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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 6/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.0๐ – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 

………………………………………………………………. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดจันทบุรี 
๒. นายหิรัณย์ บ ารุงพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๓. นายนันทพล สุขส าราญ นักวิชาการประมงช านาญการ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
๔. นายธวัชชัย หลวงอินทร์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จันทบุรี 
๕. นายจรัญ มีรักษา หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดจันทบุรี 
๖. นายชินรัตน์ ฉินโน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 

๗. นายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงช านาญการ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
๘. นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อ านวยการศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 
๙. นายวัทธิกร ชูพงศ์ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ 

   ศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 
๑๐. นายชัชวาล อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

๑๑. นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร์ ประมงอ าเภอเมืองจันทบุรี 
๑๒. นางสาววราภรณ์ สุธาธรรม ประมงอ าเภอท่าใหม่ 
๑๓. นายจ าลอง ไชยสุบิน ประมงอ าเภอแหลมสิงห์ 
๑๔. นางโสภา ศรีอนันต์ ประมงอ าเภอนายายอาม 

๑๕. นายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
๑๖. นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์ นักวิชาการประมง 

๑๗. นายอาทิตย์ เลิศประเสริฐ พนักงานพัสดุ ส.4 

๑๘. นางสาวปวีณรัตน์ อุดมรัตนานันท์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

๑๙. นางสาวอายุทัย  ลักษณา นักวิชาการประมง 

๒๐. นางสาวธนิก์ชาพัฒน์ กลมเกลี้ยง นักวิชาการประมง  
๒๑. นางส าอางค์ หมื่นไธสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๒๒. นางจิราภรณ์ สุขส าราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

๒๓. นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ นักวิชาการประมงช านาญการ 

/24.นายอวิรุจน์... 



- 2 - 
 

๒๔. นายอวิรุจน์ หว้าพิทักษ์ จ้างเหมาบริการ 

๒๕. นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย์ จ้างเหมาบริการ 

๒๖. นายสุวินัย เงินโสม จ้างเหมาบริการ 

ผู้ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวมลธิชา สนจุมภะ ไปราชการ 

๒. นางสาววริษฐา พุทธศรี ไปราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายวิเชียร  วรสายัณห์  ประมงจังหวัดจันทบุรี 
1. ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรีที่ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า และร่วมมือกัน
ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

2. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ได้หารือกับ
ท่านรองผู้ ว่ าราชการจั งหวัด ก าหนดจัดในวัน เสาร์ที่  8 สิ งหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี และต้องขอรบกวนเรื่องพันธุ์สัตว์น้ า จากทาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

3.1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
นายหิรัณย์  บ ารุงพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งผลด าเนินงานของศูนย์ฯ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ กปร. ปี พ.ศ.2563 
1. โครงการเพิ่มศักยภาพงานบริหาร งบประมาณ 26,957,298 บาท 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 1,057,000บาท 
3. การเพ่ิมศักยภาพหน่วยสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง งบประมาณ 128,155 บาท 
4. การเพ่ิมศักยภาพหน่วยสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง 2 งบประมาณ 70,160 บาท 
5. ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 สูตรน้ าและโปรไบโอติค เพ่ือแจกจ่ายกับกลุ่มผู้ใช้น้ าในระบบชลประทาน

น้ าเค็ม งบประมาณ 106,847 บาท 
6. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงพวงองุ่นในถังไฟเบอร์กลาสโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าแดง ต.บาง

ชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี งบประมาณ 50,719 บาท 
  

/7.โครงการ... 
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7. โครงการเพ่ิมทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  งบประมาณ 1,800,000 บาท ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด า จ านวน 
4,300,000 ตัว  

8. สาธิตการเลี้ยงกุ้งทะเลพัฒนาแบบยั่งยืน งบประมาณ 405,000บาท อยู่ระหว่างการเตรียมบ่อ ลงเลี้ยง
กุ้งประมาณวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  

9. โครงการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ าแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพ้ืนที่ใกล้เคียงให้สามารถมีวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ าที่ถูกต้อง
และสร้างรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพในปัจจุบัน งบประมาณ 253,800 บาท อยู่ระหว่างเตรียมพันธุ์
กุ้งกุลาด า และด าเนินการแจกเกษตรกรจ านวน 30 ราย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  

10. สาธิตการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินด้วยอาหารส าเร็จรูป งบประมาณ 378,280บาท อยู่ระหว่างการ
เตรียมบ่อ คาดว่าจะปล่อยปลาลงเลี้ยงประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 

11. โครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดแสดงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติฯ 2563 งบประมาณ 
3,523,392 บาท 

12. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ าภายในอ่าวคุ้งกระเบน 2563 
งบประมาณ 1,049,266 บาท 

13. โครงการบูรณาการการเกษตรอาหารสามมื้อเพ่ือน้องอ่ิมท้องโรงเรียนวัดวันยาวล่าง อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรีอย่างยั่งยืน ปี 2563 งบประมาณ 155,785 บาท จัดซื้อวัสดุส าหรับเข้าไปสนับสนุนเรียบร้อย
แล้ว และก าลังด าเนินการไปสนับสนุนภายในเดือนกรกฎาคม 2563 

14. ส่งเสริมการท าธนาคารปูทะเลเพ่ือความอย่างยั่งยืนของทรัพยากรปูทะเลในเขตปุาชายเลนพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกปีที่ 3 งบประมาณ 154,020 บาท 

15. ปรับปรุงบ้านพักผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
งบประมาณ 766,200 บาท อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคาในเว็บไซต ์

16. จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับการจัดท าตัวชี้วัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
งบประมาณ 626,609 บาท ด าเนินการขอซื้อครุภัณฑ์ และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ด้านความโตและ
ความสูงในปุาธรรมชาติ (ด้านการพัฒนาปุาไม้) 

17. สนับสนุนงานบริการคณะศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
งบประมาณ 2,412,000บาท 

18. การพัฒนาแปลงต้นแบบการผลิตพืชและระบบการผลิตพืชผสมผสานตามแนวทางเกษตรดีที่เ หมาะสม 
พ้ืนที่งานวิชาการเกษตร งบประมาณ 1,257,114บาท การผลิตผักปลอดสารพิษ ด าเนินการปลูกผัก
ชนิดต่างๆหมุนเวียนตามฤดูกาล 

19. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก และผลิตพันธุ์ผักคุณค่าทางอาหารสูงเพ่ือแจกจ่ายผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาดวิบัติใหม่ โควิด-19 (Covid - 19) งบประมาณ 339,097 บาท 

20. ผลิตเมล็ดพันธุ์และเก็บรักษาเพ่ือใช้ยามฉุกเฉินพ้ืนที่งานวิชาการเกษตร งบประมาณ 98,800 บาท 
21. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนโรงเรียนในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนางบประมาณ 234,785 บาท 
22. แปลงสาธิตปลูกพริกไทยโดยใช้สารชีวภัณฑ์ในการท าเกษตรแบบผสมผสานงบประมาณ 10 ,580 บาท

ด าเนินการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว 100% และลงปลูกพริกไทยในแปลงสาธิตเรียบร้อยแล้ว เหลือรอ
ปลูกกระวานเพิ่มในแปลง 

/23.ส่งเสริม... 
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23. ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
งบประมาณ 199,500 บาท 

24. สาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ฟ้ืนฟูสภาพดินและรักษาสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ 91,000 บาท ด าเนินการตามแผนแล้ว 100% ดังนี้ 
• ผลิตกล้าหญ้าแฝกและปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่งานวิชาการและขยายผลสู่ 100,000 กลา้ 
• เกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านบริวาร     
• แปลงสาธิตขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝก 30,000 กล้า 

25. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพ่ือสาธิตและขยายผล งบประมาณ 311,052 บาท 
26. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแบบบูรณาการในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา  งบประมาณ 

278,500 บาท 
27. โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน งบประมาณ 238,948 บาท 
28. โครงการดูแลแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม้ปุาชายเลน ปุาชายหาด และสมุนไพรพ้ืนบ้านตามแนว

พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
งบประมาณ 87,739 บาท 

29. โครงการเพาะช ากล้าไม้ปุาชายเลน ไม้ยืนต้น และไม้ประดับเพ่ือส่งเสริมการปลูกต้นไม้ งบประมาณ 
266,038 บาท 

30. โครงการพัฒนาสวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ งบประมาณ 287,648 บาท 
31. การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID - 19 ตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 80,679 บาท 
32. โครงการจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” งบประมาณ 143,820บาท 
33. การศึกษาความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 151,280 บาท 
รายงานความก้าวหน้า  
- ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างแมลงในหน่วยงานที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ งกระเบนอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 10 จุด แบ่งเป็นบริเวณพ้ืนที่อ่าวคุ้งกระเบน 6 จุด 
และเกษตรยางตอกทอย 100 ไร่ 4 จุด 

- การวางกับดักเก็บตัวอย่างแมลง ได้แบ่งกลุ่มแมลงออกเป็น กลุ่มแมลงศัตรูพืช กลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติ 
และกลุ่มแมลงที่มีประโยชน์ด้านอื่นๆ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้าใจในพฤติกรรมแมลงได้ชัดเจนขึ้น  

- การทดลองเลี้ยงแมลงตัวห้ า คือ ด้วงเต่าปีกลายหยัก พบว่า ในระยะไข่ใช้เวลา 5-6 วัน ฟักเป็นตัวอ่อน
วัยที่ 1 ใช้เวลา 4-5 วัน เจริญเติบโตเปลี่ยนเข้าสู่วัยที่ 2 ใช้เวลา 3-4 วัน เข้าสู่วัยที่ 3 ใช้เวลา 3-4 
วัน เข้าสู่วัยที่ 4 และใช้เวลา 3-4 วันเข้าสู่ระยะดักแด้ ซึ่งในระยะตัวอ่อนใช้เวลาทั้งหมดรวม 13-17 
วัน ในระยะดักแด้ใช้เวลา 3 วัน เข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย ซึ่งในระยะนี้จะมีอายุประมาณ 15-20 วัน 

- การทดลองเลี้ยงด้วงเต่าปีกลายหยัก ยังพบว่ามีแตนเบียนด้วงเต่าในระยะหนอน ท าให้ด้วงเต่าไม่
สามารถเข้าดักแด้และตายในที่สุด 

- การทดลองเลี้ยงเพลี้ยอ่อนถั่ว พบว่า ในระยะตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตทั้งหมด 4 วัย แต่ละวัยใช้เวลา 
1-2 วัน ลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยและสามารถออกลูกได้โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์ เมื่ออาหารใกล้หมด 
บางตัวสามารถเปลี่ยนแปลงให้มีปีกได้ตั้งแต่ระยะท่ี 4 เพ่ือบินไปหาอาหารในแหล่งใหม่  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
นายนันทพล  สุขส าราญ นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
1. การผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ปีงบประมาณ 2563 ในเดือนกรกฎาคมได้ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ลูกปูทะเล 

จ านวน 34,500 ตัว รวมแผนปี 7,241,750 ตัว ผลรวมที่ด าเนินการแล้ว 11,076,890 ตัว ส่วนแผนในเดือน
สิงหาคม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จะปล่อยปูทะเลจ านวน 8,000 ตัว 

2. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.) 
ระยะที่ 1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 94 ราย 
อ าเภอเมือง  จ.จันทบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 28 ราย  ดังนี้ 
- เกษตรกรจับกุ้งแล้ว  23 ราย ประสบผลส าเร็จ     12 ราย  ไม่ประสบผลส าเร็จ  11 ราย   
- ยังไม่ได้เลี้ยง  5 ราย 
อ าเภอขลุง  จ.จันทบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  4 ราย  ดังนี้ 
- เกษตรกรจับกุ้งแล้ว   3 ราย  ประสบผลส าเร็จ       2 ราย  ไม่ประสบผลส าเร็จ    1 ราย   
- ยังไม่ได้เลี้ยง 1  ราย 
อ าเภอแหลมสิงห์  จ.จันทบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  62 ราย  ดังนี้ 
- เกษตรกรจับกุ้งแล้ว  50 ราย ประสบผลส าเร็จ    25 ราย   ไม่ประสบผลส าเร็จ  25 ราย   
- ยังไม่ได้เลี้ยง  12 ราย 

3. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมรองควบคุมกับก าดูแลสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
3.1. การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

• การเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 375/303 ราย ร้อยละ 81 
• จ านวนฟาร์มสัตว์น้ าชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC ผลปฏิบัติงาน 106 ฟาร์ม  

3.2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏบิัติงาน 
1,531/1,582 ครั้ง ร้อยละ 103 

3.3. จ านวนฟาร์มมาตรฐานทั้งหมดที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ ผลปฏิบัติงาน 359 ครั้ง  
4. สถานการณ์โรคสัตว์น้ า งานบริการเกษตรกร (Walk in)  ของเดือนมิถุนายน ผลการตรวจกุ้งโต รวม 12 

ฟาร์ม จ านวน 24 บ่อ ตรวจไวรัส WSSV รวม 2 ฟาร์ม จ านวน 2 บ่อ ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ 
ไวรัส WSSV และไมพ่บ Vp EMS/AHPND  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจันทบุรี 
นายธวัชชัย  หลวงอินทร์ หัวหน้าศูนยฯ์ แจ้งผลการปฏิบัติงาน  

1. การปฏิบัติงานประจ าเดือนกรกฎาคมเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
2. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน แต่มีประเด็นข้อขัดข้องเรื่องงบประมาณจ้างบุคลากร (จ้างเหมาบริการ) 

/3. วันที่ 14... 
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3.  วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทางศูนย์ฯ ได้รับการประเมินจากชุด “Flying Inspection Team”หรือ FIT 
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก ศรชล. กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน มาประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  

4. รายงานผลคดี ได้ด าเนินแจ้งกล่าวร้องทุกข์กล่าวโทษเรือประมงชื่อ อ.สุวรรณน าชัย เป็นเรืออวนครอบหมึก 
ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เกาะเปริด ได้กระท าความผิดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ตาม ม.81(1) และม.81(5) ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้ท าหนังสือขอทราบผลความคืบหน้าการ
ด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4. ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดจันทบุรี 
นายจรัญ  มีรักษา หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดจันทบุรี แจ้งเรื่อง 

แผน/ผลปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 
1. ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน แผน/ผลปฏบิัติงาน 700/791 
2. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 600/791 
3. เฝูาระวังการปูองกันการลักลอบการน าเข้าและส่งออก สัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ แผน/ผลปฏิบัติงาน 

4,450/4,612 
4. การประชาสัมพันธ์ แผน/ผลปฏบิัติงาน 340/475 
5. การควบคุมและเฝูาระวังการน าเข้าส่งออกและน าผ่านสัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 150/269 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563  

•  ปลาทรายแดง 387,055 กก. มูลค่า 37,890,540  บาท 
•  หอยนางรม 252,769 กก. มูลค่า 11,697,200  บาท 
•  ปลาสวาย 124,000 กก. มูลค่า 2,480,000  บาท 
•  ปลากะตัก 85,104 กก. มูลค่า 2,202,984  บาท 
•  ปลายี่สกเทศ 80,000 กก. มูลค่า 1,746,000 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
นายชินรัตน์ ฉนิโน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งเรื่อง 
1. เรื่องสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ลูกพันธุ์ปลากินพืช) โครงการทฤษฎีใหม่ ทางศูนย์ฯ ด าเนินการสนับสนุน 

พันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรจ านวน 419 ราย ครบตามแผน 
2. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ ทางศูนย์ฯ  ได้ด าเนินการสนับสนุนไปแล้ว 

รวม 415,000 ตัว จากแผนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าฯ จ านวนประมาณ 1 ล้านตัว 
3. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แบ่งเป็น  

3.1 การเข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม แผน 18 ฟาร์ม ผล 18 ฟาร์ม 
3.2 การออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม สามารถออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ได้ครบ 18 ฟาร์ม 
3.3 การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตฯ แผน 27 ตัวอย่าง ผล 27 ตัวอย่าง 

