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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/๒๕๖๓ 

และ ประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 
………………………………………………………………. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดจันทบุรี 
๒. นายหิรัณย์ บ ารุงพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

   ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๓. นายนันทพล สุขส าราญ นักวิชาการประมงช านาญการ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
๔. นางสุภา ธัญญพืช นักวิชาการประมง 

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จันทบุรี 
๕. นายจรัญ มีรักษา หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดจันทบุรี 
๖. นายชินรัตน์ ฉินโน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 

๗. นายก าพล  ลอยชื่น ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวนัออก (ระยอง) 
๘. นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 
๙. นายสุทธิพงษ์ พรรณไพบูลย์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 
๑๐. นางสาวมลธิชา สนจุมภะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
๑๑. นายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

๑๒. นายชัชวาล อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

๑๓. นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร์ ประมงอ าเภอเมืองจันทบุรี 
๑๔. นางสาววริษฐา พุทธศรี ประมงอ าเภอขลุง 

๑๕. นางสาววราภรณ์ สุธาธรรม ประมงอ าเภอท่าใหม่ 
๑๖. นางโสภา ศรีอนันต์ ประมงอ าเภอนายายอาม 

๑๗. นายจ าลอง ไชยสุบิน ประมงอ าเภอแหลมสิงห์ 
๑๘. นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ นักวิชาการประมงช านาญการ 

๑๙. นางจิราภรณ์ สุขส าราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

๒๐. นางส าอางค์ หมื่นไธสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๒๑. นายอาทิตย์ เลิศประเสริฐ พนักงานพัสดุ ส.4 

/22.นางสาวโสภาพร... 
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๒๒. นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์ นักวิชาการประมง 

๒๓. นางสาวอายุทัย  ลักษณา นักวิชาการประมง 

๒๔. นางสาวธนิก์ชาพัฒน์ กลมเกลี้ยง นักวิชาการประมง 

๒๕. นางสาวปวีณรัตน์ อุดมรัตนานันท์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

๒๖. นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย์ จ้างเหมาบริการ 

๒๗. นายสุวินัย เงินโสม จ้างเหมาบริการ 

๒๘. นายอวิรุจน์ หว้าพิทักษ์ จ้างเหมาบริการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายวิเชียร  วรสายัณห์ ประธานประมงจังหวัดจันทบุรี 
1.1. เรื่องงบประมาณ เนื่องจากกรมโดนน างบกลับไปประมาณ 130,000,000 บาท ท าให้เหลืองบอยู่ไม่

มาก เรามีเวลาใช้งบประมาณอีก 3 เดือน ให้ดูแลจัดการใช้งบให้เพียงพอ 
1.2. วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี ทางส านักงานประมงจังหวัด จะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องจากกรมไม่ได้สั่งการให้ท าพิธี   ให้เป็น 
ดุลยพินิจของทางส านักงานประมงจังหวัด ด าเนินการ ได้ปรึกษากับ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ด้วย
ทางจังหวัดท าพิธีลงนาม ถวายพระพร ที่ศาลากลาง ปรึกษากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะเชิญท่านไปปล่อยที่
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งใช้ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

3.1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
นายหิรัณย์  บ ารุงพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งเรื่องผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563                 
(1 ตุลาคม 2562 - 25 พฤษภาคม 2563) 
๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

1.1. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร 
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (ตรวจสอบและรับรองฟาร์ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 1,175,490.00 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 604,419.39  บาท 51.42 % 

• จ านวนฟาร์มสัตว์น้ าชายฝั่งที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 275/243 ฟาร์ม 
• จ านวนฟาร์มสัตว์น้ าชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 0/104 ฟาร์ม 
• ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  แผน/ผลปฏิบัติงาน 

1,153/982 ฟาร์ม 
- ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าเพื่อการรับรองฟาร์ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 550/528 ฟาร์ม 

/ให้บริการ... 
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- ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 458/387 ฟาร์ม 
- ตรวจวิ เ คราะห์ เ พ่ือการ เฝ้ าระวั งสารตกค้ างจากการ เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ าชายฝั่ ง  ( NRPC)                

แผน/ผลปฏิบัติงาน 133/61 ฟาร์ม 
- ตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/6 ฟาร์ม 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ าดื้อยา) 
งบประมาณที่ได้รับ 641,800.00 บาท  งบประมาณที่ใช้ไป 363,204.23 บาท 56.59 % 

• การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกในประเทศเพ่ือแสดงสถานะปลอดโรค (Country free) ในฟาร์มกุ้งทะเล แผน/ผล
ปฏิบัติงาน 630/540 ตัวอย่างวิเคราะห์ 
- กุ้งทะเล แผน/ผลปฏิบัติงาน 504/432 ตัวอย่างวิเคราะห์ 
- พาหะ แผน/ผลปฏิบัติงาน 126/108 ตัวอย่างวิเคราะห์ 

• การเฝ้าระวังเชิงรับ 
- ตรวจโรคสัตว์น้ า น้ า ดิน และอ่ืนๆ (Walk in) แผน/ผลปฏิบัติงาน 2,182/2,378 ตัวอย่างวิเคราะห์ 

• การสอบสวนและควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 3/0 ฟาร์ม 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน  (เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้ า) 
งบประมาณที่ได้รับ 856,250.00 บาท  งบประมาณที่ใช้ไป 318,740.69 บาท 37.23 % 

• ตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักและฟาร์มกุ้งทะเลไปจีน ผล/แผนการปฏิบัติงาน 522/612  ตัวอย่าง 
• ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 4,634/5,625  ขวด/ซอง 

1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลผลิตสินค้าประมง (ชลประทานน้ าเค็ม) 
งบประมาณที่ได้รับ 856,250.00 บาท  งบประมาณที่ใช้ไป 318,740.69 บาท 37.23 % 

• บริหารระบบชลประทาน แผน/ผลปฏิบัติงาน 1/1 ระบบ 
• ตรวจวิเคราะห์น้ าและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ แผนปฏิบัติงาน 60/120 ครั้ง/ตัวอย่าง ผลปฏิบัติงาน 

94/393 ครั้ง/ตัวอย่าง 
• ให้บริการทางวิชาการ แผนปฏิบัติงาน 84/168 ราย/ตัวอย่าง  ผลปฏิบัติงาน 64/320 ราย/ตัวอย่าง 
• พัฒนากลุ่มเกษตร (ประชุมใหญ่สามัญ และร่วมพัฒนาคลองส่งน้ าชลประทาน) แผน/ผลปฏิบัติงาน 190/0 ราย 
• ให้บริการสูบน้ าแก่เกษตรกร แผนปฏิบัติงาน 1,080/3,600,000 ชม./ลบ.ม. ผลปฏิบัติงาน 

1,252/5,532,026 ชม./ลบ.ม. 
• ให้บริการบ าบัดน้ าทิ้ง (เติมอากาศในคลองบ าบัด) แผน/ผลปฏิบัติงาน 6,000/6,291 ชม. 
• ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ค าแนะน า แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/6 ครั้ง 
• ให้ค าแนะน าส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ แผน/ผลปฏิบัติงาน 200/160 ครั้ง 
• ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในคลองน้ าเข้าชลประทานน้ าเค็ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/8 ครั้ง 

1.3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 

/กิจกรรม... 
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กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
งบประมาณ 245,000.00 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 165,877.18 บาท 67.70 % 

• กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งขาว อ.นายายอาม จ.จันทบุรี) 
• ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ/การลดต้นทุน แผน/ผลปฏิบัติงาน 32/32 ราย 
• แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์  ปม.1 (สูตรผง) ให้แก่ เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ แผน/ผลปฏิบัติงาน 

3,200/3,200 ซอง 
• ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/8 ครั้ง 

• กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม) 
• ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ/การลดต้นทุน  แผน/ผลปฏิบัติงาน 33/121 ราย 
• สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แผน/ผลปฏิบัติงาน 33/33 ราย 

สนับสนุนสัตว์น้ าพันธุ์ดี (ปูทะเล) แผน/ผลปฏิบัติงาน 15,000/15,640 ตัว 
สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรผง) แผน/ผลปฏิบัติงาน 4,500/1,050 ซอง 

• ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิม แผน/ผลปฏิบัติงาน 30/0 ราย 
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) แผน/ผลปฏิบัติงาน 33/33 ราย 
ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) แผน/ผลปฏิบัติงาน 33/22 ราย 
ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 150/196 รายการ 

• ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (ภูมิภาค) แผน/ผลปฏิบัติงาน  12/8 ครั้ง 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1. ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า (ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า) 
งบประมาณที่ได้รับ 4,194,355.00 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 3,093,472.26 บาท 73.75 % 

• ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 6,337,500/3,990,000 ตัว 
• ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 6,337,500/3,990,000 ตัว 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า) 
งบประมาณท่ีได้รับ 600,000.00 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 555,262.42 บาท 92.54 % 

