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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/๒๕๖4 

และประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 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. นายภูริทัช อินทนูจิตร หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
๕. นายธวัชชัย หลวงอินทร์ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
   ด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
๖. นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
๗. นายอุดม เครือเนียม นักวิชาการประมงช านาญการ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
๘. นายพิทักษ ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน 
   ศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง 
๙. นางสาวมลธิชา สนจุมภะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
๑๐. นายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

๑๑. นายชัชวาล อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

๑๒. นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร์ ประมงอ าเภอเมืองจันทบุรี 
๑๓. นางโสภา ศรีอนันต์ ประมงอ าเภอนายายอาม 
๑๔. นางสาววริษฐา พุทธศรี ประมงอ าเภอขลุง 
๑๕. นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ นักวิชาการประมงช านาญการ 
๑๖. นางจิราภรณ์ สุขส าราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
๑๗. นางส าอางค์ หมื่นไธสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๘. นางสาวพลอยศิร ิ เจริญศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
๑๙. นายอาทิตย์ เลิศประเสริฐ พนักงานพัสดุ ส.4 
๒๐. นางสาวอายุทัย  ลักษณา นักวิชาการประมง 
๒๑. นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์ นักวิชาการประมง 

๒๒. นางสาวปวีณรัตน์ อุดมรัตนานันท์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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๒๓. นางสาวธนิก์ชาพัฒน์ กลมเกลี้ยง นักวิชาการประมง  
๒๔. นายสุวินัย เงินโสม จ้างเหมาบริการ 
๒๕. นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย์ จ้างเหมาบริการ 
๒๖. นายอวิรุจน์ หว้าพิทักษ ์ จ้างเหมาบริการ 
๒๗. นางสีไว ก้องโสตร์ จ้างเหมาบริการ 
ผู้ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประภาส พิมลกนกวรรณ ลา 

๒. นางสาววราภรณ์ สุธาธรรม ลา 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายวิเชียร  วรสายัณห์  ประมงจังหวัดจันทบุรี  
 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดจันทบุรีครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
นายหิรัณย์  บ ารุงพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งการด าเนินการปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม – ปัจจุบัน) 
1. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

1.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (ตรวจสอบและรับรอง) ได้รับเงินงวดแล้ว 
214,400 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 1,800 บาท ร้อยละ 0.84  
• ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 275/84 ฟาร์ม 
• ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 

1,104/280 ตัวอย่าง 
- ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าเพื่อการรับรองฟาร์ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 550/150 ตัวอย่าง 
- ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 

417/123 ตัวอย่าง 
- ตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเฝูาระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (RMP) แผน/ผล

ปฏิบัติงาน 125/7 ตัวอย่าง 
- ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝูาระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการน าใช้ในการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า แผนปฏิบัติงาน 12 ตัวอย่าง 
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กิจกรรม : เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ าและเชื้อดื้อยา  
• การเฝูาระวังเชิงรุกในประเทศเพ่ือแสดงสถานะปลอดโรคใน (Country free) ฟาร์มกุ้งทะเล 

- กุ้งทะเล แผน/ผลปฏิบัติงาน 504/72 ตัวอย่างวิเคราะห์  
• การเฝูาระวังเชิงรับ (Walk in) แผน/ผลปฏิบัติงาน 1,804/380 ตัวอย่างวิเคราะห์ 

- ตัวอย่างสัตว์น้ าปุวย แผน/ผลปฏิบัติงาน 364/219 ตัวอย่างวิเคราะห์ 
- การตรวจคัดกรองเชื้อตัวอย่างต่างๆ แผน/ผลปฏิบัติงาน 1,440/161 ตัวอย่างวิเคราะห์ 

กิจกรรม : เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า ได้รับเงินงวดแล้ว 103,180 บาท งบประมาณที่ใช้
ไป 3,396 บาท ร้อยละ 3.29 
• ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน – ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แผน/ผล

ปฏิบัติงาน 1,260/234 ตัวอย่าง 
• ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 4,560/545 ขวด/ซอง 

1.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับเงินงวดแล้ว 23,000 บาท 
• ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (ภูมิภาค) แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/1 ครั้ง 

1.3 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ชลประทานน้ าเค็ม) ได้รับเงินเงินงวด 
250,000 บาท  
• บริการระบบชลประทาน แผน/ผลปฏิบัติงาน 100/16 % 
• ตรวจวิเคราะห์น้ าและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ แผนปฏิบัติงาน 60/120 ครั้ง/

ตัวอย่าง ผลปฏิบัติงาน 16/98 ครั้ง/ตัวอย่าง 
• ให้บริการทางวิชาการ แผนปฏิบัติงาน 84/168 ราย/ตัวอย่าง ผลปฏิบัติงาน 16/80 ราย/ตัวอย่าง 
• ให้บริการสูบน้ าแก่เกษตรกร แผนปฏิบัติงาน 1,080/3,600,000 ซม./ลบ.ม. ผลปฏิบัติงาน 

