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รายงานการประชุม

คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี ครั้งท่ี 5/๒๕๖๓

และ ประชุมประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.0๐ – 15.00 น.

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

ผูเขารวมประชุม

๑. นายวิเชียร วรสายัณห ประมงจังหวัดจันทบุรี

๒. นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผูอํานวยการศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๓. นายนันทพล สุขสําราญ นักวิชาการประมงชํานาญการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี

๔. นายธวัชชัย หลวงอินทร หัวหนาศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมง จันทบุรี

๕. นายจรัญ มีรักษา หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี

๖. นางสาววิไลวรรณ ลีลา นักวิชาการประมง

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

๗. นายกําพล ลอยชื่น ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง)

๘. นายอนันต หมานมานะ ผูอํานวยการศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 

๙. นายสุทธิพงษ พรรณไพบูลย เจาพนักงานประมงชํานาญงาน

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 

๑๐. นายธนิช พูลทอง หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง

๑๑. นางโสภา ศรีอนันต ประมงอําเภอนายายอาม

๑๒. นายธีรวัฒน จิตรม่ัน เจาพนักงานประมง

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

๑๓. นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร ประมงอําเภอเมืองจันทบุรี

๑๔. นางสาวมลธิชา สนจุมภะ หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร

๑๕. นายชชัวาล อินทรมนตรี หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง

๑๖. นายกฤษฎา มหาพันธ เจาพนักงานสื่อสาร

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 

๑๗. นางสาววริษฐา พุทธศรี ประมงอําเภอขลุง

๑๘. นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์ นักวิชาการประมง

๑๙. นายอาทิตย เลิศประเสริฐ พนักงานพัสดุ ส.4

๒๐. นางสาวปวีณรัตน อุดมรัตนานันท เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล

๒๑. นางสาวอายุทัย ลักษณา นักวิชาการประมง

๒๒. นางสาวธนิกชาพัฒน กลมเกลี้ยง นักวิชาการประมง

/23.นางสาววราภรณ... 
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๒๓. นางสาววราภรณ สุธาธรรม ประมงอําเภอทาใหม 

๒๔. นางสําอางค หม่ืนไธสง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๕. นางจิราภรณ สุขสําราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

๒๖. นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ นักวิชาการประมงชํานาญการ 

๒๗. นายอวิรุจน หวาพิทักษ จางเหมาบริการ 

๒๘. นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย จางเหมาบริการ 

๒๙. นายสุวินัย เงินโสม จางเหมาบริการ 

ผูท่ีไมไดเขารวมประชุม 

๑. นายจําลอง ไชยสุบิน ลา 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

นายวิเชียร  วรสายัณห  ประมงจังหวัดจันทบุรี 

 มีมติใหคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี พิจารณาใหความ

เห็นชอบ โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร ประจําป พ.ศ.2563  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1. ศูนยศึกษาการพัฒนาการอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาการอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 ผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณของกรมประมงไดดําเนินการไปตามแผน ในชวงวันท่ี 3 กรกฎาคม 

และวันท่ี 27 กรกฎาคม 2563 มีปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ  เรียนทานประมงจังหวัด หากตองการ

ปลอยสัตวน้ําชายฝงขอใหแจงลวงหนาเพ่ือจะไดแยกไวให แตถาจะปลอยสตัวน้ําจืด ทางศูนยฯ จะไดปลอยสัตว

น้ําชายฝงใหหมด และใหการสนับสนุนกลุมชาวบานท่ีขอเพ่ือไปปลอยในแหลงน้ําตอไป  

 ในชวงเวลาปกติศูนยฯ จะมีผูมาศึกษาดูงานเดือนละประมาณ 9 หม่ืนคน แตเนื่องจากสถานการณการ

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทําใหตองปดจุดบริการท้ังหมด การศึกษาดูงาน      

แหลงทองเท่ียว และเม่ือสถานการณคลี่คลายไดเริ่มเปดบริการต้ังแต 1 มิถุนายน ท้ังสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 