• ให้บริการผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 300,000/139,586ราย 
• จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 100/116 ชนิด 
• จัดนิทรรศการ แผน/ผลปฏิบัติงาน 3/1 ครั้ง 

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3.1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
งบประมาณท่ีได้รับ 1,583,600.00 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 1,00,580.04 บาท 63.18 % 

• ผลิตพันธุ์สัตว์ชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 5,000,000/3,792,000 ตวั 
• ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่งในแหล่งน้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 5,000,000/3,792,000 ตวั 

/สาธิต... 
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• สาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 3/3 แห่ง 
• ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 150/126 ราย 
• ติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ผล/แผนปฏิบัติงาน 240/156 ครั้ง 
• ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในอ่าวคุ้งกระเบน แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/8 ครั้ง 
• ให้บริการศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี แผน/ผลปฏิบัติงาน 300,000/369,399 ราย 

4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามรถในการแข่งขันของประเทศ) 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง 
งบประมาณที่ได้รับ 17,192,952.00 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 11,320,081.00 บาท 65.84 % 
รายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณ กปร. (1 ตุลาคม 2562 – 25 พฤษภาคม 2563) 
1. โครงการเพ่ิมศักยภาพงานบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

งบประมาณ  26,957,298.00 บาท 
• จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 146 อัตรา 
• จ้างเหมาบุคคลภายนอก 7 อัตรา 
• จดัซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ  
• ปรับปรุงบ้านพักผู้เชี่ยวชาญศูนย์ฯ 1 หลัง 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ งบประมาณ  1,057,000.00 บาท 
• ให้บริการศึกษาดูงาน 369,399 ราย 
• ให้บริการอาคารสถานที่เพ่ือจัดประชุม/สัมมนา 454 ครั้ง 38,678 ราย 
• แจกเอกสารวิชาการและเผยแพร่ 23,994 ฉบับ 
• จัดนิทรรศการ 14 ครั้ง 

3. โครงการการเพ่ิมศักยภาพหน่วยสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง งบประมาณ 128,155.00 บาท 
• ทดลองปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆ หมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น  ผักบุ้ง พริกหยวก ผักหวานบ้าน มะนาว ฯลฯ 

ทดลองเลี้ยงกบ,  ปลาดุก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
• ทดลองปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ เช่น หม่อน เมล่อน 
• ผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง 16,000 กก. 
• จ าหน่ายปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง 900 กก. เป็นเงิน 1,125 บาท 
• จ าหน่ายพืชผัก/ไม้ผล/สัตว์น้ า 501.1 กก. เป็นเงิน 32,555 บาท 
• จ าหน่ายสัตว์น้ า (ปลา/กบ) จ านวน 76.0 กก.เป็นเงิน 3,040 บาท 

4. โครงการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 ชนิดน้ าและโปรไบโอติคเพ่ือแจกจ่ายกับกลุ่มผู้ใช้น้ าในระบบชลประทาน
น้ าเค็ม งบประมาณ 106,847.00 บาท 

/ผลิตจุลินทรีย์... 
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ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 ชนิดน้ า และโปรไบโอติคเพ่ือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่โครงการ
ชลประทานน้ าเค็ม และพ้ืนที่รอบศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จ านวน 
507 ราย 6,061 ขวดแยกเป็น ปม.1 ชนิดน้ า จ านวน 5,885 ขวด และโปรไบโอติค จ านวน 176 ขวด 
5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟเบอร์กลาสโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าแดง 

ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี งบประมาณ 50,719.00 บาท 
• ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงให้แก่คณะครู และนักเรียน  
• คัดเลือกท าเลที่จะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น จ านวน 2 จุด คือ 1) โรงเรือนที่มีอยู่แล้ว เป็นจุดตั้งถังไฟเบอร์กลาส 

จ านวน 10 ถัง ส าหรับเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟเบอร์กลาส และ 2)กระชังปลาเก่าที่มีน้ าไหลเข้าออก
ตลอดเวลา ส าหรับเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในกระชัง เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิต และการเจริญเติบโต  

• สาหร่ายในถังไฟเบอร์กลาสจะได้น้ าหนักต่อแผง 7-8 กก. และสาหร่ายที่เลี้ยงในกระชังได้น้ าหนัก10-12 กก./แผง 
• เมื่อเลี้ยงได้ระยะเวลา 2 เดือน นักเรียนน าสาหร่ายขึ้นมาล้างท าความสะอาด และน าไปเป็นอาหาร

