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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/๒๕๖4 

และประชุมประจ าเดือนธันวาคม 2563 
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.3๐ – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 
………………………………………………………………. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดจันทบุรี 
๒. นายนันทพล สุขส าราญ นักวิชาการประมงช านาญการ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
๓. นายภูริทัช วัชรสินธุ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
๔. นายธวัชชัย หลวงอินทร์ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
   ด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
๕. นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
๖. นายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงช านาญการ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
๗. นายเอกรัชต์ วีระศิริ เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน 
   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง 
๘. นางสาวมลธิชา สนจุมภะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
๙. นายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

๑๐. นายชัชวาล อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

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

๒๑. นางสาวปวีณรัตน์ อุดมรัตนานันท์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๒๒. นายสุวินัย เงินโสม จ้างเหมาบริการ 
๒๓. นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย์ จ้างเหมาบริการ 
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๒๔. นายอวิรุจน์ หว้าพิทักษ ์ จ้างเหมาบริการ 
๒๕. นางสีไว ก้องโสตร์ จ้างเหมาบริการ 
ผู้ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวอายุทัย  ลักษณา ไปราชการ 

๒. นางสาวธนิก์ชาพัฒน์ กลมเกลี้ยง ไปราชการ 

๓. นางสาววราภรณ์ สุธาธรรม ลา 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายวิเชียร  วรสายัณห์  ประมงจังหวัดจันทบุรี  
 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดจันทบุรีครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพ่ือลดการแออัดจึงจัด 
ให้ประชุมที่ส านักงานฯ และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ด้วย 
เรื่องท่ีแจ้งให้ทราบมี 2 เรื่องดังนี้ 

1. เนื่องจากผลกระทบการค้าสัตว์น้ า จังหวัดจันทบุรีได้เรียกประชุมเพ่ือจัดงาน ส านักงานฯ ร่วมกับสมาคม
กุ้งตะวันออก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. ลักษณะงานมีการขายของสด และปรุงสุก 
ซึ่งมีส านักงานสาธารณสุขให้ค าแนะน าในการซื้อ และบริโภคสินค้าสัตว์น้ าอย่างไรให้ปลอดภัย 

2. เรื่องที่ต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดจันทบุรี โครงการพัฒนา
อาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดจันทบุรีมี 10 ชุมชน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
นายนันทพล  สุขส าราญ นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมรองควบคุมกับก าดูแลสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
1.1. การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

• การเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 375/134 ราย ร้อยละ 36 
• จ านวนฟาร์มสัตว์น้ าชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC ผลปฏิบัติงาน 42 ฟาร์ม  

1.2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
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• ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าเพื่อรับรองฟาร์ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 750/208 ครั้ง ร้อยละ 28 
• ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 

565/318 ครั้ง ร้อยละ 56 
• ตรวจวิเคราะห์เพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (RMP) แผน/ผล

ปฏิบัติงาน 109/18 ครั้ง ร้อยละ 16 
1.3. จ านวนฟาร์มมาตรฐานทั้งหมดที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ ผลปฏิบัติงาน 347 ฟาร์ม  

2. สถานการณ์โรคกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 1 – 18 ธันวาคม 2563 
2.1. ข้อมูลอาการโรคขี้ขาวจากการสอบถามเกษตรกรที่มารับบริการ 

- อ.เมือง ตรวจจ านวน 11 ฟาร์ม ไม่พบ 
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 26 ฟาร์ม พบ 2 ฟาร์ม ร้อยละ 7.69 
- อ.ขลุง ตรวจจ านวน 3 ฟาร์ม ไมพ่บ  

2.2. ข้อมูลโรค WSSV จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เกษตรกรมาขอรับบริการ 
- อ.เมือง ตรวจจ านวน 3 ฟาร์ม ไมพ่บ  
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 5 ฟาร์ม พบ 1 ฟาร์ม ร้อยละ 20 
- อ.ขลุง ตรวจจ านวน 3 ฟาร์ม พบ 1 ฟาร์ม ร้อยละ 33.33 