สะพานทางเดิน หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง การบริการศึกษาดูงาน ตลอดจนอาคารหอพัก        

และมีมาตรการปองกันการแพรระบาด มีการเช็คอิน-เช็คเอาทไทยชนะดวย  

 ทางศูนยฯ พยายามจะชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID – 19 ตอนนี้มีการเพาะพันธุ กลาพืชผัก

สวนครัว ซ่ึงแบงเปน 3 ประเภทคือ 1) พืชลมลุก เชน คะนา ผักบุง 2) พืชก่ึงลมลุกท่ีมีอายุการเก็บผลไดนาน     

/เชน... 
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เชน มะเขือ พริก 3) พืชยืนตน เชน ผักหวาน ชะอม กระถิน แค ปลูกแลวเก็บไดนานถาไมเปนโรคตาย ฝากผูปฏิบัติ

หนาท่ีประชาสัมพันธใหผูท่ีไดรับผลกระทบประสานมาท่ีศูนยเพ่ือขอรับกลาไมได  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี 

นายนันทพล  สุขสําราญ นักวิชาการประมงชํานาญการ แจงผลการดําเนินงานของศูนยฯ 

1. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 (คชก.)

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ท้ังหมด 94 ราย 

อําเภอเมือง  จ.จันทบุรี เกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 28 ราย  ดังนี้ 

- เกษตรกรจับกุงแลว  23 ราย 

ประสบผลสําเร็จ     12 ราย   

ไมประสบผลสําเร็จ  11 ราย   

- ยังไมไดเลี้ยง  5 ราย 

อําเภอขลุง  จ.จันทบุรี เกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน  4 ราย  ดังนี้ 

- เกษตรกรจับกุงแลว   3 ราย 

ประสบผลสําเร็จ       2 ราย   

ไมประสบผลสําเร็จ    1 ราย   

- ยังไมไดเลี้ยง 1  ราย 

อําเภอแหลมสิงห  จ.จันทบุรี เกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน  62 ราย  ดังนี ้

- เกษตรกรจับกุงแลว  49 ราย 

ประสบผลสําเร็จ     24 ราย   

ไมประสบผลสําเร็จ  25 ราย   

- อยูระหวางเลี้ยง  1 ราย 

- ยังไมไดเลี้ยง  12 ราย 

2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร  

กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตรฐาน 

กิจกรรมรองควบคุมกับกําดูแลสินคาประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน 

2.1. การตรวจประเมินฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

• การเขาตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 375/249 ราย รอยละ 66 

• จํานวนฟารมสัตวน้ําชายฝงท่ีรับรองมาตรฐาน GAP/CoC ผลปฏิบัติงาน 100 ฟารม  

2.2. การตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง แผน/ผลปฏบิัติงาน 

1,531/1,147 ครั้ง รอยละ 75 

2.3. จํานวนฟารมมาตรฐานท้ังหมดท่ีใบรับรองยังไมหมดอายุ ผลปฏิบัติงาน 366 ครั้ง  

3. สรุปแผนการผลิตพันธุสัตวน้ํา ปงบประมาณ 2563 

• กุงกุลาดํา แผน/ผลรวมท้ังป 4,935,00/4,515,000 ตัว  

/ปลากะพงขาว... 
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• ปลากะพงขาว แผน/ผลรวมท้ังป 41,100/51,000 ตัว  

• หอยหวาน แผน/ผลรวมท้ังป 65,000/74,000 ตัว 

• ปูมา แผน/ผลรวมท้ังป 79,800/79,800 ตัว 

• ลูกปูทะเล แผน/ผลรวมท้ังป 3,120,850/6,317,290 ตัว  

 รวมผลิตพันธุสัตวน้ํา แผน/ผลรวมท้ังป 8,241,750/11,037,190 ตัว โดยเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 

