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รายงานการประชุม Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom  
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 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. นายธวัชชัย หลวงอินทร์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จันทบุรี 
๕. นายภูริธัช วัชรสินธุ ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดจันทบุรี 
๖. นายชินรัตน์ ฉินโน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
๗. นายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงช านาญการ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
๘. นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 
๙. นายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
๑๐. นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ นักวิชาการประมงช านาญการ 
๑๑. นางส าอางค์ หมื่นไธสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๒. นางจิราภรณ์ สุขส าราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
๑๓. นางสาววราภรณ์ สุธาธรรม ประมงอ าเภอท่าใหม่ 
๑๔. นายจ าลอง ไชยสุบิน ประมงอ าเภอแหลมสิงห์ 
๑๕. นางโสภา ศรีอนันต์ ประมงอ าเภอนายายอาม 
๑๖. นางสาววริษฐา พุทธศรี ประมงอ าเภอขลุง 
๑๗. นายอาทิตย์ เลิศประเสริฐ พนักงานพัสดุ ส.4 
๑๘. นางสาวปวีณรัตน์ อุดมรัตนานันท์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๑๙. นางสาวอายุทัย  ลักษณา นักวิชาการประมง 
๒๐. นางสาวธนิก์ชาพัฒน์ กลมเกลี้ยง นักวิชาการประมง  
๒๑. นายอวิรุจน์ หว้าพิทักษ์ จ้างเหมาบริการ 
๒๒. นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย์ จ้างเหมาบริการ 
๒๓. นายสุวินัย เงินโสม จ้างเหมาบริการ 
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ผู้ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชัชวาล อินทรมนตรี ไปราชการ 

๒. นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร์ ไปราชการ 

๓. นายประภาส พิมลกนกวรรณ ไปราชการ 

๔. นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์ ไปราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายวิเชียร  วรสายัณห์  ประมงจังหวัดจันทบุรี 
1. นโยบายของกระทรวง โครงการใหม่ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ โดยจะมาจากกรม

ส่งเสริมการเกษตรเป็นหลัก เปิดรับสมัครเกษตรกรแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สมัครผ่านเกษตร
ต าบล - อ าเภอ หากมีเกษตรกรท ากิจกรรมด้านประมงถึงจะเข้าไปช่วย ในส่วนของงบประมาณ  
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร ได้งบประมาณ 94 ล้านบาทเท่า ๆ กัน กรมพัฒนาที่ดิน
ได้งบประมาณ 2,000 ล้านบาท วงเงินของโครงการ 5,000 ล้านบาท ส่วนที่จะเกี่ยวข้องในอนาคต 
คือประมงอ าเภอกรณีมีกิจกรรมด้านประมง  

2. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันสถาปนากรมประมง ก าหนดไว้ประมาณวันที่ 17 กันยายน 2563 
ที่ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ แจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี และศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จะท าหนังสือขอพันธุ์สัตว์น้ าตามไปที่หลัง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
นายหิรัณย์  บ ารุงพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งผลด าเนินงานของศูนย์ฯ 
1. กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ด าเนินการลุล่วง

แล้วทั้งหมด  
2. กิจกรรมเพ่ิมเติมของศูนย์ ในวันนี้ทางศูนย์ฯ มีการประชุมชี้แจ้งโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต

และการตลาดกุ้งทะเล ประจ าปี 2561 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 กับเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วม
โครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
นายนันทพล  สุขส าราญ นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
1. สรุปแผนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเดือนสิงหาคม ในวันที่ 8 สิงหาคม ปล่อยลูกปูทะเล ขนาด 1 ซ.ม. จ านวน 10,000 ตัว 

วันที่ 24 สิงหาคม ปล่อยลูกปูทะเล ขนาด 0.5 ซ.ม. จ านวน 10,000 ตัว และวันที่ 25 สิงหาคม ปล่อยลูกปูทะเล 
ขนาด 0.5 ซ.ม. จ านวน 5,000 ตัว 

2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมรองควบคุมกับก าดูแลสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2.1. การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

• การเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 375/341 ราย ร้อยละ 91 
• จ านวนฟาร์มสัตว์น้ าชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC ผลปฏิบัติงาน 110 ฟาร์ม  

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

2.3. จ านวนฟาร์มมาตรฐานทั้งหมดที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ ผลปฏิบัติงาน 359 ฟาร์ม  
3. สถานการณ์โรคสัตว์น้ า งานบริการเกษตรกร (Walk in)  ของเดือนสิงหาคม ผลการตรวจกุ้งโต รวม 13 ฟาร์ม 

