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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/๒๕๖4 

และประชุมประจ าเดือนตุลาคม 2563 
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.3๐ – 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. นางสาวณชชนก อินทนูจิตร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
   ด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
๕. นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
๖. นายอุดม เครือเนียม นักวิชาการประมงช านาญการ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
๗. นายสุทธิพงษ์ พรรณไพบูลย์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง 
๘. นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร์ ประมงอ าเภอเมืองจันทบุรี 
๙. นางโสภา ศรีอนันต์ ประมงอ าเภอนายายอาม 
๑๐. นางสาววริษฐา พุทธศรี ประมงอ าเภอขลุง 
๑๑. นางสาวมลธิชา สนจุมภะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
๑๒. นายชัชวาล อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

๑๓. นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ นักวิชาการประมงช านาญการ 
๑๔. นางจิราภรณ์ สุขส าราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
๑๕. นางส าอางค์ หมื่นไธสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๖. นายอาทิตย์ เลิศประเสริฐ พนักงานพัสดุ ส.4 
๑๗. นางสาวพลอยศิร ิ เจริญศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
๑๘. นายประภาส พิมลกนกวรรณ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 

๑๙. นางสาวอายุทัย  ลักษณา นักวิชาการประมง 
๒๐. นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์ นักวิชาการประมง 

๒๑. นางสาวปวีณรัตน์ อุดมรัตนานันท์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๒๒. นางสาวธนิก์ชาพัฒน์ กลมเกลี้ยง นักวิชาการประมง  
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๒๓. นายสุวินัย เงินโสม จ้างเหมาบริการ 
๒๔. นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย์ จ้างเหมาบริการ 
๒๕. นายอวิรุจน์ หว้าพิทักษ ์ จ้างเหมาบริการ 
๒๖. นางสีไว ก้องโสตร์ จ้างเหมาบริการ 
ผู้ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธนิช พูลทอง ไปราชการ 
๒. นางสาววราภรณ์ สุธาธรรม ลา 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายวิเชียร  วรสายัณห์  ประมงจังหวัดจันทบุรี  
 งบประมาณรวมของกรมประมงในปีงบประมาณ 2564 มีการปรับลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เหลือประมาณ 3,900 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินบุคคลกรไปแล้ว 52% ท าให้เงินค่าใช้สอยลดลง ฝากให้แต่ละ
หน่วยงานใช้จ่ายอย่างประหยัดตั้งแต่ต้นป ีคุมงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งท่ี 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
นายหิรัณย์  บ ารุงพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งงบประมาณปี 2564 
 งบประมาณของกองพระราชด าริยังไม่มีการอนุมัติมา ส่วนกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งได้มีการโอนมาแล้วบางส่วนประมาณ 40 % ซึ่งจะด าเนินการตามแผนปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
1. แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

1.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 274/40 ฟาร์ม 
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 

1,104/58 ตัวอย่าง 
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

- กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง (ชลประทานน้ าเค็ม) 
2. แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1 กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า (ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า) 
- ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 5,570,000/1,000 ตัว 
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 5,570,000/1,000 ตัว 
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2.2 กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าฯ) 
- ให้บริการผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าฯ แผน/ผลปฏิบัติงาน 300,000/9,054 ราย 
- จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 100/116 ชนิด 
- จัดนิทรรศการ แผนปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 

3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3.1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวง
เกษตรและสหกรณ”์ เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าให้ประชาชนเข้าชมฟรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
นายนันทพล  สุขส าราญ นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
1. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ทางศูนย์ฯ ได้ท าแผนส่งไปยังกอง อยู่ระหว่างรอกองพิจารณาส่งแผนกลับมา 
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมรองควบคุมกับก าดูแลสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2.1. การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

- การเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 375/59 ราย ร้อยละ 16 
- จ านวนฟาร์มสัตว์น้ าชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC ผลปฏิบัติงาน 12 ฟาร์ม  

2.2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
- ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าเพื่อรับรองฟาร์ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 750/62 ครั้ง ร้อยละ 8 
- ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 