ไดปลอยปลากะพงขาวขนาด 2.5 ซ.ม. จํานวน 900 ตัว ปูทะเลขนาด 2.5 ซ.ม. จํานวน 900 ตัว        

ปูทะเลระยะซูเอีย 2,900,000 ตัว 

4. สถานการณโรคสัตวน้ํา งานบริการเกษตรกร (Walk in)  ของเดือนพฤษภาคม ผลการตรวจกุงโต         

รวม 12 ฟารม จํานวน 26 บอ  

• ไมพบไวรัส WSSV 

• พบ Vp EMS/AHPND จํานวน 1 บอ คิดเปน 4 % 

• พบ Microsporidian (EHP)  เล็กนอย 54 % ปานกลาง 31 % มาก 15 %  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3. ศูนยควบคุมการแจงเขา – ออกเรือประมงจันทบุรี 

นายธวัชชัย  หลวงอินทร หัวหนาศูนยควบคุมการแจงเขา – ออกเรือประมงจันทบุรี 

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

 ในสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เนื่องจากศูนยฯ ไดรับการ

ประสานจากหนวยงานตนสังกัดของบุคลากรท่ีปฏิบั ติงาน ทางกองไดใหตัวเลือกในการปฏิบัติงาน              

มา 3 แนวทาง  ซ่ึงเดิมจะไปตรวจเรือใชบุคลากรชุดละประมาณ 5 คน ประกอบดวย กรมประมง กรมเจาทา 

กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ลาม แบบท่ี 1 ใหปรับลดคนลงเหลือกรมประมงเปน

หลัก และเจาหนาท่ีจากหนวยงานตางๆ เวียนกันไป แบบท่ี 2 ใหชาวประมงสงรูปภาพ และขอมูลตางๆ 

ผาน Application LINE แบบท่ี 3 video call แตเนื่องจากผูประกอบการคอนขางไมมีความรูในเรื่องการใช 

สื่อโซเชียล ไดมีการประชุมกัน และไมเลือกปฏิบัติตามแบบใดเลย เพ่ือคงประสิทธิภาพในการทํางาน  

เนื่องจากยอดตรวจเรือเฉลี่ยวันละประมาณ 4 ลํา ตามแผนงานท่ีเสนอใหทางกองแผนฯ จึงปฏิบัติงานตามปกติ

เหมือนเดิม แตจะปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการตรวจเรือจากปกติ 24 ชั่วโมง กรณีระบบสั่งตรวจ ซ่ึงในชวง

เคอรฟวจะไมเขาไปตรวจ กรณีเรือระบบสั่งตรวจหรือกลุมเสี่ยงเทานั้นท่ีจะไปตรวจ แตในจันทบุรีไมมีเรือ    

ตางถ่ินเขามา มีแตเรือประจําจึงไมมีการตรวจในชวงระยะเวลาเคอรฟว สวนมาตรการเขมงวดเรือตางถ่ิน       

ท่ีผานมาไมพบ ไดมีเขามาเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน เปนเรือจากแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เครื่องเสีย          

ไดดําเนินการตรวจเรือเปนท่ีเรียบรอย  

 กิจกรรมโครงการขยะคืนสูฝง ไดดําเนินการรณรงค  ขอความรวมมือ และกิจกรรมคืนชีวิตสูทะเล  

ปูไขนอกกระดองยังขอความรวมมืออยู แตเนื่องจากไมใชกิจกรรมท่ีมีงบประมาณ การกรอกขอมูลตางๆ  

ลงระบบซ่ึงเปนเรื่องยากสําหรับชาวประมง ขอมูลจึงไมเปนปจจุบัน  

 เรื่องเครื่องมือทําการประมง เครื่องมือหลัก เครื่องมือรอง มีบางท่ีแจงออกเรือเปนเครื่องมือหลักแตนํา

เครื่องมือรองไปทําการประมง ไดปรึกษาทางกองกฎหมายแลว กองกฎหมายแจงวาไมตรงเง่ือนไขถือวาผิดกฎหมาย 

