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เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
นายสมเกียรติ  กาญจนาคาร  ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและ

ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องประกาศเขตพ้ืนท่ีเลี้ยงหอยทะเล 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ที่ผ่านมามีเรื่องต่างๆ มากมาย 

ในช่วงที่ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานหลายเดือน ทั้งตัวช้ีวัด งานที่ค้างตามกฎหมาย ระหว่างนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ 
เขตพื้นที่ เลี้ยงหอย ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ สามหมื่นกว่าไร่มีผู้ประกอบการประมาณ 100 - 200 ราย             
คนละ 1,000 ไร่ แต่รายช่ือข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการมีจ านวนไม่ถึง 100 ราย และจ่ายค่าธรรมเนียม        
ไม่ถึง 100 รายเช่นกัน เพราะฉะนัน้จากการที่ได้หารือในเบื้องต้นที่ 30,000 ไร่ ในอ าเภอเมืองฯ ซึ่งคาดว่า  
ไม่น่าจะถึงหรืออาจจะถึงก็เป็นไปได้ ทางประมงอ าเภอบางละมุงมีความคิดเห็นอย่างไร 

ประมงอ าเภอบางละมุง ช้ีแจงในที่ประชุม พื้นทีเ่ลี้ยงไม่ถึงคนละ 1,000 ไร่  
ประธาน สอบถามในที่ประชุมต้องการทราบว่าพื้นที่เท่าไหร่ และมีจ านวนเกษตรกรเท่าไหร่ 

ทราบได้อย่างไร 
ประมงอ าเภอบางละมุง ช้ีแจงในที่ประชุม เป็นการเอาจ านวนเกษตรกรหารกับพื้นที่ 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุม ควรลดพื้นที่ให้กระชับ เหมาะสม หากใช้พื้นที่แค่ 15,000 ไร่  

จะประกาศเพียง 15,000 ไร่ เพราะจากการส ารวจพื้นที่แล้วไม่สามารถปักหลักในการเลี้ยงหอยได้เพราะพื้นที่
มีความลึกน้ ามากเกินไป ไม่ควรประกาศเขตฯ 

ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้งในที่ประชุม ยังมีหอยชนิดอื่น เช่นหอยแมลงภู่ หอยนางลม            
ที่ยังสามารถเลี้ยงอยู่ในพื้นที่น้ าลึกได ้

ประธาน แจ้งในที่ประชุม เพราะฉะนั้นต้องดูรายช่ือเกษตรกรทั้งหมดว่ามีรายไหนที่ยังเลี้ยงอยู่ 
เลี้ยงอย่างไร ในพื้นที่บริเวณนั้น 

ประมงอ าเภอบางละมุง สอบถามในที่ประชุม การประกาศนั้นหากมีการเลี้ยงอยู่คนละพื้นที่  
ต้องประกาศอย่างไร และหากมีคนเลี้ยงเพิ่มในพื้นที่อื่นต้องประกาศเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน ช้ีแจงในที่ประชุม หากพื้นที่ไหนที่มีประกาศแล้ว มีคนเข้ามาเลี้ยงเพิ่มแต่อยู่ในกรอบ
พื้นที่เดิมเป็นไปตามกรอบตามประกาศฯ ก็สามารถเลี้ยงได้ หากอยู่นอกเขตก็ไม่สามารถเลี้ยงได้ 

ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้งในที่ประชุม ขณะนี้มีการเลี้ยงอยู่แล้วเพียงแต่การจะดูว่าเกษตรกร
เลี้ยงอยู่ในกรอบหรือเขตพื้นที่หรือไม่ยังไม่สามารถรับรู้ได้นอกจากน าจุดพิกัดเข้าสู่ระบบถึงจะรู้ว่าอยู่ด้านนอก
หรือด้านในแปลง 

ประธาน แจ้งในที่ประชุม เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบ หากอยู่ด้านนอกแปลง 
ก็ต้องบังคับให้กลับเข้ามาอยู่ในกรอบ 

ประมงอ าเภอบางละมุง สอบถามในที่ประชุม หากไม่มีพื้นที่ ที่สามารถเข้ามาเลี้ยงได้จะท าเช่นไร 
ประธาน แจ้งในที่ประชุม ในการขยับพื้นที่ก็ต้องได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง      

เพราะการขยับพื้นที่เองโดยไม่ได้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเกิดปัญหา เพราะปัจจุบันมีพื้นที่เก่าที่เคยเลี้ยงแล้ว
ปล่อยให้มีการผุพังไป ซึ่งไม่สมควรจะเกิดข้ึนอีก เพราะตอนนี้พื้นที่ผุพังมีจ านวนมากจนเกิดเป็นขยะในทะเล ดังนั้น
ต้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติ แต่ส่วนในของอ าเภอเมืองชลบุรีต้องรอหารือกับนายอ าเภอ เนื่องจากยังมี
ความซับซ้อนพอสมควร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
/1.2 เรื่อง... 

 



1.2 เรื่อง นโยบายของอธิบดีกรมประมง  
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ นโยบายของอธิบดีกรมประมง “คนส าราญ งานส าเร็จ” 

ซึ่งค่อนข้างส าคัญ เพราะฉะนั้นพยายามท างานของพวกเราไม่ให้อยู่ภายใต้ความกดดัน เพราะหากท างาน    
อย่างมีความสุขผลงานที่ออกมาก็จะเป็นไปตามธรรมชาติ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2563  

ประธาน แจ้งในที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม ยังมีเรื่องที่ไม่ตรงอยู่อีกหลายเรื่อง 
ให้ทุกท่านช่วยกันดูว่ามีอะไรที่ผิดไปจากสาระส าคัญและต้องน ากลับเข้ามาพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามขอให้
รับรองการประชุมครั้งนี้ไปก่อนหากมีเรื่องต้องแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบและรับรองการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธาน แจ้งในที่ประชุม เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้วมีประเด็นเรื่องหอย      