267/1,198,125 ซม./ลบ.ม. 
• ให้บริการบ าบัดน้ าทิ้ง (เติมอากาศในคลองบ าบัด) แผน/ผลปฏิบัติงาน 6,000/1,289 ชั่วโมง 
• ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ค าแนะน า แผน/ผลปฏิบัติงาน 6/2 ครั้ง 
• ให้ค าแนะน าส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ แผน/ผลปฏิบัติงาน 200/40 ครั้ง 
• ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในคลองน าชลประทานน้ าเค็ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/2 ครั้ง 

2. แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
กิจกรรม : เพ่ิมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ได้รับเงินงวดแล้ว 1,265,300 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 
433,227.15 บาท ร้อยละ 34.24 
• ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 5,570,000/22,000 ตัว 
• ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 5,570,000/22,000 ตัว 
กิจกรรม : สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า ได้รับเงินงวดแล้ว 240,000 บาท 
• ให้บริการผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าฯ แผน/ผลปฏิบัติงาน 150,000/20,338 ราย 
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• จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 100/116 ชนิด 
• จัดนิทรรศการ แผนปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 

3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3.1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้รับเงินงวดแล้ว 611,600 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 51,170 บาท ร้อยละ 8.37 
• ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 4,000,000/250,000 ตัว 
• ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่งในแหล่งน้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 4,000,000/250,000 ตัว 
• สาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 3/3 แห่ง 
• ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน150/31 ราย 
• ให้บริการวิชาการ แผนปฏิบัติงาน 3,000/9,000 ราย/ตัวอย่าง ผลปฏิบัติ งาน 467/2,451 

ราย/ตัวอย่าง 
• ติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 240/36 ครั้ง 
• ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในอ่าวคุ้งกระเบน แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/2 ครั้ง 

4. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง ได้รับเงินงวดแล้ว 5,758,730 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 
2,895,174 บาท ร้อยละ 50.27 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
นายนันทพล  สุขส าราญ นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมรองควบคุมกับก าดูแลสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
1.1. การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

• การเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 375/99 ราย ร้อยละ 26 
• จ านวนฟาร์มสัตว์น้ าชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC ผลปฏิบัติงาน 31 ฟาร์ม  

1.2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
• ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าเพื่อรับรองฟาร์ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 750/114 ครั้ง ร้อยละ 15 
• ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 

565/246 ครั้ง ร้อยละ 44 
• ตรวจวิเคราะห์เพ่ือเฝูาระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (RMP) แผน/ผล

ปฏิบัติงาน 109/13 ครั้ง ร้อยละ 12 
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• ตรวจวิเคราะห์เพ่ือเฝูาระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
แผนปฏิบัติงาน 12 ครั้ง 

1.3. จ านวนฟาร์มมาตรฐานทั้งหมดที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ ผลปฏิบัติงาน 356 ฟาร์ม  
2. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.) 

ระยะที่ 2 ประจ าเดือนพฤศจิกายน  
 อ.แหลมสิงห์ อ.ขลุง และอ.เมือง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 24 ราย เกษตรกรลงกุ้งแล้ว 6 ราย เป็นเกษตรกร
ในอ.แหลมสิงห์ 5 ราย และอ.ขลุง 1 ราย 
 การเตรียมบ่อ 

• เก็บตัวอย่างดินเพ่ือตรวจเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ AHPND/EMS แล้ว 6 ฟาร์ม 
พบว่าเสี่ยงเป็น EMS 1 ฟาร์ม 

• เก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือตรวจคุณภาพน้ าและตรวจเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ 
AHPND/EMS ในน้ าจากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแล้ว 6 ฟาร์ม พบว่าเสี่ยงเป็น EMS 2 ราย 

การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า 
• เก็บตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไมก่อนปล่อยลงเลี้ยงในบ่อเลี้ยง จ านวน 6 ฟาร์ม 
• เก็บตัวอย่างกุ้งขาวแวนนาไมระหว่างเลี้ยง จ านวน 6 ฟาร์มพบว่ากุ้งขาวแวนนาไมเป็นโรคตัวแดง 

จ านวน 2 ฟาร์ม 
3. สถานการณ์โรคกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

3.1. ข้อมูลอาการโรคขี้ขาวจากการสอบถามเกษตรกรที่มารับบริการ 
• 1 – 31 ตุลาคม 2563 

- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 33 ฟาร์ม พบ 4 ฟาร์ม ร้อยละ 12.12 
- อ.ขลุง ตรวจจ านวน 8 ฟาร์ม พบ 2 ฟาร์ม ร้อยละ 25 