/การตรวจ... 
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 การตรวจคุณภาพ VMS หรือระบบติดตามเรือ ในหนึ่งปทางศูนยฯ VMS จะใหเขาไปตรวจสอบตะก่ัวท่ี

ยืดวายังอยูในสภาพดีหรือไม เนื่องจากมีโอกาสท่ีเจาของเรือจะยาย VMS ไปไวท่ีอ่ืน และนําเรือไปทําการ

ประมงผิดกฎหมาย ไดดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลว 

 การตรวจสอบพิกัด GPS เนื่องจากการใชองศาลิปดา และพิลิปดา ของเจาหนาท่ีกรมฯ กับชาวประมง

ไมตรงกัน ดําเนินการประชาสัมพันธชี้แจง และปรับปรุงแกไข กับเรือท่ีแจงเขา – ออก ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.4. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี 

นายจรัญ  มีรักษา หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี แจงเรื่อง 

แผน/ผลปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) 

1. ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสําคัญการข้ึนทะเบียน แผน/ผลปฏบิัติงาน 700/615 

2. ตรวจวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑสัตวน้ํา แผน/ผลปฏิบัติงาน 600/615 

3. เฝาระวังการปองกันการลักลอบการนําเขาและสงออก สัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ แผน/ผลปฏิบัติงาน 

4,450/3,932 

4. การประชาสัมพันธ แผน/ผลปฏบิัติงาน 340/395 

5. การควบคุมและเฝาระวังการนําเขาสงออกและนําผานสัตวน้ํา แผน/ผลปฏิบัติงาน 150/204 

ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563 ตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2563 

1. พัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตรฐาน 

- คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ งบประมาณท่ีไดรับ 360,000 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย 356,553 บาท 

๒. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา 

- หมวดคาสาธารณูปโภค งบประมาณท่ีไดรับ 42,000 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย 28,000 บาท 

๓. บุคลากรภาครัฐดานการประมง 

- คาตอบแทนพนักงาน งบประมาณท่ีไดรับ 458,570 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย 330,560 บาท 

- คาเชาบาน งบประมาณท่ีไดรับ 42,000 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย 40,000 บาท 

- เงินสบทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณท่ีไดรับ 18,000 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย 12,000 บาท  

ปริมาณและมูลคาการสงออกสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ตั้งแต พฤษภาคม 2563  

•  หอยนางรม 154,272 กก. มูลคา 6,737,305  บาท 
•  ปลากะตัก 74,225 กก. มูลคา 1,938,570  บาท 
•  ปลาทรายแดง 67,855 กก. มูลคา 6,462,245  บาท 
•  ปลาสวาย 59,000 กก. มูลคา 1,317,000  บาท 
•  ปลาซาบะ 38,000 กก. มูลคา 1,128,000 บาท 
•  ปลาซารดีน 29,748 กก. มูลคา 1,460,400 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

/3.5 ศูนยวิจัย... 
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3.5. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดตราด 

นางสาววิไลวรรณ ลีลา นักวิชาการประมง แจงเรื่อง 

1. กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ ทางศูนยฯ ไดดําเนินการสนับสนุนไปแลวรวม

315,000 ตัว จากแผนปลอยพันธุสัตวน้ําฯ ประมาณจํานวน 1 ลานตัว 

2. เรื่องสนับสนุนปจจัยการผลิต (ลูกพันธุปลากินพืช) โครงการทฤษฎี ใหม  จํานวน 419 รายนั้น    

จะดําเนินการมอบปจจัยการผลิตในวันท่ี 1 - 2 และ 9 กรกฎาคม 2563  รวมเกษตรกรจํานวน 234 ราย  

3. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แผน/ผลปฏิบัติงาน 18/18 ฟารม และได

ออกใบรับรองมาตรฐานฟารมครบท้ัง 18 ราย เรียบรอยแลว 

4. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยง (สัตวน้ําสวยงาม) 