ที่อ าเภอศรีราชา เป็นเรื่องสืบเนื่องที่มีความก้าวหน้าพอสมควร ความก้าวหน้าเกี่ ยวกับเรื่องจากโครงการ      
ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่เรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ มีความเห็นว่า ไม่ควรจ่ายให้กับชาวประมง    
ที่เคยท าผิดกฎหมาย อยากทราบว่าขณะนี้ด าเนินการอย่างไรบ้าง และทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และธนาคารออมสินมีการระบายเงินกู้ออกไปบ้างหรือไม่ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ช้ีแจงในที่ประชุม ขณะนี้ยังไม่มีการระบายเงินกู้
ออกไป และทางธนาคารออมสินเพิ่งจะเริ่มรับแบบค าขอกู้เงิน ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณายังไม่มีความชัดเจน 
จึงยังไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินกู้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขณะนี้มีหลายเรื่องด้วยกันที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน       
ในข้ันต้น คือตัวช้ีวัดของประมงจังหวัดที่จะเกี่ยวข้องกับบางท่าน ตัวช้ีวัดของประมงจังหวัดแบ่งออกเป็นตัวช้ีวัด
ด้านการขับเคลื่อนนโยบายคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประมงจังหวัดชลบุรี ซึ่งหัวหน้ากลุ่ม
บริหารจัดการด้านการประมงเคยจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ในการพิจารณาองค์กรชุมชนประมง
ท้องถ่ิน เพื่อที่จะได้รับเงินสนับสนุน 100,000 บาท ดังนั้นจึงจะขอน ากิจกรรมนี้พร้อมกับภาพถ่าย          
และผลส าเร็จของการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งนั้นเป็นผลงานช้ินที่หนึ่งในตัวช้ีวัดก าหนด         
และขณะนี้ยังขาดงานช้ินที่สองที่ เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ           
ซึ่งมีสองกิจกรรมด้วยกันคือการประสานงานระหว่างหน่วยเรือตรวจ และ ศรชล. ในการปราบปรามการกระท า
ประมงผิดกฎหมาย เช่น ไอ้โง่ ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในการประสานงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายได้ 

นายปริญญ์ วิรุณราช แจ้งในที่ประชุมว่า จากการประชุม conference แจ้งว่างานหลัก  
ไม่สามารถน ามาเป็นตัวช้ีวัดได้ ซึ่งการประสานงานเกี่ยวกับพันธ์ุสัตว์น้ าหรือการประสานงานปกติจึงไม่สามารถ
น ามาใช้เป็นตัวชีวัดได้ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เราสามารถใส่ข้อมูลของเรือตรวจเข้าไปได้       
แต่โครงการคลินิกเกษตร และจังหวัดเคลื่อนที่ หรือการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าไม่สามารถน ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดได ้

 
/ประธาน... 



ประธาน แจ้งในที่ประชุม หากเป็นเช่นนั้นต้องส่งไปเพียงหนึ่งช้ินคือเรื่องการประสานงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ เรื่องการประชุมองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ินเพราะว่าการประชุมครั้งนี้    
เป็นการประชุมออนไลน์หรือไม่ 

นางปิยะนาถ จึงกระแพ ช้ีแจงในที่ประชุม เป็นการประชุมที่นี่ไม่ใช่การประชุมออนไลน์ 
ประธาน แจ้งในที่ประชุม ตัวช้ีวัดที่สองที่ยังไม่ได้ด าเนินการ คือเรื่องความส าเร็จในการ     

น าเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ความส าเร็จนี้คือการมองดูกระบวนการท างาน         
ที่ปฏิบัติราชการ ที่ให้บริการ และติดต่อสื่อสารทั้งหมด ซึ่งมีกระบวนการงานทั้งหมดนี้สามารถน าเทคโนโลยี
ดิจิตอลเข้ามาเพื่อพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  ทางประมงจังหวัดจะมีหนังสือสั่งการให้     
หัวหน้ากลุ่มทั้งสามกลุ่ม ในการตรวจสอบกระบวนงาน แล้วให้ตรวจสอบว่ากระบวนงานไหนที่จะน าเทคโนโลยี
ดิจิตอลมาประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ค าว่าเทคโนโลยีดิจิตอลจะเป็นการเก็บข้อมูลการสื่อสาร         
เช่น Line E-mail Zoom และการประมวลผลการเก็บเอกสารบางอย่าง การเก็บเงินบางรายการ                
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามา ซึ่งเดิมทีอาจจะไม่มีความชัดเจนหรือปฏิบัติอยู่แล้ว แต่หากมีการเพิ่มลงไป       
จะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  ข้ันตอนที่สองคือหัวหน้ากลุ่มระบุ ว่ากระบวนงานไหน              
จะน าเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในข้ันตอนไหนบ้าง ข้ันตอนที่สามเป็นการประชุมทั่วไป ข้ันตอนที่สี่คือ        
การท าแผนโครงการตามแบบฟอร์ม ส่วนตัวช้ีวัดที่สองคงต้องมกีารหารือกันอีกครัง้หนึ่งในการจัดเตรียมเอกสาร 
เรื่องที่จะเสนอน้ันมีสองเรือ่งคือเรื่องคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ ซึ่งก็น่าจะลงตัวอยู่แล้ว และสองการน า
เทคโนโลยีประยุกต์มาใช้ในการพัฒนากระบวนงานซึ่งโดยมากหัวหน้ากลุ่มดูแลอยู่ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร ์
4.3.1  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม  2563  

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ต่อไปเป็นประเด็นเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเอกสาร
คือยอดเงิน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นเงินที่ส านักงานได้รับทั้งหมดรวมทั้งของหน่วยงานที่ฝากเบิก 
ได้แก ่หน่วยตรวจเร ือเข้าออก หน่วยเร ือตรวจประแสร์ที ่ร ับผ ิดชอบด้านอ ่างคลองหลวงร ัชโลทร         
งบประมาณที่ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับทั้งหมดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 9,000,000 กว่าบาท เป็นเงิน
ที่ได้รับมา และ 8,000,000 กว่าบาท คือที่เบิกจ่ายไปแล้ว ซึ่งจะเหลือประมาณ 1,000,000 กว่าบาท 
โดยจะขอแจกแจงแต่ละโครงการว่าเงินส่วนที่เหลือจะน าไปใช้อีกหรือไม่ น าไปใช้ถึงเมื่อไหร่ และใช้ท าอะไร 
หากไม่ใช้จะให้จัดการอย่างไร ให้น าไปคืนหรือจะซื้อของ ที่น ามาใช้ได้ในส านักงาน หากโครงการไหนใช้ได้ก็จะ
ด าเนินการต่อไป หากโครงการไหนใช้ไม่ได้ก็จะขอส่งเงินคืนกรมฯ ถ้าคิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายตามระบบ 
GFMIS ปัจจุบันร้อยละ 89.20 ซึ่งหากเป็นตัวช้ีวัดที่หนึ่งรอ้ยละของการเบิกจ่ายที่จะได้รับห้าคะแนนต้องมีการ
เบิกจ่ายร้อยละ 96.99 แต่ละขณะนี้ร้อยละการเบิกจ่ายอยู่ที่ 89.20 ดังนั้นจึงขอแจกแจงแต่ละโครงการที่ยัง
มีเงินเหลืออยู่ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.3.2  Templat ประกอบการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงผลสัมฤทธ์ิของงาน 

รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ตัวช้ีวัดที่ 1         
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยงาน จะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.      
น้ าหนัก ร้อยละ 10  ร้อยละ มากกว่า 96.99 

 
/หัวหน้ากลุ่ม… 



หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ช้ีแจงในที่ประชุม Templat การประเมิน                
ครั้งที่ 2 / 2563 จะขอให้พิจารณาตัวช้ีวัดรายบุคคล ว่าตัวช้ีวัดของประมงจังหวัดตัวไหนเกี่ยวข้องกับท่านใด       
โดยจะให้ท่ านที่ เป็นเจ้ าของงานนั้น ๆ ก าหนดตัวช้ีวัดถึงประมงอ า เภอ ถึงลูกกลุ่ ม ถึงทุก ๆ คน                  
งานไหนมอบหมายให้ประมงอ าเภอไหน เพื่อตัวช้ีวัดจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3.3  หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0017.5/ว5023 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2563 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า รอบการประเมินที่ 2/2563 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งในที่ประชุม มีหนังสือของจังหวัดแจ้งว่าให้หน่วยงาน
ราชการ ส่งผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจ าในรอบวันที่ 18 กันยายน 2563 
หมายความว่าวันที่ 18 กันยายน 2563 ต้องได้รับผลการประเมินครบแล้ว ดังนั้นขอก าหนดว่าสัปดาห์แรก
ของเดือนกันยายน ให้ทุกท่านส่งแบบฟอร์ม 5 ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดของแต่ละบุคคล ในสัปดาห์ที่สองจะจัดประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองและแก้ไข ให้ทุกท่านส่งแบบฟอรม์ 2 และก าหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
และแก้ไขภายใน วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. เพื่อขอทราบตัวช้ีวัดของประมงจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
กับแต่ละท่าน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3.4  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรบั – จ่ายพัสด ุ ประจ าปี 2563 
นายสราวุฒิ พุดค า  ช้ีแจงในที่ประชุม เสนอขอแต่งตั้ ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ            

และตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ซึ่งมีการเสนอมา 3 ท่าน ได้แก่ คุณอภิญญา คุณกตัญญู และคุณพุทธิยา         
ช่วยในการตรวจสอบ ซึ่งจะแต่งตั้งลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 เริ่มตรวจสอบตามหนังสือ     
คือ วันที่  1 ตุลาคม 2563 แต่ในปีนี้ ต้องมีการตรวจสอบเร็ วข้ึน เพราะต้องรายงานภายใน                       
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 กันยายน 2563 

ประธาน สอบถามในที่ประชุม ทางประมงอ าเภอสัตหีบที่มารับหน้าที่ใหม่ ไม่ทราบว่า         
มีบัญชีครุภัณฑ์ที่ต้องดูแลอยู่ในแฟ้มหรือไม่ 

ประมงอ าเภอสัตหีบ แจ้งในที่ประชุม ยังไม่มีและยังไม่ได้รับการส่งมอบงานด้านบัญชี 
ประธาน สั่งการในที่ประชุม ขอให้ทางส านักงานจังหวัดส่งบัญชีครุภัณฑ์ให้กับอ าเภอต่าง ๆ

เพื่อให้ทราบว่ามียอดครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลเท่าไหร่เพื่อให้ง่ายต่อการส่งมอบแก่ข้าราชการท่านอื่นต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
4.4.1  ตัวช้ีวัด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งในที่ประชุม โครงการ ศพก. ยอดเงิน 105,072 บาท 
มีอ าเภอไหนที่ยังไม่ส่งเอกสารที่ซื้อของไปแล้วหรือไม่ 

ประมงอ าเภอบางละมุง ช้ีแจงในที่ประชุม ตอนนี้มีสัตหีบและอ าเภอศรีราชา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  สอบถามในที่ประชุม ขอทราบว่ายอดเงินรวม         

เป็นจ านวนเท่าไหร่ 
นายปริญฯ ช้ีแจงในที่ประชุม สัตหีบประมาณ 9,000 กว่าบาทเกาะจันทร์ 4,500 บาท      

ศรีราชา 9,000 กว่าบาท 
 

/หัวหน้ากลุ่ม... 



หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รบกวนส่งเอกสารทั้งหมดให้พรอ้มกัน เพราะยอดที่เบิกจ่าย
และใบส่งของต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่มาก หากระยะเวลาห่างกันมากจะมีปัญหาในการตรวจสอบ             
ดังนั้นระยะเวลาควรสัมพันธ์กันและหากหักลบค่าใช้จ่ายทั้งสามอ าเภอแล้ว พบว่าเหลือเงินจ านวน 82,572 บาท 

หัวหน้าพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งในที่ประชุม จากตัวช้ีวัดจะมีแบบสอบถาม
ข้อมูลรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ศพก . ซึ่งต้องมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 โดยจัดเก็บข้อมูล         
อ าเภอละ 5 ราย ต้องการจัดสรรงบประมาณให้อ าเภอละ 3,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 33,000 บาท ในการลงไปเก็บข้อมูลจ านวนเกษตรกรของแต่ละอ าเภอ ส่วนที่เหลือใช้เป็นงบบริหาร
ส านักงานต่อไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  ช้ีแจงในที่ประชุม วันสุดท้ายของการเบิกจ่าย           
คือวันที่ 10 กันยายน 2563 และ 11 กันยายน 2563 จะต้องน าเงินไปใช้ซื้อของทั้งหมด หากท่านใด       
มีใบส าคัญเข้ามาอีกจะถือว่าเป็นโมฆะทุกโครงการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4.2  ตัวช้ีวัด โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งในที่ประชุม โครงการแปลงใหญ่ยอดเงินเหลือ 