จ านวน 19 บ่อ ตรวจไวรัส WSSV รวม 6 ฟาร์ม จ านวน 8 บ่อ ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อไวรัส WSSV  
แต่พบ Vp EMS/AHPND จ านวน 2 บ่อ พบที่ ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี 1 บ่อ และ ต.หนองชิ่ม  
อ.แหลมสิงห์ 1 บ่อ 

4. 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 
ระยะที่ 2 ผ่านอนุมัติ 19 ราย ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ าและดินแล้วในขั้นตอน 
การเตรียมบ่อ  2 ราย ก าหนดปล่อยกุ้งช่วงต้นเดือนกันยายน พบปัญหาอุปสรรคมีเกษตรกรจะปล่อยกุ้ง  
ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับรอง GAP ได้ชี้แจงกับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ว่าเป็นการผิดหลักเกณฑ์  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.3. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจันทบุรี 
นายธวัชชัย  หลวงอินทร์ หัวหน้าศูนยฯ์ แจ้งผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนสิงหาคม   
1. การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
2. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ขณะนี้ทางส่วนกลางก าลังด าเนินการโอนงบประมาณ ค่าใช้สอย

ซึ่งเป็นงบกลาง  ประมาณ 190,000 บาท  แต่มีประเด็นในเรื่องงบประมาณส่วนที่ใช้จ้างบุคลากร  
(จ้างเหมาบริการ)   

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4. ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดจันทบุรี 
นายภูริธัช  วัชรสินธุ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดจันทบุรี แจ้งเรื่อง 
1. การปฏิบัติงานไม่เกิดปัญหา เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
2. ในสัปดาห์นี้ ได้มีประกาศให้ เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท ได้แก่ 
- ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF2)  
- ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ า ตามมาตรา 65 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 (DOF9)  
- ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ า ตามมาตรา 65 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 (DOF11) 
- ใบอนุญาตให้น าผ่านสัตว์น้ า ตามมาตรา 65 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 (DOF14) 

 แต่ในปัจจุบันด่านฯ จันทบุรี ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้น าเข้า – ส่งออกสัตว์น้ า เนื่องจาก
ยังไม่มีชนิดสัตว์น้ าที่ตรงตามระเบียบที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม   
มติที่ประชุม รับทราบ 

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

ตามแผนการด าเนินงาน 
2. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนไปแล้ว  

จ านวน 915,000 ตัว 
3. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด าเนินการครบตามแผนการด าเนินงาน 
4. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง (สัตว์น้ าสวยงาม) รอผลการตรวจประเมิน1 ฟาร์ม  

ซึ่งส่งไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกนั้น ด าเนินการครบตามแผนการด าเนินงาน 
5. กิจกรรมการจัดระเบียบสัตว์น้ าควบคุม (จันทบุรี - ตราด) ด าเนินการครบตามแผนการด าเนินงาน 
6. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ด าเนินการครบตามแผนการด าเนินงาน 
7. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning) ด าเนินการครบตามแผนการด าเนินงาน 
8. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จ านวน 60 ราย (จันทบุรี - ตราด) 

ด าเนินการครบตามแผนการด าเนินงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 



- 5 - 
 

3.6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
นายกฤษฎา  ธงศิลา นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งเรื่องกิจกรรมที่ด าเนินงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
ศูนย์ฯ ได้เก็บข้อมูลของเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
เรือประมงพาณิชย์ 

• เรือประมงอวนครอบปลากะตัก 14 ล า  
• อวนลากคู่ 1 คู่  
• อวนลากแผ่นตะเฆ่ 1 ล า  
• อวนลากคานถ่าง 9 ล า  

เรือประมงพ้ืนบ้าน 
• อวนจมปู 4 ล า  
• อวนลอยปลา 2 ล า  
• อวนกุ้ง 8 ล า 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 
นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ แจ้งเรื่อง 
1. การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
2. ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  กรณีที่มี เรื่องร้องเรียน อวนรุน อวนลาก ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที ่

เพ่ือเข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีการเข้าตรวจเฝ้าระวังหลายครั้ง ท าให้ยังไม่พบ
การกระท าผิดกฎหมายอีก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.8. ส านักงานประมงจังหวัด 
3.8.1 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นายธนิช  พูลทอง หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง 
1. แผนที่จะด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันสถาปนากรมประมง ขอประสานศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ไว้ในเบื้องต้น 

2. ขอความร่วมมือคณะท างานฯ ร่วมกันเร่งรัด ติดตามโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.8.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นางจิราภรณ์  สุขส าราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งเรื่อง  
1. ขอความร่วมมือประมงอ าเภอทุกอ าเภอ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 

ตอบแบบส ารวจออนไลน์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 




