุงพันธ 

นักวิชาการประมงปฏิบตัิการ

ศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุง

กระเบนอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

/อาชีพ... 



- 5 - 
 

อาชีพมาเปนการเลี้ยงรวม และมีการสงเสริมโรงเรียน 

ตชด.ในเขตท่ีรับผิดชอบ 

๒. ฝายประสานงานของศูนยฯ มีการตอนรับคณะท่ีเขามา

เยี่ยมชมท้ังตางจังหวัดและในจังหวัด และสวนราชการ

ตาง ๆ ในแตละปมียอดบริการประมาณเกือบ 2 ลานคน 

มีการพัฒนารูปแบบทางทฤษฏีใหม ๆ ทางดานประมง 

ดานการเกษตร ท่ีจะสามารถสรางรายไดใหกับผูสนใจ มี

อาคารจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดสงเสริมกลุมแมบาน 

๓. ฝายผลิตพันธุสัตวน้ํา หนาท่ีหลักคือการศึกษาวิจัยการ

เลี้ยงสัตวน้ํา กุงขาวรวมกับ ศูนยฯ ฉะเชิงเทรา และ

ศูนยฯ ระยอง มีการทดลองเลี้ยงปูมาและปูทะเล รูปแบบ

เลี้ยงเดี่ยว รวมกับศูนยฯ ทาแฉลบ 

๔. นําพันธุสัตวน้ําท่ีปจจุบันในจันทบุรีเริ่มหายไป มาพัฒนา

ใหมีจํานวนมากข้ึนและปลอยสูธรรมชาติ (งบประมาณ 5 

ลานตัว) และทางจังหวัด (5 วาระ ครั้งละ 5 แสนตัว) 

๕. กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝง การ

ตรวจวัดอุณหภูมิคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําของการเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง มีการตรวจรับรองฟารมกุง แปลงใหญ กุง 

ปู ใหบริการตรวจสารตาง ๆ แกเกษตรกร และขยายผล

การทําสาหรายพวงองุน 

เนื่องจากยังไมไดประกาศสัตวน้ําควบคุม 2 ชนิด คือ หอย และ

สัตวน้ําในกระชัง เพราะเรื่องพ้ืนท่ีทับซอนกับปาชายเลน เม่ือแยก

พ้ืนท่ีเสร็จแลว อาจมีการประชาคมกับเกษตรกรผูมีสวนไดสวนเสีย

ตองใหทางศูนยชวยหากมีเกษตรกรเลี้ยงอยู  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.3 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี 

๑. สรุปการผลิตพันธุสัตวน้ํา ปงบประมาณ 2563 

- กุงกุลาดําแผนรวมท้ังป 7,818,00 ตัว ผลิตแลว 4,435,000 ตัว 

- ปลากะพงขาวแผนรวมท้ังป 82,250 ตัว ผลิตแลว 35,100 ตัว 

- หอยหวานแผนรวมท้ังป 202,500 ตัว ผลิตแลว 40,000 ตัว 

- ปูมาแผนรวมท้ังป 135,000 ตัว ผลิตแลว 79,800 ตัว 

- ลูกปูทะเล (แปลงใหญ) 15,000 ตัว ผลในเดือน

กุมภาพันธ จะแจกใหเกษตรกร 2 ราย รายละ 450 ตัว 

นายนันทพล สุขสําราญ 

นักวิชาการประมงปฏิบตัิการ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงจันทบุรี 

นางสาวนันทวรรณ  บุตรโคษา 

นักวิชาการประมงปฏิบตัิการศูนย

ศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

นายวิเชียร  วรสายัณห 

ประมงจังหวัดจันทบุรี 

/2.การตรวจ... 
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2. การตรวจประเมินมาตรฐานสัตวน้ําชายฝง มีแผนการเขา