4.1. การตรวจประเมินฟารม สอ.4 (ตออายุ) แผน/ผลปฏิบัติงาน 1/1 ฟารม 

4.2. การตรวจติดตามฟารม สอ.4 แผน/ผลปฏิบัติงาน 5/4 ครั้ง 

5. กิจกรรมการจัดระเบียบสัตวน้ําควบคุม  

5.1. การเผยแพรประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจแกผูประกอบการฯ รวมแผนจันทบุรี - ตราด 

แผน/ผลปฏิบัติงาน 10/11 ราย 

5.2. การติดตาม เฝาระวังการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําควบคุมฯ รวมแผนจันทบุรี - ตราด แผน/ผลปฏิบัติงาน 8/8 ราย 

6. กิจกรรมสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง zoning  

6.1. การสนับสนุนปจจัยการผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 10/10 ราย 

6.2 ใหคําแนะนํา ถายทอดความรูฯ (2 ครั้ง/ราย) แผน/ผลปฏิบัติงาน 20/10 ครั้ง 

7. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย การเสริมสรางองคความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียแกเกษตรกร 

แผน/ผลปฏิบัติงาน 7/7 ราย 

8. กิจกรรมสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด แผน 60 ราย ไดดําเนินการรับสมัครครบตามจํานวนเรียบรอย

แลว โดยเปนเกษตรกรของ จ.จันทบุรี 10 ราย ซ่ึงจะมีการอบรบท่ีศูนยฯ ในชวงเดือน กรกฎาคม 2563  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.6. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) 

นายกําพล  ลอยช่ืน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) แจงเรื่องกิจกรรมท่ี

ดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 

1. การสํารวจสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําในชวงทําการประมง เครื่องมือทําการประมงของประมงพ้ืนบานและประมง

พาณิชย พบวาอยูในสภาวะปกต ิ

2. การทดลองการจัดทํา marking ของเครื่องมือทําการประมง ไดทดลองท่ี อ. แหลมสิงห จากเครื่องมืออวนติดตา 

ลอบปู ซ่ึงเปนการทดลองเพ่ือติดตั้งตอไปในการขออนุญาต สะดวกในการตรวจสอบของหนวยปฏิบัติในการ 

นับเครื่องมือ 

3. การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการทําธนาคารสัตวน้ํา งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ; วช สนับสนุนรายละประมาณ 8,000 บาท ใน 9 ธนาคาร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

/3.7 ศูนยปองกัน... 
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3.7 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 

นายอนันต  หมานมานะ ผูอํานวยการศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) แจงเรื่อง 

 เนื่องจากงบประมาณในป 2563 โดนปรับลดลง ทําใหการเขาในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีคอนขางนอย แตได

เนนย้ําเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไมใหท้ิงพ้ืนท่ีเพราะมีพ้ืนท่ีเสี่ยง บริเวณเกาะเปริด อ.แหลมสิงห  

 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 ไดรับการประสานจากหัวหนาศูนยแจงเขา – ออก เรือประมงจันทบุรี 

เรื่องมีขอรองเรียน มีเรือครอบปลากะตัก ทําการประมงในเขตทะเลชายฝง ไดสงเจาหนาท่ีเขามาตรวจสอบใน

คืนนั้น ปรากฏวา จากขอมูลไดทําการประมงไมต่ํากวา 1 เดือน เปนเรือขนาดต่ํากวา 30 ตันกรอส ทําใหไมมี 

VMS อาจเปนชองวางในการทําประมงผิดกฎหมาย ไดทําการวากลาวตักเตือนเปนท่ีเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.8. สํานกังานประมงจังหวัด 

3.8.1 กลุมบริหารและยุทธศาสตร 

นางสาวมลธิชา  สนจุมภะ หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร แจงเรื่อง 

1. ไดรับมอบหมายจากประมงจังหวัดจันทบุรี ใหเขารวมการประชุม Video Conference ของคณะ

ผูตรวจราชการกรมเพ่ือชี้แจงตัวชี้วัดผูบริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินท่ี 

2/2563 เม่ือวันจันทรท่ี 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.   