• 1 – 18 พฤศจิกายน 2563 
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 22 ฟาร์ม พบ 3 ฟาร์ม ร้อยละ 13.64 

3.2. ข้อมูลโรค WSSV จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เกษตรกรมาขอรับบริการ 
• 1 – 31 ตุลาคม 2563 

- อ.เมือง ตรวจจ านวน 8 ฟาร์ม พบ 1 ฟาร์ม ร้อยละ 12.50 
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 12 ฟาร์ม พบ 1 ฟาร์ม ร้อยละ 8.33 

• 1 – 18 พฤศจิกายน 2563 
- อ.เมือง ตรวจจ านวน 6 ฟาร์ม พบ 2 ฟาร์ม ร้อยละ 33.33 
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 6 ฟาร์ม พบ 2 ฟาร์ม ร้อยละ 33.33 

3.3. ข้อมูลโรค EMS/AHPND จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เกษตรกรมาขอรับบริการ 
• 1 – 31 ตุลาคม 2563 

- อ.เมือง ตรวจจ านวน 20 ฟาร์ม พบ 1 ฟาร์ม ร้อยละ 5 
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 33 ฟาร์ม พบ 1 ฟาร์ม ร้อยละ 3.03 

• 1 – 18 พฤศจิกายน 2563 ไม่พบโรค EMS/AHPND ทั้ง 3 อ าเภอ 



- 6 - 
 

3.4. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า แผนทั้งปี 7,250,000 ตัว 
• กุ้งกุลาด า 7,192,000ตัว 
• ปูม้า 40,000 ตัว 
• ปูทะเล 10,000 ตัว 
• ปลากะพงขาว 8,000 ตัว 
 ปัจจุบันได้มีการปล่อยปลากะพงขาว รวม 7,240 ตัว เป็นขนาด 1 ซม. 4,000 ตัว และ
ขนาด 2 ซม. 3,240 ตัว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3. ด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
นายภูริทัช อินทนูจิตร หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี แจ้งเรื่อง 
1. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 07.30 น. เรือธนพรชัยนาวี 1 เป็นเรืออวนลาก  

ได้มีลูกเรือตกน้ าระหว่างท าการประมง ผู้ควบคุมเรือได้ท าการช่วยเหลือและ CPR โดยกลับเข้าฝั่ง  
เวลาประมาณ 09.00 น. คนไข้ถูกน าส่งโรงพยาบาลแหลมสิงห์เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นอาการปลอดภัยดี 
และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพจะเข้าสอบสวนสาเหตุ ต่อไป 

2. งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน ทางกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตได้แจ้ง
ยอดเงินงบประมาณที่จัดสรรให้ด่านตรวจประมงจันทบุรีแล้ว ส าหรับงบประมาณทีใช้ในการจ้างเหมา
บุคคลกรท างานประจ าไม่น่าเกิดปัญหา โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ที่ยังใกล้เคียงปีที่ผ่านมา 

3. ทางกองฯ มีข้อสั่งการก าชับให้ด่านตรวจประมงทุกแห่งมีการสุ่มตรวจสารตกค้างในกุ้งก้ามกรามน าเข้า 
เนื่องจากอาจมีสินค้าที่ส่งไปยังประเทศจีนและไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาที่ไปที่ได้
อย่างชัดเจน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
นางฉวีวรรณ  สุขมงคลรัตน์ ผอ.ศูนย์ฯ รายงานการด าเนินงานงบประมาณปี 2564 ที่กองฯ แจ้งเป้าหมาย
มาแล้ว ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 
1. งานผลิตสัตว์น้ า ปีนี้เปูาหมาย 4.1 ล้านตัว ผลปล่อยปลาบ้าและปลายี่สกเทศ 110,000 ตัว 
2. งานฟ้ืนฟูปลาไทย แผน 500,000 ตัว ผลปล่อยปลาหมอไทย 20,000 ตัว 
3. งานตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง  

3.1 ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ปลาสวยงามรายใหม่ 1 ราย แต่ประเมินไม่ผ่าน ให้ยื่นค าขอใหม่เมื่อ
เกษตรกรได้ปรับปรุงสถานที่และระบบฟาร์ม  

3.2 ตรวจติดตามรายเก่าฟาร์ม สอ.4 แผน 1 ราย / 5 ครั้ง ผล 1 ราย 1 ครั้ง  
4. งานจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (จระเข้) 20 ราย 2 จังหวัด โดยจะสุ่มตรวจ 
5. งานเงินทุนหมุนเวียน จ าหน่ายได้ 135,691 บาท และมีค่าใช้จ่าย 128,491 บาท 
6. การใช้จ่ายงบประมาณเงินในทั้งหมด ถึงพ.ย.63 รวมร้อยละ 24.34  จากงบที่ได้รับ และเงินทุน

หมุนเวียน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 47.82 จากงบที่ได้รับ 