2.3. ข้อมูลโรค EMS/AHPND จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เกษตรกรมาขอรับบริการ 
- อ.เมือง ตรวจจ านวน 11 ฟาร์ม ไม่พบ  
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 26 ฟาร์ม พบ 1 ฟาร์ม ร้อยละ 3.85 
- อ.ขลุง ตรวจจ านวน 3 ฟาร์ม ไม่พบ 

3. 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 และขนาด 2 ซม. 
3,240 ตัว และกุ้งกุลาด า P25 2,000,000 ตัว 
4. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.) 

ระยะที่ 2 ประจ าเดือนพฤศจิกายน  
 อ.แหลมสิงห์ อ.ขลุง และ อ.เมือง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 24 ราย เกษตรกรลงกุ้งแล้ว 6 ราย เป็นเกษตรกร
ใน อ.แหลมสิงห์ 5 ราย จับผลผลิตจ านวน 3 ราย พบว่าได้ก าไร 1 ราย ขาดทุน 2 ราย เนื่องจากโรค WSSV และ 
อ.ขลุง 1 ราย จับผลผลิตแล้ว (ฉุกเฉิน) เนื่องจากโรค WSSV 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.2. ด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
นายภูริทัช วัชรสินธุ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน  
1. พบปัญหาเรื่องการตรวจลักลอบนอกพ้ืนที่ จุดผ่อนปรนต่างๆ ที่ยังปิดอยู่ 
2. สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่พบการขายหอยนางรมที่คาดว่ามาจากประเทศเวียดนาม ทางด่านฯ 

ได้สอบถามไปยังด่านตรวจประมงจังหวัดตราดพบว่าน่าจะเป็นสินค้าประมงที่เข้ามาทางจังหวัดตราด 
ปัจจุบันไม่พบแล้ว เนื่องจากสินค้ามีเป็นบางช่วง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าให้รถที่มารับสินค้าประมงจากมหาชัยหยุดท าการไป 

3. ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้รายงานไปว่า ทางกองฯ มีข้อสั่งการก าชับให้ด่านตรวจประมงทุกแห่งมีการ
สุ่มตรวจสารตกค้างในกุ้งก้ามกรามน าเข้า ปัจจุบันทางกองฯ ได้มีการชะลอแล้ว 

4. จากประกาศจังหวัดจันทบุรีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทางด่านฯ ได้มีการสอบถามไปยังสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือขอความ
ชัดเจนในการเคลื่อนย้ายแรงงานประมงลงท างานในเรือ พบว่าสามารถให้แรงงานต่างด้าวลงท างานในเรือ
ได้ กรณีที่มีการแจ้งเข้า – ออก เฉพาะในเขตท่าจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น 

5. สัปดาห์ที่ผ่านมาด่านตรวจประมงฯ ได้สนธิก าลังไปตรวจตามจุดผ่อนปรน ต่างๆ ทราบมาว่าจุดผ่อนปรน
หลายแห่งก าลังจะเปิดต้นเดือนมกราคมประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน แต่พอมีการระบาดอีกครั้งท าให้
จุดผ่อนปรนต่างๆ ปิดต่อเนื่องอย่างไม่มีก าหนด  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
นางฉวีวรรณ  สุขมงคลรัตน์ ผอ.ศูนย์ฯ รายงานการด าเนินงานงบประมาณปี 2564 ที่กองฯ แจ้งเป้าหมาย
มาแล้ว ผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ 
1. งานผลิตสัตว์น้ า ปีนี้ เป้าหมาย 4.1 ล้านตัว ผลเดือนนี้ปล่อยปลาบ้า ปลานิลและปลายี่สกเทศ  