19,680 บาท ทางด้านหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงจะน าไปใช้ในโครงการอะไรบ้าง 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งในที่ประชุม ใช้ในการพาเกษตรกร   

ไปดูงานจ านวน 14,600 บาท จากที่ทางกรมฯ แจ้งเกี่ยวกับที่มีหนังสือเปลี่ยนแปลงให้ใช้งบประมาณ        
ในส่วนของแปลงใหญ่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ช้ีแจงในที่ประชุม ส่วนเงินที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นงบ
บุคลากรงบประจ าหลังจากวันที่ 15 ยังสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติและยอดที่เหลือน้อยมากๆ ไม่สามารถ
น ามาใช้ได้ก็คงปล่อยให้ทางกรมฯ ดึงคืนกลับไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4.3  ตัวช้ีวัด โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ช้ีแจงในที่ประชุม โครงการ Smart Farmer จ านวนเงิน

คงเหลือ 9,497 บาท มีท่านใดเบิกจ่ายหรือไม่ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ช้ีแจงในที่ประชุม ส าหรับอ าเภอทีเ่กีย่วข้องกับ

โครงการนี ้มีสองอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพานทอง และอ าเภอพนัสนิคม ที่จะใช้เป็นเบี้ยเลี้ยงในการออกพื้นที่ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  สอบถามในที่ประชุม ไม่ทราบว่าทั้งสองอ าเภอ         

จะมีการใช้จ่ายหรือไม่หากไม่มีการใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจะน ามาซื้อวัสดุส านักงานให้กับสองอ าเภอนั้น 

4.5  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สอบถามในที่ประชุม โครงการ หนังสือคนประจ าเรือ

ส าหรับแรงงานต่างด้าวมียอดเงินคงเหลือ 3,614 บาท ไม่ทราบว่าจะมีการใช้จ่ายอะไรอีกหรือไม่ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งในที่ประชุม มีการส่งเบี้ยเลี้ยงไปแล้วสองครั้ง

และก าลังด าเนินการส่งเพิ่มอีกหนึ่งครั้งในการออกตรวจบูรณาการ ส่วนที่เหลือใช้ในการซื้อกระดาษโฟโต้ 
 
 
 

/4.5.1  โครงการสินเช่ือ… 
 



4.5.1  โครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  สอบถามในที่ประชุม โครงการสินเช่ือเพื่อเสริม       

สภาพคล่องผู้ประกอบการด้านการประมงจ านวนเงิน 29,000 บาทจะใช้ท าอะไรบ้าง 
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  แจ้งในที่ประชุม ในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่าย         

ด้านจัดการประชุมค่าอาหารและอาหารว่างแต่ขณะนี้ทางธนาคารยังไม่มีความชัดเจนจึงไม่สามารถจัดประชุม
ช้ีแจงดังนั้นจึงไม่สามารถน าเงินไปใช้ได้เพราะวัตถุประสงค์ได้ระบุว่าเพื่อนส าหรับการประชุมเท่านั้น 

ประธาน สอบถามในที่ประชุม ปัจจุบันมีผู้มายื่นขอรับสินเช่ือทั้งหมดกี่ราย 
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งในที่ประชุม มีผู้มายื่นขอสินเช่ือทั้งหมด       

180 ราย นับตังแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบันมีเรือทั้งหมด 150 ล า โดยแบ่งเป็นเรือที่มีขนาดมากกว่า 60 ตันกรอส 
จ านวน 3 ล า และเรือที่ต่ ากว่า 60 ตันกรอส จ านวน 147 ล า ยอดเงินทั้งหมด 91,551,611 บาท         
แบ่งเป็นที่ยื่นกู้กับธนาคารออมสิน 12,010,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 79,546,661 บาท
ตั้งแต่เริ่มโครงการ วันที่ 1 กันยายน 2563 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ
การท าการประมง โดยสนับสนุนดอกเบี้ยสินเช่ือต่ าให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน          
ที่มีปัญหาในการขาดสภาพคล่องในการประกอบอาชีพในวงเงินสินเช่ือ 10,300 ล้านบาท แบ่งเป็นเรือประมง     
ที่มีขนาดมากกว่า 60 ตันกรอส 5,000 ล้านบาท โดยะนาคารออมสิน ต่ ากว่า 60 ตันกรอส 5,300 ล้านบาท 
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลาการขอเข้าร่วมโครงการ 1 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 –     
25 พ.ย. 2564 หรือภายในกรอบวงเงินสินเช่ือตามที่ก าหนด ประเภทของสินเช่ือแบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น         
และระยะยาว โดยเงินกู้ระยะสั้นจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ส่วนเงินกู้ระยะยาวใช้เป็นทุน  
ในการซ่อมแซมเรือประมงและอุปกรณ์ในการท าการประมง ขณะนี้ธนาคารยังอยู่ในช่วงการตรวจสอบเอกสาร 
สินทรัพย์ค้ าประกัน และออกตรวจเรือที่น ามาเข้าร่วมโครงการ คาดว่าการพิจารณาจะเป็นไปในแนวทางของเงินไข
เดียวกับเรือประมงที่ เข้าร่วมโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบ คือตันกรอสละ 40,000 บาท            
แนวทางของธนาคารออมสินคือคิดราคาที่ร้อยละ 50 ของราคาประเมิน ให้กู้ร้อยละ 80 ของจ านวนเงินที่ประเมิน 
แต่ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นั้นยังไม่มีหลักการพิจารราชัดเจน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.5.2 การการตรวจสอบสถานประกอบการแปรรปูสัตว์น้ า ในวันที่ 1 – 3 
กันยายน 2563 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งในที่ประชุม การตรวจสอบสถานที่เพาะเลี้ยง
และแปรรูปสัตว์น้ าในวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 นั้น ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เชิญประชุม 
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ เพื่อแจ้งแผนการปฏิบัติงานและประสานงานการตรวจสอบ ซึ่งจะตรวจสอบ
ทั้งหมด 3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา และอ าเภอสัตหีบ ถ้าได้วันที่ชัดแล้วจะแจ้งให้       
ทางอ าเภอต่าง ๆ ทราบ ว่าจะด าเนินงานในอ าเภอไหน วันที่ เท่าไหร่ เพื่อให้ทางประมงอ าเภอเข้าร่วม           
การตรวจสอบด้วย 

ประธาน สอบถามในที่ประชุม สถานประกอบการแปรรูปที่ตรวจสอบนี้คือ ด้านการประมง
หรือไม่ และกลุ่มพวกนี้คือมีแรงงานมากกว่า 7 คน และได้ข้ึนทะเบียนตามระเบียบของกรมประมงหรือไม่ 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ช้ีแจงในที่ประชุม ในส่วนของพื้นที่อ าเภอเมือง
ชลบุรีนั้นส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบกลุ่มโรงงานผลิตน้ าปลา ซอสหอยนางรม อ าเภอศรีราชาเป็นบ่อหรือการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากจระเข้ และในพื้นที่อ าเภอสัตหีบเป็นโรงงานต้มปลากระตัก  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

/4.5.3  การเพาะเลี้ยงสัตว์... 