565/144 ครั้ง ร้อยละ25 
- ตรวจวิเคราะห์เพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (RMP) แผน/ผล

ปฏิบัติงาน 109/6 ครั้ง ร้อยละ 5 
- ตรวจวิเคราะห์เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

แผนปฏิบัติงาน 12 ครั้ง 
2.3. จ านวนฟาร์มมาตรฐานทั้งหมดที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ ผลปฏิบัติงาน 357 ฟาร์ม  

3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.) 
ระยะที่ 2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 24 ราย 
อ าเภอเมือง  จ.จันทบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
- เกษตรกรยังไม่ได้เลี้ยงกุ้งขาว 
อ าเภอขลุง  จ.จันทบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  4 ราย ดังนี้ 
- เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาว จ านวน 1 ราย 
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ผลการเก็บตัวอย่างการเตรียมบ่อ ตรวจเชื้อโรคลูกกุ้งขาวก่อนปล่อย และตรวจสุขภาพกุ้ง พบว่า 
การเตรียมบ่อในน้ าเสี่ยงเกิดโรค AHPND/EMS ลูกกุ้งขาวไม่พบเชื้อ 8 โรค และสุขภาพกุ้ง อายุ 15-30 วัน 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
อ าเภอแหลมสิงห์  จ.จันทบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  19 ราย  ดังนี้ 
- เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาว จ านวน 5 ราย  

ผลการเก็บตัวอย่างการเตรียมบ่อ ตรวจเชื้อโรคลูกกุ้งขาวก่อนปล่อย และตรวจสุขภาพกุ้ง พบว่า  
การเตรียมบ่อในดินและน้ าเสี่ยงเกิดโรค AHPND/EMS จ านวน 1 ราย ลูกกุ้งขาวไม่พบเชื้อ 8 โรค  
และสุขภาพกุ้ง อายุ 15-30 วัน พบโรค WSSV ด าเนินการฆ่าเชื้อและปิดบ่อ จ านวน 1 ราย 
- เกษตรกรยังไม่ได้เลี้ยงกุ้งขาว จ านวน 14 ราย 

4. สถานการณ์โรคกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 23 ตุลาคม 2563 
4.1. โรคขี้ขาว 

- ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ ส่งตัวอย่างตรวจจ านวน 19 ตัวอย่าง พบ 4 ตัวอย่าง 
- ต.วันยาว อ.ขลุง ส่งตัวอย่างตรวจจ านวน 2 ตัวอย่าง พบ 1 ตัวอย่าง 

4.2. โรคตัวแดงตัวขาว  
- ต.เกาะขวาง อ.เมือง ส่งตัวอย่างตรวจจ านวน 5 ตัวอย่าง พบ 1 ตัวอย่าง 
- อ.ปากน้ าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ ส่งตัวอย่างตรวจจ านวน 3 ตัวอย่าง พบ 2 ตัวอย่าง 

4.3. โรค EMS 
- ต.หนองบัว อ.เมือง ส่งตัวอย่างตรวจจ านวน 9 ตัวอย่าง พบ 1 ตัวอย่าง 
- อ.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ ส่งตัวอย่างตรวจจ านวน 19 ตัวอย่าง พบ 1 ตัวอย่าง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3. ด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
นางสาวณชชนก อินทนูจิตร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งเรื่อง 
 เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการกรมประมง ท าให้ศูนย์แจ้งเข้า – ออกเรือประมงกับด่านตรวจ
สัตว์น้ า รวมกันเป็นหน่วยงานเดียว ในชื่อด่านตรวจประมงจังหวัด สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ าและ
ปัจจัยการผลิต โดยด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี ขึ้นกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 4 (สระแก้ว)  
ซึ่งประจ าอยู่ที่ส านักงานของศูนย์แจ้งเข้า – ออกเรือประมงเดิม และส่งบุคลากรไปประจ าที่ด่านด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
นางฉวีวรรณ  สุขมงคลรัตน์ ผอ.ศูนย์ฯ รายงานการด าเนินงานงบประมาณปี 2564 ที่กองฯ แจ้งเป้าหมาย
มาแล้ว มีดังนี้ 
1. งานผลิตสัตว์น้ า ปีนี้เป้าหมาย 4.1 ล้านตัว โดยหากทางส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรีต้องการขอพันธุ์

สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยแหล่งน้ า ขอให้แจ้งทางศูนย์ฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน และพิธีการในวันส าคัญ  
ซ่ึงทางศูนย์ฯ ไม่ได้รับผิดชอบใน จ.จันทบุรี หากต้องการกรุณาแจ้งล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน และในช่วง
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วันดังกล่าว อาจได้จ านวนไม่มากนัก เนื่องจากเฉพาะที่ตราด ในส่วนของวันพิธีมีการขอมาจ านวนมาก  
โดยขณะนี้ศูนย์ฯ ยังไม่ได้รับงบประมาณ 

2. งานตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง ซึ่งขณะนี้ศูนย์ฯ ยังไม่ได้รับงบประมาณ  โดยทาง  กมป.มีหนังสือ
เน้นให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานประมงจังหวัด จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้เรื่องมาตรฐานต่าง ๆ 
ก่อนที่จะยื่นค าขอให้หน่วยที่ตรวจประเมิน ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกษตรกรยังไม่ทราบ และไม่
เข้าใจในการด าเนินการเพ่ือขอรับมาตรฐานต่าง ๆ จึงขอเน้นให้เข้าไปท าความเข้าใจ ให้ความรู้ และจัด
อบรมแก่เกษตรกร โดยเป้าหมายในปีนี้มี ดังนี้   
- ตรวจรับรองมาตรฐาน SL รายใหม่ 10 ราย และ GAP 1 ราย 
- ตรวจรับรองมาตรฐาน SL ต่ออายุ 9 ราย 
- ตรวจติดตามรายเก่า 2 ราย 
รวม 22 ราย 

3. งานเกษตรอินทรีย์ รายเก่ายกเลิกทั้งหมด 7 ราย เหลือเฉพาะที่ จ.ตราด 2 ราย ได้รับงบประมาณ 3,000 บาท 
4. งานเงินทุนหมุนเวียน ได้รับงบประมาณมาแล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีรายละเอียดของการใช้งบประมาณรวม 

220,000 บาท 
 ขณะนี้สามารถจองพันธุ์ปลานิลและปลาแขยงกงได้ โดยสามารถจองทางโทรศัพท์ 039 -510963 
และ 098-5248813 โดยปลาจะได้รับหลังจากจองประมาณ 1 - 2 เดือน ทั้งนี้เนื่องจากมีคิวจองต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2563 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
นายอุดม เครือเนียม นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งเรื่อง 
1. จากการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการกรมประมงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์ฯ จากศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง  
2. งานที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ จ.จันทบุรี การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ณ บ้านถนนสูง ม.8 

ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม  
3. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ศูนย์ฯ เข้าตรวจสอบพ้ืนที่ที่พบสัตว์น้ าเกยหาด ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ 

จ.จันทบุรี ผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการพบว่ามีแพลงก์ตอนพืชชนิด Pleurpsigma sp.  
และ Nitzschia sp. เป็นชนิดเด่น ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่สร้างสารพิษ และธาตุอาหารในน้ าทะเลมีค่าไนเตรท 
และฟอสเฟตเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 4 ตามประกาศกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) 

4. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร  จากใจ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าให้ประชาชนเข้าชมฟรี  ตั้งแต่วันที่  
30 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 

5. การตรวจสุขอนามัยเรือ ระยอง - จันทบุรี – ตราด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.6. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง 
นายสุทธิพงษ์ พรรณไพบูลย์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน แจ้งเรื่องแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 
1. ตรวจควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุมผู้กระท าการประมงผิดกฎหมาย แผน 36 ครั้ง 

- กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการท าประมงในที่พ้ืนที่ชายฝั่ง 20 ครั้ง 
- กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการท าประมงในพ้ืนที่นอกชายฝั่ง 6 ครั้ง 
- กิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมง 10 ครั้ง  

2. ปัญหาอุปสรรค มีเรื่องงบประมาณ ส่วนใน จ. จันทบุรี มีเรื่อง อวนรุน โพงพาง อวนทับตลิ่ง ได้มี การ 
เข้ามาตรวจ ซึ่งพบปัญหาเรื่องมวลชนท าให้ต้องออกจากพ้ืนที่ก่อน ท าให้เก็บกู้เนื้ออวนได้ไม่มาก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7. ส านักงานประมงจังหวัด 
3.7.1 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นางสาวมลธิชา  สนจุมภะ หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง งบประมาณประจ าปี 2564 
    ส านักงานฯ ได้รับโอนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 634,300 บาท ประกอบด้วย 
1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือคนประจ าเรือส าหรับคนต่างด้าว (Seabook) จ านวน 2 เดือน เป็นเงิน 

24,000 บาท 
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน  

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) จ านวนเงิน 53,800 บาท 
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) จ านวนเงิน 41,800 บาท  
4. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักจัดระเบียบการท าประมง งบด าเนินงาน 

(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) จ านวนเงิน 54,300 บาท  
5. งบบุคลากร (หมวดพนักงานราชการ) 243,900 บาท 
6. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพ่ือเป็นค่าประกันสังคม จ านวนเงิน 14,400 บาท 
7. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพ่ือเป็นค่าเช่าบ้าน จ านวนเงิน 18,000 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นายประภาส พิมลกนกวรรณ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน แจ้งเรื่อง การอนุญาตให้ท าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
1. นายายอาม (พังราด) 

- วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้มีการประชุมรับค าขอ 83 ราย 
- วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เข้าตรวจแปลงเรียบร้อยแล้ว 101 ราย 
- ผู้ที่แจ้งชื่อตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 มาตรา 175 จ านวน 62 ราย มา 42 ราย ขาด 20 ราย 
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2. วัดปากน้ าแหลมสิงห์ 
- วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้มีการประชุมรับค าขอ 70 ราย 
- จะเข้าตรวจแปลงในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

3. วัดเขาช าหาน (วัดท่าเขา) 
- วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้มีการประชุมรับค าขอ 49 ราย 
- จะเข้าตรวจแปลงในวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2563 

4. ชุมชนบางสระเก้า 
- ประชุมรับค าขอ/ตรวจแปลง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

5. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มีการร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแหลมสิงห์ เรื่องโพงพางบริเวณ 
คลองบ้าน หมู่ 5 ต าบลบางสระเก้า  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7.3 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นายชัชวาล  อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง  
1. โครงการทฤษฎีใหม่ 

- คัดเลือกเกษตรกรรายเดิมจากปี 2560 มาเข้าร่วมโครงการในปี 2564 รวมทั้งจังหวัดจ านวน 
150 ราย 

- ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย 
- สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 2,000 ตัว/ราย (สัตว์น้ าต่างชนิด) แผนประมาณเดือน มิถุนายน – 

กรกฎาคม 2564 
- สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า 
- จากเกษตรกร 150 ราย คัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบจ านวน 10 ราย มาอบรมส่งเสริมความรู้พัฒนา

เกษตรผู้น า เศรษฐกิจพอเพียง 
2. กิจกรรม ศพก. ด าเนินงานเหมือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีเพ่ิมเติมคือการหาเกษตรกรด้านการประมง 

อ าเภอละ 1 ราย 
3. APD จ.จันทบุรี ได้มีการอบรมแล้ว 2 ครั้ง จากการประเมินยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก

ปริมาณผู้เข้าร่วมเยอะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกลุ่มฯ ได้มีการด าเนินการร่วมกับประมงอ าเภอเมือง  
จัดสัญจรสอนเกษตรกรตัวต่อตัว จากการประเมินประสบความส าเร็จ เกษตรกรสามารถใช้งานระบบได้ 
ขยายผลสามารถถ่ายทอดต่อได้ ทางกลุ่มฯ จึงมีแผนจะจัดสัญจรทุกอ าเภอ อ าเภอละประมาณ 30 ราย  
ขอความร่วมมือจากประมงอ าเภอทุกท่านติดต่อประสานงานเกษตรกร จะแจ้งวันเวลาอีกครั้งภายหลัง 

นางจิราภรณ์  สุขส าราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งเรื่อง  
1. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.จันทบุรี มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ 

Online รวม 45 คน (พ้ืนที่ 20 ต าบล) ผ่าน 6 ราย ลาออก 1 ราย ไม่ผ่าน 28 ราย แขวน 10 ราย  
ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจ านวน 6 ราย และมีผู้จ้างงานจ านวน 2 ราย 
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เกษตรกรอยู่ในพ้ืนที่ต าบลปักวี อ าเภอมะขาม 4 ราย และผู้จ้างงานจ านวน 2 ราย ส่วนต าบลพลิ้ว 
อ าเภอแหลมสิงห์มีเกษตรกรผ่านคุณสมบัติจ านวน 2 ราย แต่ไม่มีผู้จ้างงานมาสมัครเข้าร่วมโครงการ 

2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) 
ในปีงบประมาณ 2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแจ้งว่างบประมาณถูกตัด 
เป้าหมายลดลงเหลือ 1,900 ราย จึงปรับแผนไปลงในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ.จันทบุรีจึงไม่ได้รับเป้าหมายการด าเนินงาน 

3. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564  
3.1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะสัตว์น้ าจืด 

- มาตรฐานอาหารปลอดภัย (SL) แผน 10 ราย (ก.พ.64) 
- มาตรฐาน GAP กบ แผน 10 ราย (ม.ค.64) 

3.2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
- มาตรฐาน GAP (กุ้งทะเล) รายใหม่ แผน 20 ราย (ม.ค.-เม.ย.64) 

3.3. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (สัตว์น้ าสวยงาม) 
- มาตรฐาน GAP (กุ้งก้ามแดง) รายใหม่ 1 ราย (ต.ค.63) 

4. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5. โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ 
3.7.4 ส านักงานประมงอ าเภอ 
นางโสภา  ศรีอนันต์ ประมงอ าเภอนายายอาม แจ้งเรื่อง 
1. ธนาคารปูของกลุ่มส าเภาคว่ า ท่านนายอ าเภอได้ปรึกษาว่าจะส่งเข้าประกวดดีเด่น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้การสนับสนุน ตอนนี้มีกิจกรรมปลาหวาน ได้ส่งเกษตรกรในกลุ่ม 3 ราย เข้าร่วมอบรมการขายสินค้า
ออนไลน์กับทาง LAZADA 

2. รบกวนศูนย์ป้องกันปราบปรามประมงทะเลระยองเข้ามาตรวจในพ้ืนที่ อ. นายายอาม ที่ ม.1 ต.กระแจะ  
มีอวนรุนประมาณ 10 ล า ออกท าการประมงเวลาประมาณ 7.30-8.30 น. และโพงพางในคลองช้างข้าม
ประมาณ 10 กว่าปาก  

นางบริสุทธิ์  ชัยภักตร์ ประมงอ าเภอเมืองจันทบุรี แจ้งเรื่อง 
1. รบกวนศูนย์ป้องกันปราบปรามประมงทะเลระยองเข้ามาตรวจในพ้ืนที่  อ.เมือง มีอวนรุน 3 ราย  

เป็นผู้ประกอบการ อ.ท่าใหม่ ท าการประมงในพ้ืนที่เดิมที่เคยมีการจับครั้งที่ผ่านมา 
2. ตรวจแปลงหอย ปลาในกระชัง ได้เข้าไปรับค าขอมาแล้ว จึงรบกวนกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

เข้าช่วยเหลือในการวัดพิกัดพ้ืนที ่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
- 