/3.4 การตรวจ... 
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3.4 การตรวจวัตถุดิบสัตว์น้ าฯ แผน 6 ตัวอย่าง ผล 6 ตัวอย่าง 
4. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง (สัตว์น้ าสวยงาม) แบ่งเป็น 

4.1 การตรวจประเมินฟาร์ม สอ.4 (ต่ออายุ) แผน 1 ฟาร์ม ผล 1 ฟาร์ม 
4.2 การตรวจติดตามฟาร์ม สอ.4 แผน 5 ครั้ง ผล 5 ครั้ง ส่วนผลการตรวจประเมิน ผ่านจ านวน  

4 ฟาร์ม รอผลการตรวจประเมิน 1 ฟาร์ม 
5. กิจกรรมการจัดระเบียบสัตว์น้ าควบคุม (รวมจันทบุรี - ตราด) แบ่งเป็น 

5.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการฯ แผน 10 ราย ผล 11 ราย 
5.2 การติดตาม เฝูาระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมฯ แผน 8 ราย ผล 8 ราย 

6. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น 
6.1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์แก่เกษตรกร แผน 7 ราย ผล 7 ราย 

7. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง Zoning by Agri Map แบ่งเป็น 
7.1 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต แผน 10 ราย ผล 10 ราย 
7.2 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ฯ (2 ครั้ง/ราย) แผน 20 ครั้ง ผล 20 ครั้ง 

8. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จ านวน 60 ราย (รวมจันทบุรี - ตราด) แบ่งเป็น  
8.1 สมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ แผน 60 ราย ผล 60 ราย 
8.2 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงฯ แผน 60 ราย ผล 60 ราย 
8.3 ผลิตและแจกพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพ่ือสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยทางศูนย์ฯ จะประสานความพร้อม

ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าก่อน โดยในส่วนของ จ.จันทบุรี 
ทางค่ายทหารผ่านศึกนิคมอุตสาหกรรม ทรายขาว อ.สอยดาว เข้าร่วมโครงการจ านวน 10 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
นายกฤษฎา  ธงศิลา นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งเรื่องกิจกรรมที่ด าเนินงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
1. กิจกรรมประเมนิผลผลิตสัตว์น้ าของเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงพ้ืนบ้าน ของเดือนมิถุนายน 

เรือประมงพาณิชย์ 
• เรือประมงอวนครอบปลากะตักเก็บตัวอย่างได้ 14 ล า อัตราการจับสัตว์น้ า 740.3 กก./วัน 
• อวนลากคู่ 1 คู่ อัตราการจับสัตว์น้ า 198.48 กก./ชั่วโมง 
• อวนลากแผ่นตะเฆ่ 1 ล า อัตราการจับสัตว์น้ า 23 กก./ชั่วโมง 
• อวนลากคานถ่าง 9 ล า อัตราการจับสัตว์น้ า 26.85 กก./ชั่วโมง 

เรือประมงพ้ืนบ้าน 
• อวนจมปู 4 ล า 0.27 กก./ความยาวอวน 100 ม. 
• อวนลอยปลา 1 ล า 0.208/ความยาวอวน 100 ม. 

2. กิจกรรมตรวจสุขอนามัยบนเรือประมง ในเดือนกรกฎาคมมีการตรวจประเมิน 8 ล า มีการเปลี่ยนสถานะ 3 ล า 
ต่ออายุ 5 ล า 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/3.7 ศูนย์ป้องกัน... 
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3.7. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 
นายวัทธิกร  ชูพงศ์ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ แจ้งเรื่อง 

1. กลุ่มงานปราบปราม 
1.1. ควบคุมเฝูาระวังพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ด าเนินการตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 
1.2. ควบคุมเฝูาระวังพื้นที่นอกทะเลชายฝั่ง ถูกตัดงบประมาณ 
1.3. บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน ด าเนินการตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 
1.4. คดีลอบปู เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ใช้เครื่องมือต้องห้ามในเขตทะเลชายฝั่ง  
1.5. คดีอวนติดตา ผู้ควบคุมเรือเป็นบุคคลต่างด้าวท าการประมงในเขตทะเลประมงไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต 
1.6. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้ท าการจับกุมเรือประมงกระท าความผิด จ านวน 1 ล า ผู้ต้องหา 1 ราย 