4.5.3  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องความก้าวหน้าการพิจารณาแปลงหอยอ าเภอศรีราชา  

ซึ่งตรงนี้คณะกรรมการการประมงประจ าจังหวัดได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ โดยให้ท่านนายอ าเภอศรีราชา
เป็นประธาน มีหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและประมงอ าเภอศรีราชาเป็นเลขานุการ             
ซึ่งได้จัดการประชุมไปแล้วหนึ่งครั้ง ความก้าวหน้าพบว่ามีพื้นที่ที่เจ้าท่าก าหนดไว้ส าหรับจอดเรือพาณิชย์     
เพื่อความปลอดภัยของการเดินเรือสากล ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นจะคาบเกี่ยวกับแปลงหอยบางแปลงซึ่งอาจท าให้เรือ
เกิดการชนแพหอย ในการนี้จะ ถือว่ารั ฐไทยหรือเจ้ าท่ามีความผิดต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย                 
เพราะตามแผนที่ เดินเรือ และมาตรฐานการจอดเรือไม่มีการแจ้งว่ามีสิ่ งปลูกสร้างบริเวณจอดเรือ                  
หากมีความเสียหายเกิดข้ึนเจ้าของแพหอยอาจมีความผิดเพราะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างข้ึน ซึ่งเป็นเรื่องล าบาก
ของเจ้าท่าในการอนุญาตประกาศฯ แปลงหอย เพราะฉะนั้นทางท่านนายอ าเภอศรีราชาได้สั่งการให้ประมง
ร่วมกับทางเจ้าท่า ทางปลัดฯ และหัวหน้าชุมชนที่เลี้ยงหอย พิจารณาร่วมกันว่าจะขยับแปลงเพาะเลี้ยงหอย
ออกไป ดังนั้นทางประมงกับเจ้าท่าจึงควรมีการหารือกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องพิกัดแปลงหอย เพื่อลดระยะเวลา
การท างานในพื้นที่จริง 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตัวช้ีวัดที่ห้าไม่ทราบว่าเกี่ยวข้อง
กับอ าเภอหรือไม่ เพราะเป็นการประกาศเขตการใช้พื้นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินหากมีของอ าเภอใด     
ต้องระบุไปว่าตัวช้ีวัดจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อให้ได้ 1 – 5 คะแนน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ช้ีแจงในที่ประชุม เราไม่สามารถจัดสถานะตัวช้ีวัด       
ให้ทุกอ าเภอได้เพราะแต่ละอ าเภอมีลักษณะ ไม่เหมือนกัน ดังนั้นทางอ าเภอจะต้องก าหนดตัวช้ีวัดตามสถานะของ
ตัวเอง 

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทุกท่านมีรายละเอียดตัวช้ีวัดหรือไม่ เช่น  
1 คะแนนในเรื่องการเพาะเลี้ยงในพื้นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินก็คือ    

ให้รายละเอียดว่าไม่สามารถด าเนินการออกใบอนุญาตได้ เหตุผลคืออะไร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
2 คะแนน กรณีที่สามารถออกใบอนุญาตได้เป็นไปตามแผนแล้วเสร็จหรือไม่

สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ ในการออกใบอนุญาตหรือว่ามีความก้าวหน้าให้อธิบายเหตุผล ปัญหาและ
อุปสรรคในการพิจารณาจากกรมฯ ซึ่งทางกรมฯ จะขอความเห็นปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้     
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเพาะเลี้ยงในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินเหตุผลต่าง  ๆ จ าเป็นต้องมี            
ส่วนด้านอ าเภอน้ าจืด มีปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงในที่สาธารณะสมบัติหรือไม่ เช่น กระชัง การเลี้ยงสัตว์น้ า
ในพื้นที่สาธารณะ ด้านตัวช้ีวัดคาดว่าจะมีด้านปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานเข้ามาเกี่ยวข้อง  

ประมงอ าเภอบางละมุง ช้ีแจงในที่ประชุม ตามละเอียดการก าหนดหลักเกณฑ์ควรเป็นพื้นที่ 
ที่ประกาศฯอนุญาตให้เลี้ยง และอ าเภอได้ด าเนินการแล้ว ส่วนการด าเนินการไม่แล้วเสร็จนั้น ปัญหาและ
อุปสรรคได้แก่  

1. ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จตามแผนตามก าหนดเวลา        
ตามที่ประกาศในราชกิจจาฯหรือไม่สามารถออกใบอนุญาตตามมาตรา 175 ได้ครบตามจ านวนที่ขอ 

2. สามารถด าเนินการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จได้ตามแผนที่ก าหนด      
แต่ไม่สามารถออกใบอนุญาตตามาตรา 175 ได้ทันตามก าหนดห้วงเวลา 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุม ฝากหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และหัวหน้า
กลุ่มบริหารจดัการด้านการประมงช่วยในการกับดูแล อย่างไรก็ตามในแต่ละอ าเภอจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
จะยึดในส่วนของอ าเภอเมืองเป็นกลดัเนื่องจากมีการประกาศเขตพื้นที่ และออกใบอนุญาตไปแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งไม่
ทราบว่าแปลงหอยในส่วนของอ าเภอเมืองที่มีประกาศแล้ว แต่ยังออกใบอนุญาตไม่แล้วเสร็จอยู่ในส่วนไหนบ้าง 
  

/ประมงอ าเภอ... 