กลางวัน ส่วนหนึ่งจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่พักโฮมสเตย์ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือผู้ปกครองนักเรียน 
6. โครงการเพ่ิมทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร          

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค ์งบประมาณ 1,800,000.00 บาท  

ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด า จ านวน 4,300,000 ตัว ดังนี้ 
1) วันที่ 8 ตุลาคม 2562 จ านวน 370,000 ตัว ณ ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
2) วันที่ 13 ตุลาคม 2562 จ านวน 1,000,000 ตัว ณ ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
3) วันที่ 7 ธันวาคม 2562 จ านวน 410,000 ตัว ณ ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
4) วันที่ 8 มกราคม 2563 จ านวน 330,000 ตัว ณ ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
5) วันที่ 2 เมษายน 2563 จ านวน 1,000,000 ตัว ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ าภายในอ่าว

คุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
6) วันที่ 5 เมษายน 2563 จ านวน 690,000 ตัว ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ าภายในอ่าว

คุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
7) วันที่ 29 เมษายน 2563 จ านวน 150,000 ตัว ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ าภายในอ่าว

คุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
8) วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จ านวน 350,000 ตัว ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ าภายใน

อ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
7. โครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดแสดงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติฯ 2563 งบประมาณ 

3,523,392.00 บาท 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหน่วยบริการทางวิชาการที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ

สอนของสถานศึกษาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง การเข้าศึกษาดูงานทางด้านชีววิทยาสัตว์ทะเลที่ได้จัดแสดงไว้
เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 มีผู้เข้าเยี่ยมชม จ านวน 139,586 คน 

/8.โครงการ... 
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8. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ าภายในอ่าวคุ้งกระเบน 2563 
งบประมาณ 1,049,266.00 บาท  
หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ าภายในอ่าวคุ้งกระเบน มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการทรัพยากร   

ปูม้าอย่างยั่งยืน (ธนาคารปูและการเขี่ยไข่ปูม้า), การจัดท าวัสดุล่อลูกหอยนางรม (การสร้างบ้านหอย), การ
จัดท าแหล่งอาศัยสัตว์น้ าแบบซั้งเชือก (การสร้างบ้านปลา) และกิจกรรมการให้อาหารสัตว์น้ า ซึ่งส่งผลดีต่อการ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านประมงของโครงการพระราชด าริแห่งนี้ ท าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
น้ า เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 มีผู้เข้าเยี่ยมชม จ านวน 56,359 คน 
9. โครงการ ผลิตเมล็ดพันธุ์และเก็บรักษาเพ่ือใช้ยามฉุกเฉินพ้ืนที่งานวิชาการเกษตร ศูนย์ฯ งบประมาณ 

98,800.00 บาท  
ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน ดังนี้ 

1) บวบหอม 15 กิโกกรัม 
2) ถั่วพู 5 กิโลกรัม 
3) ข้าวโพด 20 กิโลกรัม  
4) กิ่งพันธุ์ปักช า (ใช้งานได้ 15 มิถุนายน 63) 

• หม่อน 5,000 ถุง 
• 4.2 ชะอม 1,000 ถุง 
• 4.3 วอเตอร์เคส 2,000 ถุง  

5) ต้นกล้าเพาะเมล็ด (ใช้งานได้ 30 มิถุนายน 63)     
• แคร์แดง 200 ถุง 
• มะเขือเปราะ 5,000 ถุง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 

นายนันทพล  สุขส าราญ นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งเรื่องโครงการของศูนย์ฯ 
1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) 

กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมรองควบคุมกับก าดูแลสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
1.1. การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

• การเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 375/245 ราย ร้อยละ 65 
• จ านวนฟาร์มสัตว์น้ าชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 0/98 ฟาร์ม  

1.2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏบิัติงาน 
1,531/1,113 ครั้ง ร้อยละ 73 

• ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น ้าเพ่ือการรับรองฟาร์ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 750/251 ครั้ง ร้อยละ 33 
• ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 

638/791 ครั้ง ร้อยละ 124 

/ตรวจวิเคราะห์... 
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• ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง (RMP) แผน/ผล
ปฏิบัติงาน 131/64 ครั้ง ร้อยละ 49 

• ตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการน้ามาใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/7 ครั้ง ร้อยละ 58 

1.3. จ านวนฟาร์มมาตรฐานทั้งหมดที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ แผน/ผลปฏิบัติงาน 0/366 ครั้ง  
2. สรุปแผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ปีงบประมาณ 2563 