  ตัวชี้วัดท่ี 1 ความสําเร็จของการจัดทําโครงการในการพัฒนางานดานประมงในพ้ืนท่ีของ

สํานักงานประมงจังหวัด 

  ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการเกษตรกรในการจําหนายสินคาสัตวน้ําผาน

ระบบ Fisheries Shop  

  ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ี     

จับสัตวน้ําซ่ึงเปนท่ีสาธารณสมบัติของแผนดิน 

  ตัวชี้วัดท่ี 4 รายไดของผูเขารวมโครงการฯ เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 3 

  ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการทบทวนหรือประกาศเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําตาม

มาตรา 28 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2563 

  ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 

  ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการธนาคารสินคาเกษตร 

2. สหกรณออมทรัพย กรมประมง จัดสรรทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพ่ือสงเสริมการศึกษา

บุตรสมาชิก ป 2563 โดยจัดสรรทุนตั้งแตระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง ระดับอุดมศึกษา 

(ปริญญาตรี) หากสมาชิกสหกรณฯ ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและประสงคจะขอรับทุน ใหกรอก

แบบฟอรมใบสมัคร และหนังสือรับรองเงินไดรายเดือนและความประพฤติ สงถึงสหกรณฯ ภายใน

วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) ป 2563          

รับสมัครสมาชิกทุกเดือน อายุไมเกิน 55 ป (ป 2564 สสอ.รท. อาจลดอายุผูสมัครเหลือ 50 ป 

ผูท่ีเกิดในป 2509 – 2513 ควรสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2563) เงินสงเคราะหลวงหนา    

/ปละ... 
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ปละ 4,800 บาท คาบํารุงรายป 40 บาท คาสมัคร 40 ทายาท รวม 4,880 บาท เสียชีวิต

ทายาทรับเงินสงเคราะหประมาณ 600,000 บาท สนใจสมัครไดท่ี สหกรณออมทรัพยตนสังกัดท่ี

เปนศูนยประสานงานหรือสมาคม สสอ.รท. 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.8.2 กลุมบริหารจัดการดานการประมง 

นายธนิช  พูลทอง หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง แจงเรื่อง 

1. รายงานผลการดําเนินคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดจันทบุรี  

- ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา   

พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2563 ไดยกเลิกเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําจํานวน 23 แหง 

และคงไวเปนเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา 5 แหง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี           

21 พฤษภาคม 2563 มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ใหกําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

สําหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมประเภทสัตวน้ําในกระชัง และการเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

จํานวน 10 แหง อยูในข้ันดําเนินการสงไปประกาศราชกิจจานุเบกษา  

- ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กําหนดพ้ืนท่ีทําการประมง   

และเง่ือนไขอ่ืน ท่ีหามทําการประมงแมงกะพรุนในท่ีจับสัตวน้ําเขตทะเลชายฝงจังหวัดจันทบุร ี

พ้ืนท่ี 3 แหง อยูในข้ันดําเนินการสงไปประกาศราชกิจจานุเบกษา 

- ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กําหนดหามใชอวนติดตาขนาดชองตา

อวนเล็กกวา 2.5 ซม. และจํานวนตาอวนเกิน 100 ตา ทําการประมงในท่ีจับสัตวน้ําเขตทะเล

ชายฝงบางสวนของอําเภอแหลมสิงห ในบริเวณเกาะนมสาว ไปจนถึงเกาะนางรํา ท่ีประชุม

คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําใหความเห็นชอบ นําเสนอ

รัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป 

2. แผนปลอยพันธุสัตวน้ํา ไดประสานเบื้องตนในเดือนกรกฎาคมมีแผนปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง สวนใน

เดือนสิงหาคมมีแผนปลอยพันธุสัตวน้ําจืด  

3. การปรับปรุงชุมชนประมงทองถ่ินใหเปนปจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ สมาชิก              

ใหสงรายงานเพ่ือปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลของกรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.8.3 กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 

นายชัชวาล  อินทรมนตรี หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง แจงเรื่อง 

1. การจดแจงประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุงทะเลซ่ึงเปนกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 

(จสค.) ไดรับความรวมมือจากศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี ทําใหการดําเนินงานเกือบบรรลุ

เปาหมาย จากยอด 1,895 ราย เหลือ 333 ราย ซ่ึงเปนกลุมเกษตรกรท่ีติดตอไมได 

/2.โครงการ... 
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2. โครงการแปลงใหญ ดําเนินการรวมกับศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี เปนไปตามแผนการดําเนินงาน  

จากสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เกิดปญหาราคาสัตวน้ํา

ตกต่ํา ไดชวยเหลือเกษตรกรพยุงราคาโดยการแทรกแซงราคาทําใหราคาสตัวน้ําดีข้ึน  

3. โครงการทฤษฏีใหม ทํางานรวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด            

มีแผนแจกพันธุปลาในเดือนกรกฎาคม 3 ครั้ง 

4. โครงการ คชก. ดําเนินการรวมกับศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี อยูในข้ันตอนการพิจารณาของ

คณะกรรมการโครงการ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

พิจารณาโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรีมี 6 ชุมชน 

4.1. ชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานทาแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี เสนอกิจกรรมการเพ่ิม

ผลผลิตสัตวน้ํา กิจกรรมยอยการเพ่ิมผลผลิตในแหลงน้ํา โดยการปลอยพันธุสัตวน้ําเพ่ิมเติม 

 นางบริสุทธิ์ ไชยภักตร ประมงอําเภอเมือง ประธานคณะทํางานงานโครงการความเขมแข็งกลุม

การผลิตดานการเกษตร อําเภอเมืองจันทบุรี แจงตอท่ีประชุมวา คณะทํางานฯ ไดรวมประชุมกับองคกรชุมชน

ประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานทาแฉลบ เ ม่ือวันศุกร ท่ี  12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.               

ณ ศาลาเอนกประสงควัดคาทอลิก หมูท่ี 10 ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี โดยท่ี

ประชุมไดพิจารณากิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการฯ มีมติเห็นชอบดําเนินกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

กิจกรรมยอยการเพ่ิมผลผลิตในแหลงน้ํา โดยการปลอยพันธุสัตวน้ําเพ่ิมเติม ประกอบดวยพันธุปลากะพงขาว     

ปูทะเล กุงทะเล งบประมาณรวม 100,000 บาท 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีโครงการตามท่ีชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานทาแฉลบเสนอ 

4.2. ชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง เสนอกิจกรรมการเพ่ิมทักษะในการจับ

สัตวน้ํา กิจกรรมยอยฝกอบรมทักษะและอาชีพชุมชนประมงพ้ืนบาน 

 นางสาววริษฐา พุทธศรี ประมงอําเภอขลุง ประธานคณะทํางานงานโครงการความเขมแข็งกลุมการ

ผลิตดานการเกษตร อําเภอขลุง แจงตอท่ีประชุมวา คณะทํางานฯ ไดรวมประชุมกับองคกรชุมชนประมง

ทอง ถ่ินกลุ มประมง พ้ืนบ าน เกาะจิก เ ม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  11 มิ ถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.                           

ณ ศาลาเอนกประสงคบานเกาะจิก หมูท่ี 1 ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยท่ีประชุมไดพิจารณา

กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการฯ มีมติเห็นชอบดําเนินกิจกรรมการเพ่ิมทักษะในการจับสัตวน้ํา กิจกรรม

ยอยฝกอบรมทักษะและอาชีพชุมชนประมงพ้ืนบาน จัดหาวัสดุในการทําอวนจมปู และอวนจมกุง งบประมาณรวม 

100,000 บาท  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีโครงการตามท่ีชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานเกาะจิกเสนอ 

/4.3 ชุมชน... 
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4.3. ชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบาน บานหนองบัว ต.กระแจะ อ.นายายอาม เสนอกิจกรรมการเพ่ิม

ผลผลิตสัตวน้ํา กิจกรรมยอยจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตวน้ําประจําชุมชน  

 นางโสภา ศรีอนันต ประมงอําเภอนายายอาม ประธานคณะทํางานงานโครงการความเขมแข็งกลุม

การผลิตดานการเกษตร อําเภอนายายอาม แจงตอท่ีประชุมวา คณะทํางานฯ ไดรวมประชุมกับองคกรชุมชน

ประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบาน บานหนองบัว เม่ือวันศุกร ท่ี 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.                