ตรวจประเมินสัตวชายฝง 426 ฟารม ไดทําการตรวจ

ประเมินแลว 156 ฟารม พ้ืนท่ีท่ีไดรับรองมาตรฐาน

ฟารม ณ ปจจุบนั 335 ฟารม 

3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาด

กุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 (คชก) 

เกษตรกร 3 อําเภอ (อ.ขลุง อ.เมืองจันทบุรี อ.แหลม

สิงห) ปลอยกุงแลว จํานวน 60 ราย จากรายชื่อท่ีผาน

อนุมัติ 94 ราย  

4. แจงประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าควบคุม

ประเภทการเพาะเลี้ยงกุงทะเล (จสค 1) ท่ีประชุมมี

ปญหาดานบุคลากร การทําแผนท่ี/แผนผังฟารม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.4 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด 

๑. การสนับสนุนพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยแหลงน้ําธรรมชาติ 

ประจาํปงบประมาณ 2563 ทางศูนยฯ ไดรับมอบหมาย

จากกองฯ ใหผลิตพันธุสัตวน้ําปลอยแหลงน้ําฯในจังหวัด

จันทบุรี 1,025,000 ตัว (แมน้ําพังราด แมน้ําเวฬุ 

แมน้ําจันทบุรี และแหลงน้ําอ่ืน ๆ) โดยทางศูนยฯ ได

สนับสนุนไปแลว 105,000 ตัว โดยทางศูนยฯ ไดทํา

แผนการสนับสนุนพันธุสัตวน้ํามายังจังหวัดจันทบุรีแลว 

(1 ลานตัว) โดยใหสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ทํา

แผนปลอยแหลงน้ําธรรมชาติมาใหทางศูนย ภายในวันท่ี 

7 กุมภาพันธ 2563 เพ่ือทางศูนย จะไดวางแผนการ

ผลิตไดถูกตองเนื่องจากตองผลิตเพ่ือจําหนาย และมีแผน

ผลิตในโครงการเกษตรทฤษฎีใหมดวย โดยขอใหทาง

สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรีจัดทําแผนโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหมสงใหทางศูนยฯ ทราบดวยเชนกัน 

๒. งานตรวจสอบฯ งบประมาณป 2563 ในสวนของ

จังหวัดจันทบุรี มีท้ังหมด 10 ราย ใหทางสํานักงาน

ประมงจังหวัดจันทบุรี จัดสงขอมูลเกษตรกร ใหทาง

ศูนยฯ ดวยภายในวันท่ี.7 กุมภาพันธ 2563 เพราะทาง

นายชินรัตน  ฉินโน 

นักวิชาการประมง

ปฏิบตัิการ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดตราด 

 

/ศูนยมีแผน... 
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ศูนยมีแผนเขาตรวจประเมิน เดือนกุมภาพันธ 2563  