• กุ้งกุลาด า แผน/ผลรวมทั้งปี 4,935,00/4,515,000 ตวั และมีแผนจะปล่อยในเดือนกรกฎาคม 
อีก 500,000 ตัว 

• ปลากะพงขาว แผน/ผลรวมทั้งปี 41,100/50,100 ตัว ตัว และมีแผนจะปล่อยในเดือนกรกฎาคม 
อีกประมาณ 2,000 ตัว 

• หอยหวาน แผน/ผลรวมทั้งปี 65,000/74,000 ตัว 
• ปูม้า แผน/ผลรวมทั้งปี 79,800/79,800 ตัว 
• ลูกปูทะเล แผน/ผลรวมทั้งปี 3,416,490/3,120,850 ตัว และมีแผนจะปล่อยเพิ่มในเดือน

มิถุนายน สิงหาคมและกันยายน อีกเดือนละ 500,000 ตัว 
รวมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า แผน/ผลรวมทั้งปี 8,241,750/8,135,390 ตัว 

3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปูทะเล) ที่ทางศูนย์ฯ มีหน้าที่ผลิตลูกปูขนาด 1 ซ.ม.ให้
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนได้ด าเนินการส่งปูครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.) 
กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพ่ือศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล 
4.1. ตารางจ านวนเกษตรกรที่มีการเลี้ยงกุ้งขาว จ านวน 76 ราย จากรายชื่อที่ผ่านอนุมัติ 94 ราย จ าแนกรายอ าเภอ 

ที ่ อ้าเภอ เกษตรกรทั งหมด จ้านวนที่เลี ยง ยังไม่ได้เลี ยง อยู่ระหว่างตดิตาม 

1 อ.ขลุง 4 3 1 0 
2 อ.เมือง 28 23 5 2 

3 อ.แหลมสิงห์ 62 50 12 3 
  รวม 94 76 18 5 

4.2. ตารางจ านวนเกษตรกรจากผลการเลี้ยงกุ้งขาวที่มีก าไรและขาดทุน จ าแนกรายอ าเภอ 

ที ่ อ้าเภอ เกษตรกรทั งหมด ก้าไร ขาดทุน หมายเหต ุ

1 อ.ขลุง 3 2 1   
2 อ.เมือง 21 10 11 รอติดตาม 2 

3 อ.แหลมสิงห์ 47 22 25 รอติดตาม 3 
  รวม 71 34 37   

มีการขาดทุนมากกว่าก าไรเนื่องจาก ปัญหาเป็นโรค ตัวแดง 
ทางศูนย์ฯ มแีผนด าเนินงานโครงการคชก. ระยะที่ 1 และระยะที่ 2  โดยจะแต่งตั้งคณะท างานแก้ไข

ปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพ้ืนที่เพ่ือให้การเลี้ยงกุ้งประสบความส าเร็จ และทางกองแจ้งให้ประสาน

/เกษตรกร... 
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เกษตรกรโครงการคชก.ระยะที่ 1 ที่ยังไม่ได้ลงกุ้งเพ่ือทราบแผนการลงกุ้ง และจะมีการเชิญประชุมผู้เชี่ยวชาญ
จากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ เพ่ือหารือ และวางแผนการแบ่งพ้ืนที่ใน
การดูแลเกษตรกร โดยช่วงแรกจะให้เข้าในพ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือแนะน าให้ความรู้ และติดตามการเลี้ยงกุ้งของ
เกษตรกร รวมถึงให้ทางศูนย์ฯ ท าแผนการลงกุ้ง เพื่อขอให้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
สมุทรสาคร จัดส่งจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อให้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจันทบุรี 
นางสุภา  ธัญญพืช นักวิชาการประมง แจ้งเรื่องแผนการด าเนินงาน ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรกร 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 
1. ตรวจสอบเรือประมงท่ีแจ้งเข้าแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ แผน/ผลปฏิบัติงาน 1,464/737 เที่ยว 
2. ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการขึ้นสัตว์น้ าของเรือประมงที่แจ้งเข้า ณ ท่าเทียบเรือประมง แผน/ผล

ปฏิบัติงาน 426/319 ครั้ง 
3. ตรวจสอบรับรองความถูกต้องของปริมาณ และชนิดสัตว์น้ าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือประมง แผน/ผลปฏิบัติงาน 

2,160/1,875 ครั้ง 
4. ตรวจประเมินการจัดท ารายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง แผน/ผล