ณ ศาลาเอนกประสงคบานสําเภาคว่ํา ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี โดยท่ีประชุมไดพิจารณา

กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการฯ มีมติเห็นชอบดําเนินกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา กิจกรรมยอยจัดตั้ง

และพัฒนาธนาคารสัตวน้ําประจําชุมชน ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมอาคารธนาคารปูมา และจัดหาวัสดุโครงการ

ธนาคารปูมา งบประมาณรวม 100,000 บาท 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีโครงการตามท่ีชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบาน บานหนองบัวเสนอ 

4.4. ชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานเจาหลาว ต.คลองขุด อ.ทาใหม เสนอกิจกรรมการพัฒนา

ปรับปรุงการจับสัตวน้ํา กิจกรรมยอยการสนับสนุนอุปกรณซอมแซมเครื่องมือทําการประมง  

 นางสาวโสภาพร  อินทโพธิ์ นักวิชาการประมง กรรมการและเลขานุการ คณะทํางานงานโครงการ

ความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร แจงตอท่ีประชุมวา คณะทํางานฯ ไดรวมประชุมกับองคกรชุมชน

ประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานเจาหลาว เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน 2563  เวลา 14.30 น. ณ กลุม

ประมงพ้ืนบานเจาหลาว หมูท่ี 6 ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยท่ีประชุมไดพิจารณากิจกรรม

การดําเนินงานตามโครงการฯ มีมติเห็นชอบดําเนินกิจกรมการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตวน้ํา กิจกรรมยอยการ

สนับสนุนอุปกรณซอมแซมเครื่องมือทําการประมง จัดหาวัสดุในการทําอวนจมปู งบประมาณรวม 100,000 บาท 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีโครงการตามท่ีชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานเจาหลาวเสนอ 

4.5. ชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานตําบลปากน้ําแหลมสิงห กลุมท่ี 1 ต.ปากน้ําแหลมสิงห       

อ.แหลมสิงห เสนอกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา กิจกรรมยอยสรางแหลงท่ีอยูอาศัย 

 นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์ นักวิชาการประมง กรรมการและเลขานุการ คณะทํางานงานโครงการ

ความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร แจงตอท่ีประชุมวา คณะทํางานฯ ไดรวมประชุมกับองคกรชุมชน

ประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานตําบลปากน้ําแหลมสิงห กลุมท่ี 1 เม่ือวันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563      

เวลา 13.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงควัดปากน้ําแหลมสิงห ตําบลปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห  

จังหวัดจันทบุรี โดยท่ีประชุมไดพิจารณากิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการฯ มีมติเห็นชอบดําเนินกิจกรรม

การเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา กิจกรรมยอยสรางแหลงท่ีอยูอาศัย โดยจัดทําซ้ัง สรางบานปลา งบประมาณรวม  

100,000 บาท 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีโครงการตามท่ีชมุชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานตําบลปากน้ําแหลมสิงห 

กลุมท่ี 1 เสนอ 

4.6. ชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานในแมน้ําลําคลองอําเภอแหลมสิงห ต.ปากน้ําแหลมสิงห อ.แหลมสิงห 

เสนอกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา กิจกรรมยอยจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตวน้ําประจําชุมชน 

 นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์ นักวิชาการประมง กรรมการและเลขานุการ คณะทํางานงานโครงการ

ความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร แจงตอท่ีประชุมวา คณะทํางานฯ ไดรวมประชุมกับองคกรชุมชน

/ประมง... 