และในสวนรายเกาปงบประมาณ 2561-2562 มี 8 ราย 

๓. .งานสัตวน้ําควบคุมฯ ของจังหวัดจันทบุรีมี 8 ราย ซ่ึง

สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรีจัดสงรายชื่อเกษตรกรมา

แลวแตยังขาดท่ีอยูและเบอรโทรติดตอเกษตรกร จึงขอให

สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จัดสงขอมูลเพ่ิมเติมมา

ใหทางศูนยฯ ภายในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

๔. โครงการสงเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri 

map) ในสวนของจังหวัดจันทบุรีมีท้ังหมด 10 ราย โดย

ทางศูนยฯ มีแผนแจกปจจัยการผลิตในเดือนกุมภาพันธ 

2563 

๕. งานสัตวน้ําสวยงาม ในสวนของจังหวัดจันทบุรี มี 1 ราย 

และทางศูนยฯ ไดดําเนินการแลวเปนการตออายุใบสอ.4 

เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยทางสํานักงานประมง

จังหวัดจันทบุรดีําเนินการออกใบรับรองฯ ใหเสร็จสิ้นแลว 

๖. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ในสวนงบประมาณป 

2563 ไมมีรายใหม ใหตรวจติดตามรายเกางบประมาณ

ป 2562 จํานวน 7 ราย 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

3.5 ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี 

1.  มีการรองเรียนท่ีกรมประมงรับเรื่องไว เรื่อง ปญหาการ

ลักลอบนําเขาสัตวน้ําทะเลทางชายแดนซ่ึงมีการนําเขา

จากประเทศเพ่ือนบาน เชน พมา มาเลเซีย กัมพูชา จาก

การตรวจสอบของเจาหนาท่ีกรมประมงไมพบมีการ

ลักลอบดังกลาว ทางดานการนําเขาสัตวน้ําทะเลจาก

ประเทศกัมพูชามีการนําเขาทางดานฯ จังหวัดตราดเปนหลัก 

ทางดานฯ จังหวัดจันทบุรี เดิมมีการน้ําเขาปลาชอนมีชีวิต 

ปลารา แตในปจจุบันไมมีการนําเขาแลว 

2. การสงออกสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําทางดาน

ตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี จะเปนผลิตภัณฑประมงเปน

หลัก ไดแก ลูกชิ้นปลา ซอสหอยนางรม น้ําปลา ปลา

กระปอง รองลงมาไดแก แซลมอนแชแข็ง ปลาน้ําจืดแช

เย็น เชน ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สกเทศ  

นายจรัญ  มีรักษา 

หัวหนาดานตรวจสัตวนํ้า

จังหวัดจันทบุรี 

/ขอมูลสถิติ... 
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3. ขอมูลสถิตการนําเขา-สงออกสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตว

น้ําของดานฯ ท่ีสําคัญสามารถเขาไปสืบคนไดท่ีเว็บไซต

ของดานฯ ซ่ึงจะมีการปรับปรุงขอมูลทุกวันท่ี 15 ของทุก

เดือน หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปใช

ประโยชน ใหประสามาท่ีดานฯ จะไดจัดสงใหทาง

สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

3.6 ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกเรือประมง จันทบุรี 

๑. มีการเปลี่ยนแปลง ตามคําสั่ง คสช. ฉบับท่ี 10/2558 

ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 เรื่อง การแกไขปญหาการ

ทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ

ควบคุม ตั้งแตตุลาคม 2562 ทาง ศปมผ โอนงานมาใหอยู

กับ ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

(ศรชล) โดยมี รองผูวาราชการจังหวัดเปนศรชลจังหวัด 

และมี ผบ.ทร. เปนรองศรชล  

๒. ภารกิจของศูนยฯ ตรวจสอบการเขาออกทาเทียบเรือของ

กรมประมง รับคําขอแจงเขา แจงออก ตรวจสอบกํากับ

การดําเนินงานของทาเทียบเรือ ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลสมุดบันทึกการทําการประมง 

ใหบริการดานการสื่อสารคมนาคมในการแจงเตือนภัย 

เฝาระวัง ติดตามและรับแจงเหตุทางทะเล การขอความ

ชวยเหลือ 

๓. ตรวจสอบเรือประมงพาณิชยต้ังแต 10 ตันกรอสข้ึนไป 

และ 30 ตันกรอสข้ึนไป ทุกประเภทเครื่องมือ 

๔. เรือท่ีแจงเขา-ออกกับศูนยฯ  

- ลากคานถาง 20 ลํา 

- ลากแผนตะเฆ 9 ลํา 

- ครอบปลากะตัก 27 ลํา 

- ครอบหมึก 17 ลํา 

- ลากคู 3 คู  

๕. หนาท่ีตามแผนของกรมฯ PIPO จะตองตรวจเรือประมง

วันละ 4 ลํา เดือนละไมต่ํากวา 120 เท่ียว 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

นางสาวณชชนก  อินทนูจิตร

นักวิชาการประมงปฏิบตัิการ 

ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก 

เรือประมงจันทบุรี 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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