ปฏิบัติงาน 120/127 ครั้ง 
5. ตรวจสอบพิกัดท าการประมง ในสมุดบันทึกท าการประมงเทียบกับข้อมูลระบบติดตามเรือ (VMS) แผน/ผล

ปฏิบัติงาน 1,080/1,452 ครั้ง 
6. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบเรือประมง ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่ ไม่ออกท าการประมงหรือ  

ที่แจ้งของดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า แผน/ผลปฏิบัติงาน 52/80 ล า 
7. เฝ้าระวัง ติดตามและสื่อสารกับเรือประมงไทย และหน่วยงานราชการกรมประมงตลอดจนหน่วยงาน      

ที่เก่ียวข้อง แผน/ผลปฏิบัติงาน 180/255 ครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4. ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดจันทบุรี 
นายจรัญ  มีรักษา หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดจันทบุรี แจ้งเรื่องแผน/ผลปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563) 
1. ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน แผน/ผลปฏบิัติงาน 700/529  
2. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 600/529 
3. เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการน าเข้าและส่งออก สัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ แผน/ผลปฏิบัติงาน 

4,450/3,472  
4. การประชาสัมพันธ์ แผน/ผลปฏบิัติงาน 340/335 
5. การควบคุมและเฝ้าระวังการน าเข้าส่งออกและน าผ่านสัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 150/174 

/ปริมาณ... 
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ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ประจ าเดือน เมษายน 2563   

•  ปลาทรายแดง 132,114 กก. มูลค่า 13,579,834  บาท 
•  ปลาซาร์ดีน 131,192 กก. มูลค่า 9,599,064  บาท 
•  ปลากะตัก 116,750 กก. มูลค่า 3,006,830  บาท 
•  ปลาทูแขก 11,748 กก. มูลค่า 8,464,858  บาท 
•  หอยนางรม 43,250 กก. มูลค่า 3,040,150  บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 

นายชินรัตน์  ฉนิโน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งเรื่อง 
1. เรื่องสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ลูกพันธุ์ปลากินพืช) โครงการทฤษฎีใหม่ จ านวน 419 รายนั้น ศูนย์ฯ     

จะจัดท าแผนสนับสนุนแจ้งให้ทางส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรีทราบเป็นรอบ ๆ ไป โดยแผนในรอบที่ 1 
เดือนพฤษภาคม 2563 ที่ทางส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรีขอเลื่อนไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563 
นั้น ทางศูนย์ฯ จะจัดท าแผนแจ้งให้ทราบอีกที 

2. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนไปแล้วรวม
165,000 ตัว จากแผนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าฯ ประมาณจ านวน 1 ล้านตัว 

3. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แบ่งเป็น  
3.1. การเข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 18/18 ฟาร์ม 
3.2. การออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม สามารถออกใบรับรองได้จ านวน 17 ฟาร์ม รอผลการตรวจ

ตัวอย่างอีก 1 ฟาร์ม 
3.3. การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตฯ แผน/ผลปฏิบัติงาน 27/27 ตัวอย่าง 
3.4. การตรวจวัตถุดิบสัตว์น้ าฯ แผน/ผลปฏิบัติงาน 6/6 ตัวอย่าง 

4. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง (สัตว์น้ าสวยงาม) แบ่งเป็น 
4.1. การตรวจประเมินฟาร์ม สอ.4 (ต่ออายุ) แผน/ผลปฏิบัติงาน 1/1 ฟาร์ม 
4.2. การตรวจติดตามฟาร์ม สอ.4 แผน/ผลปฏิบัติงาน 5/4 ครั้ง 

5. กิจกรรมการจัดระเบียบสัตว์น้ าควบคุม (รวมจันทบุรี - ตราด) แบ่งเป็น 
5.1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการฯ ในส่วนของ จ.จันทบุรีได้

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 6 ราย (รวมแผนจันทบุรี - ตราด แผน/ผลปฏิบัติงาน 10/8 ราย) 
5.2. การติดตาม เฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมฯ ของจันทบุรีได้ด าเนินการไปแล้วจ านวน 4 ราย 

(รวมแผนจันทบุรี - ตราด แผน/ผลปฏิบัติงาน 8/8 ราย) 
6. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น 

6.1.  การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์แก่เกษตรกร แผน 7 ราย ผล 7 ราย 
7. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง zoning แบ่งเป็น 

7.1. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 10/10 ราย 
7.2 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ฯ (2 ครั้ง/ราย) แผน/ผลปฏิบัติงาน 20/10 ครั้ง 