ผู้ต้องหาใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี  
2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ชุมชนประมงพ้ืนบ้าน 

2.1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 
144 ชุมชน ของจังหวัดจันทบุรีมี 6 ชุมชน  

• กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง โครงการเพ่ิมทักษะในการจับสัตว์น้ า กิจกรรมย่อย
ฝึกอบรมทักษะและอาชีพชุมชนประมงพ้ืนบ้าน 

• กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ โครงการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้ า 
กิจกรรมย่อยการสนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องมือท าการประมง 

• กลุ่มกลุ่มประมงพ้ืนบ้านต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ กลุ่มที่ 1 ต.ปากน้ าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ 
โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า กิจกรรมย่อยจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ า 

• กลุ่มประมงพ้ืนบ้านท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า กิจกรรม
ย่อยการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ า  

• กลุ่มประมงพ้ืนบ้านในแม่น้ าล าคลองอ าเภอแหลมสิงห์ ต.ปากน้ าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ โครงการเพ่ิม
ผลผลิตสัตว์น้ า กิจกรรมย่อยจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตว์น้ าประจ าชุมชน 

• กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน บ้านหนองบัว ต.กระแจะ อ.นายายอาม โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า 
กิจกรรมย่อยจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตว์น้ าประจ าชุมชน  

2.2. โครงการชุมชนประมงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

• จัดอบรมหลักสูตร ยุวประมง ประจ าปี 2563 ระดับปฐมศึกษาชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6  
โรงเรียนวัดชากมะกรูด ต.กร่ า อ.เเกลง จ.ระยอง 

• ชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ด าเนินการที่ชุมชนประมงเรือเล็ก อ่าวมะขามปูอม อ.เเกลง  
จ.ระยอง   

• จัดเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ชุมชน (1) ชุมชนประมง
เรือเล็ก 9 ยอด (2) ชุมชนประมงเรือเล็กตากวนอ่าวประดู่ (3) ชุมชนประมงเรือเล็กบ้านตากวน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.8. ส านักงานประมงจังหวัด 
3.8.1 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นายธนิช  พูลทอง หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง 

 ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่ท าการประมง  
และเงื่อนไขอ่ืน ที่ห้ามท าการประมงแมงกะพรุนในที่จับสัตว์น้ าเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี  
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศ สามารถท าการประมงได้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
3.8.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นายชัชวาล  อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง  

 การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า  (APD) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และ
ผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 

• ผู้ประสงค์จะทดลองใช้ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า
(APD) สามารถยื่นค าขอทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

• เปิดระบบให้สามารถทดลองใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 1 กันยายน 2564 
และจะยกเลิกการใช้งาน MD/FMD 

นางจิราภรณ์  สุขส าราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งเรื่อง  
 ทางส านักงานฝุายเสนาธิการในพระองค์ 904 แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จฯ มาปฏิบัติพร ะราชกรณียกิจในพ้ืนที่  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และ
บ้านพักท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1. ตัวชี้วัดผู้บริหารรอบการประเมินที่ 2/2563 ตัวชี้วัดที ่8 : ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
นโยบายของกรมประมง (FC) 

นางส าอางค์  หม่ืนไธสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน แจ้งเรื่อง 
1. ส านักงานประมงจังหวัด จัดส่งข้อมูล หลักฐาน การวางแผน การปฏิบัติงานแบบบูรณาการของ

หน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพ้ืนที่ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมประมงในฐานะ FC เช่น 
เอกสารการประชุม ภาพถ่าย หรืออ่ืน ๆ ส่งให้กองตรวจราชการกรม ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 

2. ส านักงานประมงจังหวัด ส่งข้อมูล หลักฐาน ความส าเร็จของการด าเนินงาน โครงการแบบบูรณาการ
ร่วมกัน ตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป เช่น สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน  
คลิปวีดีโอในการปฏิบัติงาน ส่งให้กองตรวจราชการกรม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 

  

/นางจิราภรณ์... 