 ประมงอ า เภอเมืองชลบุรี  ช้ีแจงในที่ประชุม อยู่บริ เวณเขาสามมุข หาดวอนนภา         
ขอบเขตตามพิกัดเดิมตาม ปี พ.ศ. 2559 

ประธาน แจ้งในที่ประชุม สรุปว่ามีพิกัดกรอบพื้นที่ทั้งหมดแล้ว แต่ยังขาดการรับฟัง       
ความคิดเห็น ในส่วนของอ าเภอเมืองชลบุรีมี 2 แปลง ที่ประกาศเขตเรียบร้อยแล้ว อ าเภอศรีราชามีจ านวน     
ผู้มาจดแจ้งทั้งหมด 236 ราย ซึ่งได้จัดตั้งคระอนุกรรมการฯ ระดับอ าเภอในการตรวจสอบ อ าเภอเกาะสีชัง   
มีพื้นที่ทั้งหมด 4 กรอบ ไม่ทราบว่ามีการเลี้ยงอะไรบ้าง 

ประมงอ าเภอเกาะสีชัง ช้ีแจงในที่ประชุม มีปลากะพง 3 และ ปะการัง 1 มีจ านวนทั้งหมด 8 
กระชัง 

ประมงอ าเภอศรีราชา ช้ีแจงในที่ประชุม ทางด้านของอ าเภอศรีราชามีการเลี้ยงปลาในกระชังเช่นกัน 
ประธาน สอบถามในที่ประชุม ไม่ทราบว่าทางด้านของอ าเภอศรีราชานั้นเป็นกระชังปลา  

แบบถาวร ที่ท าเป็นอาชีพเลยหรือไม่ 
ประมงอ าเภอศรีราชา ช้ีแจงในที่ประชุม เป็นอาชีพ เนื่องจากมีการจดแจ้งชัดเจน ตามมาตรา 

175 ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีจ านวนเท่าไหร่ ซึ่งอาจจะมีประมาณ 3 – 4 ราย แต่ยังไม่มีการจับพิกัดพื้นที่ 
ประธาน แจ้งในที่ประชุม ดังนั้นในพื้นที่ของอ าเภอศรีราชาจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยกัน        

2 เรื่องคือ เขตการเพาะเลี้ยงหอย และปลาในกระชัง ในส่วนของอ าเภอบางละมุงมีทั้งหมด 79 ราย            
ที่ได้รับแจ้งไว้ ไม่ทราบว่ามีพิกัดหรือไม่ 

ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้งในที่ประชุม มีครบแล้ว 
ประธาน แจ้งในที่ประชุม ดังนั้นในข้ันตอนถัดไปคือการจัดการรับฟังความคิดเห็น            

การประชาคม และในส่วนของอ าเภอสัตหีบจากข้อมูลที่ข้ีทะเบียนมีทั้งหมด 31 ราย ประมงอ าเ ภอสัตหีบ    
ต้องไปดูว่าพื้นที่อยู่ในพิกัดใด เป็นปลาในกระชังหรือไม่ 

ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี แจ้งในที่ประชุม ในพื้นที่สัตหีบมีพิกัดเดิมที่เคยเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2559  

ประมงอ าเภอสัตหีบ แจ้งในที่ประชุม ปัจจุบันพบว่ามีจ านวนผู้เลี้ยงเพิ่มข้ึนเป็น 71 ราย แต่ยังไม่มี
การจดแจ้งและข้ึนทะเบียน การจะประกาศเขตพื้นที่นั้นจะติดปัญหาตรงที่ พื้นที่บริเวณนั้นเป็นเขตของทหารเรือ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุม อย่างไรก็ตามการประกาศเขตจะต้องน าเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ หากไม่อนุญาตให้ด าเนินการจะต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือ เพื่อทางส านักงาน
ประมงจังหวัดจะได้ด าเนินการต่อไป ในส่วนของอ าเภอเมืองนั้นขอให้เร่งด าเนินการประกาศเขตในส่วนของ
พื้นที่ ที่ยังไม่ได้ประกาศ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.6 ส านักงานประมงอ าเภอ  
4.6.1  ประมงอ าเภอเมืองชลบรุี                 

ประธาน แจ้งในที่ประชุม ส านักงานประมงอ าเภอเมืองชลบุรี มีวาระอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรือไม่    
ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี แจ้งในที่ประชุม มีเพียงพื้นที่เลี้ยงหอยที่ได้แจ้งไปแล้ว และปัจจุบัน   

มีเกษตรกรแจ้งมาว่ามีลูกหอยลงเกาะเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก จึงมีการเพิ่มหลักในการล่อลูกหอยเพิ่มเติม  
ประธาน แจ้งในที่ประชุม การจัดการปัญหาการเพิ่มข้ึนนี้ จ าเป็นต้องมีการเร่งประกาศเขตให้เร็วข้ึน  

และต้องระมัดระวังในการประกาศเนื่องจากหอยยังมีเกาะอยู่บริเวณอื่น ๆ เช่น ปีกโป๊ะ หลักไม้อื่น ๆ ซึ่งจะมีปัญหา 
เรื่องเครื่องมือประจ าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น พวกโป๊ะน้ าตื้น 

 
 

/หัวหน้ากลุ่ม... 



หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ช้ีแจงในที่ประชุม จากที่ผ่านมาทางกองสถิติฯ         
ได้มีก าหนดให้รางานเกี่ยวกับการจับหอยแมลงภู่ที่ได้จากปีกโป๊ะ ซึ่งได้สอบถามไปแล้วว่าเป็นผลผลิตจากการจับ     
หรือการเพาะเลี้ยง เพราะหากเป็นการเพาะเลี้ยงโป๊ะน้ าตื้นไม่ได้อยู่ในเขตประกาศพื้นที่เพาะเลี้ยง 

ประธาน แจ้งในที่ประชุม เรื่องโป๊ะน้ าตื้นอาจเป็นปัญหาในอนาคต ซึ่งควรจะน าเข้าหารือต่อไป                               