/ในส่วน... 
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ในส่วนเรื่องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการทฤษฎีใหม่ ทางส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ขอให้ทาง
ศูนย์ฯ ส่งแผนการสนับสนุน ให้ทราบก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ เพ่ือจะได้แจ้งให้ทางเกษตรกรฯ เตรียมพร้อมต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
นายก าพล  ลอยชื่น ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) แจ้งเรื่องกิจกรรมที่
ด าเนินงานในจังหวัดจันทบุรี 

กิจกรรมย่อย: การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนงบประมาณ 2563  
บ้านเกาะจิก หมู่ 1 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
กิจกรรม และผลการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า กุ้งแชบ๊วย จ านวน 500,000 ตัว และปลากะพงขาว 7,500 ตัว วันที่ 16 

มกราคม 2563  
2. ส ารวจสภาวะทรัพยากรและจัดท าแผนที่ทรัพยากรของชุมชน และน าแสดงในพ้ืนที่ วันที่ 11 มีนาคม 2563 

โครงการ: การสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการจัดท าธนาคารปูม้า เพ่ือคืนปูม้าสู่ทะเลไทย งบประมาณ
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; วช 
กิจกรรม 
1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธนาคารปูม้าโดยชุมชน" ส าหรับชุมชน

ประมงสถานะ S2 รุ่นที่ 1 ด าเนินการแล้วเสร็จ 12 – 13 ธ.ค. 62 ชุมชนประมงที่จัดท าธนาคารปูม้า
จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วม 9 ชุมชน ดังนี้ 

• บ้านเกาะจิก ม.1 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
• บ้านท่าแฉลบ ม.10 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 
• บ้านท่ามะขาม ม.3 ต.วันยาว อ. ขลุง จ.จันทบุรี 
• บ้านเจ้าหลาว ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
• บ้านสองพ่ีน้อง-แหลมประดู่  ม.2  ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 
• บ้านอ่าวหมู ม.9 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี 
• บ้านถนนสูง ม.8 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 
• บ้านเขาดัน ม.10 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 
• บ้านหัวแหลม ม.7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 

2. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมการจัดท าธนาคารสัตว์น้ า ด าเนินการแล้ว 1 ครั้ง เดือน มกราคม.63      
(ผลการน าแม่ปูเข้าธนาคาร บ้านถนนสูง 29 ตัว และบ้านเขาดัน 300 ตัว) 

3. สนับสนุนวัสดุเพื่อต่อยอดธนาคารปูม้า คาดว่าจะด าเนินการได้เดือน มิ.ย. 63 
กิจกรรม ติดตามผลการจัดสร้างปะการังเทียม  

ปีงบประมาณ 25๖๐ กรมประมง ได้ด าเนินการจัดสร้างปะการังเทียมขนาดใหญ่งบประมาณ 20 ล้านบาท 
แบ่งพ้ืนที่จัดสร้างเป็น 2 แปลง ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสิงห์ ถึง       
ต าบลบางชัน อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยอยู่ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย 

/ในพระด าริ... 
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ในพระด าริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” มีแผนด าเนินการติดตามด้านทรัพยากรสัตว์น้ า 
และการท าประมง งบประมาณ 2563 คาดว่าจะด าเนินการในเดือน กันยายน 2563 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 
นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจา้พนกังานประมงช านาญงาน แจ้งเรื่องรายงานการปฏิบัติงาน 

ศูนย์ฯ ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุมผู้กระท าการประมงผิดกฎหมายในพ้ืนที่ ระยอง – จันทบุรี 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่   
1. กิจกรรมการตรวจเรือประมงในพ้ืนที่เสี่ยง 
2. กิจกรรมการตรวจเรือประมงในที่พ้ืนที่ชายฝั่ง 
3. กิจกรรมการตรวจเรือประมงในพ้ืนที่นอกชายฝั่ง 

ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีแผนการออกเรือ เดือนละ 4 เที่ยว/กิจกรรม แต่เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 เกิดผลกระทบ
จากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ท าให้ศูนย์ฯ ถูกตัดงบประมาณของ
กิจกรรมตรวจเรือในพ้ืนที่เสี่ยง เร่งด่วน และกิจกรรมตรวจเรือประมงในพ้ืนที่นอกชายฝั่ง เหลือ 1 เที่ยว/กิจกรรม    
โดยใช้ เรือ 70 ฟุต ออกปฏิบัติการควบคุมในพ้ืนที่ 