- 7 - 
 

 ขณะนี้สามารถจองพันธุ์ปลานิลและปลาแขยงกงได้ โดยสามารถจองทางโทรศัพท์ 039510963 
และ 0985248813 โดยปลาจะได้รับหลังจากจองประมาณ 3-4 สัปดาห์  
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
นายอุดม เครือเนียม นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งเรื่อง 
 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลก าหนดจัดฝึกอบรมข้าราชการและบุคคลภายนอก หลักสูตร การบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ ซึ่งทางศูนย์ฯ ด าเนินการจัดฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1  
ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านถนนสูง หมู่ 8 ต.ช้างขาม อ.นายายอาม  
จ.จันทบุรี และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเจ้าหลาว หมู่ 6 ต.คลองขุด  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ให้กลุ่มชาวประมงได้ก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการชุมชน  
โดยทางศูนย์ฯสนับสนุนงบประมาณ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง 
นายพิทักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน แจ้งเรื่อง 
1. ได้ท าการตรวจควบคุม ปูองกัน ปราบปราม จับกุมผู้กระท าการประมงผิดกฎหมาย 

• กิจกรรมควบคุมเฝูาระวังการท าประมงในที่พ้ืนที่ชายฝั่ง 1 เที่ยว 
• กิจกรรมควบคุมเฝูาระวังการท าประมงในพ้ืนที่นอกชายฝั่ง 1 เที่ยว 

2. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ทางศูนย์ฯ ร่วมกับหน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง 
– ตราด เข้าพ้ืนที่บางชัน ได้รับการร้องเรียนว่ามีเรือซากหอย จ านวน 20 ล า ท าการประมงอยู่ แต่เมื่อเข้า
พ้ืนที่แล้วถูกชาวประมงล้อมท าให้ไม่สามารถเข้าจับกุมได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7. ส านักงานประมงจังหวัด 
3.7.1 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นางส าอางค์ หม่ืนไธสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน แจ้งเรื่อง งบประมาณประจ าปี 2564 
 เนื่องจากกรมฯ ได้แจ้งเงินงบประมาณมาแค่บางส่วน ท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2563 กับปีงบประมาณนี้ได้ ต้องรอกรมฯ แจ้งเงินงบประมาณต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง  
1. กองพระราชด าริฯ ส่งแผนให้ด าเนินการประสานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง

จันทบุรี ในการเตรียมพันธุ์สัตว์น้ า ทาง จ.จันทบุรีมีแผนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 4 ครั้ง ครั้งละ 500,000 ตัว 
เหมือนที่ผ่านมา 
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2. การรับค าขออนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
จ.จันทบุรีได้ด าเนินการรับค าขอ และจะหมดเขตในการรับค าขอ วันที่ 24 ธันวาคม 2563  

3. โครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  
มีเรือประมงพาณิชย์มายื่นค าขอ 63 ราย เรือประมงพ้ืนบ้าน 160 ราย รวม 223 ราย รวมมูลค่าที่ขอ
สินเชื่อประมาณ 145 ล้าน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7.3 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นายชัชวาล  อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง  
1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดจันทบุรีดูแล 2 แปลง คือแปลงใหญ่ปู และแปลงใหญ่

กุ้ง จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ถูกปรับลดลง ท าให้ต้องปรับแผนการด าเนินงาน การประชุม 
2. โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือให้

ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับช้างได้ จากการประชุมที่ จ. ชลบุรีที่ผ่านมา ได้ร่วมกันคิดแผนให้ตอบตัวชี้วัด 
ในการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ติดปัญหาเรื่องงบประมาณ ในปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการ
สร้างรายได้ให้เกษตร โดยพิจารณาจากความต้องการของเกษตรในการสนับสนุนสินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ 
ที่สนับสนุนคือกุ้งก้ามแดง และปลาดุก ซึ่งมีการเลี้ยงปลาดุกที่แตกต่างกันเพ่ือให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ  
ไดผ้ลตอบรับทีดี่ เกษตรกรสามารถน าไปจ าหน่ายได้ และพร้อมที่จะขยายต่อ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายวิเชียร  วรสายัณห์ ประมงจังหวัดจันทบุรี  
 พิจารณาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดจันทบุรี  เรื่องแต่งตั้ง
คณะท างานในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนของกรมประมง ด้วยกรมประมงได้อนุมัติ
งบประมาณโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างาน
ในพ้ืนที่ ประกอบด้วย  

1. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประธาน 
2. ประมงอ าเภอในพ้ืนที่โครงการ คณะท างาน 
3. ผู้แทนศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง คณะท างาน 
4. ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระอง คณะท างาน 
5. ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี คณะท างาน 
6. นางสาวพลอยศิริ เจริญศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน คณะท างานและเลขานุการ 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 