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.6.2  ประมงอ าเภอพนสันิคม 
                      ประมงอ าเภอพนัสนิคม สอบถามความเห็นในที่ประชุม เกี่ยวกับเรื่องระบบการเข้าใช้ APD 
ที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2563 นี้ เกษตรกรส่วนมากยังไม่เข้ามายื่นขออนุมัติเพื่อใช้ระบบ ทางส านักงาน
ประมงอ าเภอพนัสนิคมจ าเป็นต้องเข้าพื้นที่เพื่อสอนการใช้งาน เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถท าได้ 
และส่วนมากเป็นคนแก่ ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นหากลงพื้นที่จะขอ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่จากส านักงานประมงจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจ าเป็นต้องค่อย ๆ ลงไปในแต่ละ
พื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ระบบได้ อยากทราบว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหาการเข้า
ใช้ระบบนีอ้ย่างไร เพราะจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2563 นี้แล้ว   
 ประธาน แจ้งในที่ประชุม ให้รวบรวมปัญหาทั้งหมด เพื่อจะน าเรียนอธิบดีฯ ในการแก้ไขปัญหา  
และน าส่งกองที่เกี่ยวข้องต่อไป           

4.6.3  ประมงอ าเภอเกาะสีชัง 
 ประธาน สอบถามในที่ประชุม จากงบประมาณที่ ได้รับมาก หากมีการซ่อมแซม               
ทางประมงอ าเภอจ าเป็นต้องย้ายออก ไม่ทราบมีที่พักส ารองหรือไม่ 
 ประมงอ าเภอเกาะสีชัง ช้ีแจงในที่ประชุม ยังมีที่พักส ารองอยู ่
 ประธาน แจ้งในที่ประชุม จากที่ทางกรมฯ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างมา หลักจากที่ได้รับเงินมา
ให้รีบเตรียมการในการเบิกจ่าย และจะประสานทางกลุ่มแผนฯ ว่าจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง          
ในกรณีของบ้านที่ผุพัง 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  สอบถามในที่ประชุม หากติดต่อกองแผนฯ          
แล้วไม่ได้รับการสนับสนุน เราสามารถติดต่อกับวิศวกรที่เคยมาประเมินในครัง้ที่แลว้ เพื่อประเมินความเสียหาย
ว่าสามารถอยู่อาศัยได้หรือไม่ หากไม่สามารถอยู่ได้จริงให้ประมงอ าเภอทั้ง 2 อ าเภอ สามารถเช่าบ้านพัก    
และเบิกค่าเช่าบ้านได้ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุม ประเด็นนี้จะได้น าเรียนกองแผนฯ ต่อไป 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

4.6.4  ประมงอ าเภอพานทอง 
ประมงอ าเภอพานทอง ช้ีแจงในที่ประชุม พานทองเจอปัญหาเช่นเดียวกับอ าเภอพนัสนิคม 

เกษตรกรสอบถามว่าการท าเช่นนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร าบากส าหรับรายย่อยที่มีจ านวนผลผลิตไม่มาก     
และหากไม่ท าก็เป็นการขัดต่อกฎหมาย 

ประธาน แจ้งในที่ประชุม จากคลิปวีดิโอข่าวแจ้งว่ามีการจับ อาจจะไม่ถึงนั้น  แต่คงมีการ
ต้องจ่ายค่าปรับ 

 ประมงอ าเภอพานทอง ช้ีแจงในที่ประชุม การปรับก็ท าให้เดือดร้อนเหมือนกัน        
เพราะเกษตรกรไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากในการเข้าใช้งาน
ระบบ 

/ประธาน... 



ประธาน แจ้งในที่ประชุม ให้รวบรวมปัญหาทั้งหมด เพื่อจะน าเรียนอธิบดีฯ ในการแก้ไขปัญหา 
และน าส่งกองที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่นเดียวกับของพนัสนิคม ให้เขียนเป็นภาพรวมสั้น ๆ  

ประมงอ าเภอพนัสนิคม ช้ีแจงในที่ประชุม ขณะนี้ทางเราแก้ปัญหาโดยการถ่ายภาพหน้าจอ
เพื่อท าเป็นคู่มืออย่างง่ายให้แก่เกษตรกร แต่ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นคนแก่             
ที่ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้  

ประธาน แจ้งในที่ประชุม จะน าปัญหาที่รวบรวมมานี้สรุกและส่งไปยังกรมฯต่อไป         
เพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่พอสมควร      

มติท่ีประชุม  รับทราบ                 

4.6.5  ประมงอ าเภอศรีราชา 
ประมงอ าเภอศรีราชา แจ้งในที่ประชุม เรื่องบ้านพักของประมงอ าเภอศรีราชาพบว่าตอนนี้

มีปัญหาเรื่องปลวก สภาพกันสาดที่ทรุดโทรมและหลังคาที่เก่าพอมีใบไม้ค้างอยู่ ด้านบนท าให้น้ าไม่ไหล         
ลงจากหลังคา ถ้าหนักจะท าให้ฝ้าทะลุได้ ขอเรียนเพื่อทราบแค่นี้ก่อน 

ประธาน แจ้งในที่ประชุม ทางส านักงานเคยเสนอเข้าไปเพื่อของบประมาณในการซ่อมแซม  
ซึ่งบ้านพักของประมงอ าเภอศรีราชาอยู่ที่  400,000 กว่าบาท และบ้านพักประมงอ าเภอเกาะสีชัง   
100,000 กว่าบาท ที่อนุมัติงบมาส าหรับซ่อมแซมเป็นของอ าเภอเกาะสีชัง แต่ของศรีราชามีเพียงการต่อเติม
ระเบียงเพื่อเป็นห้อง อ าเภอศรีราคาค่อนข้างหนักและราคาสูงท าให้ไม่มีการอนุมัติลงมา อย่างไรก็ตาม         
จะประสานไปยังกองแผนฯ ในการพิจารณาอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.6.6  ประมงอ าเภอสัตหีบ 
ประมงอ าเภอสัตหีบ แจ้งในที่ประชุม สัตหีบมีปัญหาเดียวกับศรีราชา คือปัญหาเรื่องปลวก  
ประธาน ช้ีแจงในที่ประชุม ณ ขณะนั้นได้รับรายงานว่าสภาพบ้านพักของสัตหีบยังดีอยู่       

จึงไม่ได้มีการแจ้งซ่อมแซมไป   
ประมงอ าเภอสัตหีบ ช้ีแจงในที่ประชุม สภาพภายนอกของตัวบ้านยังอยู่ในสภาพดี         