ผลคดีในพ้ืนที่จันทบุรี มีการร้องเรียนเรื่อง โพงพาง ที่ อ.แหลมสิงห์ ซึ่งทางศูนย์ฯ ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ตามข้อร้องเรียนที่มีการแจ้งจากชาวประมง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.8. ส านักงานประมงจังหวัด 
๑. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นายธนิช  พูลทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งเรื่อง 

1. ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดจันทบุรี ให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล จังหวัดจันทบุรี ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
จันทบุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิได้แจ้งที่ประชุมว่า เครื่องมือ
ประมงอวนลากคู่ในจังหวัดจันทบุรี สุ่มเสี่ยงต่อการท าการประมงผิดกฎหมาย โดยทราบมาว่ามีการดัด
แปรงเครื่องมืออวนลาก (อวนลากช้าง) ในการนี้ได้ชี้แจ้งว่ากรมประมงมีมาตรการในการควบคุม
เครื่องมือท าการประมงอย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจสอบเครื่องมือจากศูนย์ควบการแจ้งเข้า – ออก
เรือประมง และมีหน่วยตรวจสอบในทะเลจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล อย่างไรก็ตามจะ
ได้ประสานเน้นย้ าหน่วยทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบไป 

2. เรื่องสุขอนามัยท่าเทียบเรื่องไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ใบรับรอง ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการ
ตรวจสอบด้วย 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีการ
พิจารณา 3 เรื่อง และมีมติเห็นชอบดังนี้  

/เห็นชอบ... 
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- เห็นชอบให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดจันทบุรี ประการก าหนดพ้ืนที่ และเงื่อนไขส าหรับ
เครื่องมืออวนจับแมงกะพรุนที่ใช้ประกอบเรือประมงที่ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าเขตทะเล
ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี พ้ืนที่ 3 แห่ง เงื่อนไขห้วงเวลาท าการประมงระหว่างเดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคม ของปี 2563 – 2564 และช่วงเวลาท าการประมง ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. 

- เห็นชอบให้ออกประกาศก าหนดห้ามใช้อวนติดตาขนาดช่องตาอวนเล็กกว่า 2.5 ซม. และจ านวนตา
อวนเกิน 100 ตา ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าเขตทะเลชายฝั่งบางส่วนของอ าเภอแหลมสิงห์ ใน
บริเวณเกาะนมสาว ไปจนถึงเกาะนางร า 

- เห็นชอบให้การประกาศก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม
ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล และสัตว์น้ าในกระชัง จ านวน 10 แห่ง ตามที่เสนอ 

4. ได้รับการประสานจากเกษตรกร อ.ท่าใหม่ ที่เลี้ยงหอยนางรม ได้น าหอยมาแกะเปลือกเพ่ือการส่งออก 
ได้สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานเพ่ือการส่งออก  

มติที่ประชุม รับทราบ 
๒. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นายชัชวาล  อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งเรื่อง 

1. โครงการพัชรสุธาคชารักษ์ (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) ได้ด าเนินการคัดเลือก
เกษตรกร ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จ านวน 4 ราย เพ่ือเป็นต้นแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า ประกอบด้วย 1 นายอาธร เอ่ียมลออ เลี้ยงกุ้งก้ามแดง 2. น.ส.ส าเนา เข็มอาด เลี้ยงปลาดุก
ในบ่อซีเมนต์ 3. น.ส.ดลญาดา บัวจันทร์ เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และ 4. น.ส.ศิริกุล สัจจาระ
มลทิน เลี้ยงกบในกระชังบก ในวันที่  11 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ               
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ พัชร มหาวัชรราชธิดา        
เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ 

2. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า เปิดโอกาส
ให้เสนอโครงการ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง 

3. โครงการทฤษฏีใหม่ จะส่งมอบพันธุ์ปลากินพืชในช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายน 2563 
4. โครงการแปลงใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2563 ได้จัดประชุม หัวข้อการบริหารจัดการกลุ่ม ทั้ง 2 แปลง 
5. กิจกรรมส ารวจสถิติ และทะเบียนเกษตรกร (รายได้หนี้สิน) ปอ.ขลุง , ปอ.แหลมสิงห์ ยังไม่ส่งงาน 

ส่วน ปอ.ท่านอ่ืนๆ เริ่มทยอยส่งแล้ว 
6. โครงการ คชก. ขณะนี้เปิดรับให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวที่มีพ้ืนที่ ไม่เกิน 40 ไร่ สมัครเข้าร่วม

โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึง 15 กรกฎาคม 2563 
7. โครงการ ศพก. เตรียมแจกปัจจัยการการผลิต 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/3.ส านักงาน... 