แต่สภาพภายในน้ันค่อนข้างเสียหายหนักมาก   
ประธาน แจ้งในที่ประชุม ประเด็นนี้จะได้น าเรียนกองแผนฯ ต่อไป 
ประมงอ าเภอสัตหีบ แจ้งในที่ประชุม ปัจจุบันสัตหีบมีเรือจมอยู่ทั้งหมด 3 ล า ขอหารือว่า

ตามระเบียบปี พ.ศ. 2541 แล้ว กรณีจอดจมต้องการแจ้งความและขอความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ
แล้วไม่มีกรณีนี้ ต้องด าเนินการอย่างไร 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ช้ีแจงในที่ประชุม มีหนังสือหารือว่าต้องเป็น
ขณะที่ออกไปท าการประมง ไม่ใช่เฉพาะก าลังท าประมงอยู่แต่รวมถึงขณะว่ิงออกไป หรือกลับเข้ามาจากการท า
ประมง ถือว่าเป็นการท าการประมงเช่นเดียวกัน   

ประธาน แจ้งในที่ประชุม ปัจจุบันยังเป็นห่วงเรืองนี้เพราะบางครั้งชาวประมงที่ไม่ต้องการเรือ
หรือไม่ต้องการท าการประมงแล้ว จะน าเอาเรือที่สภาพไม่พร้อมออกไปท าการประมงขณะที่มีคลื่นลม        
เพื่อขอรับสิทธิเยียวยาซึ่งตรวจสอบได้ยาก 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ช้ีแจงในที่ประชุม ในการนี้จ าเป็นต้องแก้ไข
กฎหมายในการเยียวยา 

 
/ประธาน...       



ประธาน แจ้งในที่ประชุม ขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบหากมีกรณีต่าง ๆ นี้เกิดข้ึน       
เพราะหากผิดพลาดมันจะส่งผลกระทบต่อเราเอง        

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

ประธาน สอบถามในที่ประชุม วาระอื่น ๆ ท่านใดมีการเสนออะไรเพิ่มเติมบ้าง 
กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งในที่ประชุม การเบิกจ่ายของหน่วยเรือตรวจประแสร์      

ในการเบิกแทนงบอ่างคลองหลวงฯ ตรงนี้มีปัญหาซึ่งได้แจ้งทางหน่วยเรือตรวจประแสร์ ไปแล้วว่าให้ส่งเบิกใหม่
ส่งคืนเงินยืมเดิม และให้ส่งยืมเงินใหม่ในการที่จะออกตรวจเดือนกันยายนไปพร้อมด้วย หากไม่มีการส่งเอกสาร
จะไม่สามารถจัดการยอดเงินได้ทันวันที่ 15 กันยายน เพราะหน่วยเรือตรวจประแสร์ จะมีการออกตรวจในช่วง
เดือนกันยายนซึ่งน่าจะเป็นหลังวันที่ 15 กันยายนที่ตัดยอดในระบบ GFMIS ไปแล้วซึ่งได้ติดต่อทางเรือตรวจ 
ไปแล้วแต่ยังไม่มีการตอบรับกลับมา ดังนั้นจึงขอฝากกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงช่วยติดตามด้วย 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ช้ีแจงในที่ประชุม คาดว่าปัจจุบันทางเรือตรวจฯ 
ก าลังประสานขอก าลังคนจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาช่วย ซึ่งยังไม่ทราบว่าแผนนี้จะใช้เงินที่เหลือ
อย่างไร เพราะยังไม่ทราบจ านวนคนแน่นอน 

ประธาน แจ้งในที่ประชุม จากที่หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งว่าทางเรือตรวจ   
ต้องคืนเงินยืมจากครั้งที่แล้ว และควรท าเรื่องยืมเงินออกไปใหม่พร้อมกันนั้นตอนนี้มีเงินค้างอยู่จ านวนเท่าไหร่ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  แจ้งในที่ประชุม ตอนนี้เหลืออยู่ 120,000 บาท      
ซึ่งทางเรือตรวจต้องจัดส่งเอกสารที่ได้รับจากทางร้านและส่งเบิกเงินยืมรอบใหม่ ดังนั้นยอดนี้จะต้องใช้หมด
เพราะหากรอเสร็จงานจะด าเนินการเบิกจ่ายไม่ทัน 

ประธาน แจ้ง ในที่ประชุม ขอฝากทางหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง       
ประสานเพิ่มเติมด้วยเพราะยอดเงินก้อนน้ีจะต้องคงเหลือเป็นศูนย์เพราะได้แจ้งกับทางกรมชลประทานไปแล้ว
ว่าได้ด าเนินการใช้ทั้งหมด 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งในที่ประชุม การก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล          
ซึ่งจะน าเอางานที่ปฏิบัติมาเป็นตัวช้ีวัดของตัวเอง เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันจะขอก าหนดตัวช้ีวัด 2 ตัว
สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งรายงานประจ าเดือน เป็น 5 หรือ 10 คะแนน 
  ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้งในที่ประชุม ที่ผ่านมาการคิดระดับคะแนนจะใช้เกณฑ์                
ว่าหากส่งหลังวันที่ 25 จะได้ 4 คะแนน และลดลงตามระยะเวลา แต่ในเดือนถัดไปหากส่งทันในวันที่ 25          
จะเป็น 5 คะแนนเช่นเดิม ดังนั้นมันเป็นเกณฑ์ที่ไม่แน่นอน จึงเสนอให้แก้ไข คือ ก าหนดคะแนนตามเดือนที่ส่ง     
คือระยะเวลาการส่งรายงานอยู่ที่วันที่ 25 ถึงวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ดังนั้นหากท่านใดส่งหลังก าหนด 1 ครั้ง   
เหลือ 4 คะแนน ช้ากว่า 2 ครั้งเป็น 3 คะแนน และลดลงตามจ านวนครั้งในการส่ง ซึ่งจะง่ายกว่าในการก าหนด
คะแนนรายบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งในที่ประชุม ควรมีการปรับเปลี่ยนตามนั้น         
ขอยกเว้นอ าเภอเกาะสีชังสามารถใช้ 10 คะแนนได้ เพราะงานที่เป็นตัวชีวัดค่อนข้างน้อย 
  ประธาน สอบถามในที่ประชุม มีประเด็นอื่น ๆ หรือไม่ 
   

/ประมงอ าเภอ... 