ใน จ.จันทบุรีจ านวน 125,000 ตัว รวมปล่อยที่จันทบุรีตั้งแต่ ตุลาคม – ธันวาคม 2563 จ านวน 
235,000 ตัว รวมปล่อยทั้งหมดในจันทบุรีและตราด 305,000 ตัว 

2. งานฟ้ืนฟูปลาไทย แผน 500,000 ตัว ผลปล่อยเดือนนี้ เป็นปลาบ้า 80,000 ตัว รวมตั้งแต่ ตุลาคม – 
ธันวาคม 2563 รวม 100,000 ตัว ปล่อยเฉพาะ จ.ตราด 

3. งานตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง  
• ตรวจรับรองมาตรฐาน Gap กบ 1 ราย มีแผนเข้าตรวจในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่ 

ของศูนย์ฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางส านกงานประมงจังหวัดจันทบุรี  ส่งค าขอให้ศูนย์ฯ ภายใน 
ต้นเดือนมกราคม 2564 ช่วงวันที่ 4-8 มกราคม 2564 ซึ่งทางศูนย์ฯ จะท าแผนเข้าตรวจช่วงวันที่ 
11 – 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้เนื่องจากตรงกับหน้าที่การจัดอบรมเกษตรกรและเยาวชนในช่วง
ปลายเดือนมกราคม 2564 ไม่สามารถเข้าตรวจได้ โดยจะประสานกับทางส านักงานประมงจังหวัด
จันทบุรีอีกครั้ง  
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4. งานจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม(จระเข้) 20 ราย 2 จังหวัด โดยจะสุ่มตรวจ ในวันที่ไปตรวจ
ประเมินฟาร์มช่วงกลางเดือน มกราคม 2564 ซึ่งทางศูนย์ได้รับข้อมูลฟาร์มจระเข้จากส านักงานประมง
จงัหวัดจันทบุรีเรียบร้อยแล้ว  

5. งานเงินทุนหมุนเวียน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 จ าหน่ายได้ 219,076 บาท และมีค่าใช้จ่าย 
160,743.83 บาท 

6. การใช้จ่ายงบประมาณเงินในทั้งหมด ถึง ธันวาคม 2563 รวมร้อยละ 58.69 จากงบประมาณที่ได้รับ 
และเงินทุนหมุนเวียน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 59.82 จากงบประมาณที่ได้รับ   

 ขณะนี้สามารถการจองพันธุ์ปลานิลและปลาแขยงกงอาจได้รับล่าช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน เนื่องจากบ่อ
เก็บน้ าและบ่อกรองน้ าช ารุด จ าเป็นต้องซ่อมแซมใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
โดยสามารถจองทางโทรศัพท์ 039510963 และ 0985248813 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
นายกฤษฎา  ธงศิลา นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งเรื่อง 
 กิจกรรมที่ทางศูนย์ได้เข้ามาด าเนินการที่จังหวัดจันทบุรี ในเดือนธันวาคมมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1. จัดฝึกอบรมข้าราชการและบุคคลภายนอก หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทาง

เชิงระบบนิเวศ ซึ่งทางศูนย์ฯ ด าเนินการจัดฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2563  
จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านถนนสูง หมู่ 8 ต.ช้างขาม อ.นายายอาม จ .จันทบุรี 
และรุ่นที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเจ้าหลาว หมู่ 6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  ในการจัดการ
อบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความสมดุล ความต้องการทางสังคมที่มีความหลากหลาย อนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวิภาพ การรักษาไว้ซึ่งแหล่งท าการประมง รวมถึงการส่งเสริมให้ชาวประมง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประมงตามระบบนิเวศของพ้ืนที่  
ได้รับเกียรติจาก นายอุดม เครือเนียม นักวิชาการประมงช านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ระยอง และนายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวประมงทั้ง 2 ชุมชน 

2. ทางศูนย์ฯ ได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการส ารวจทรัพยากรประมง รวมถึงข้อมูล MSY ซึ่งทางศูนย์
มีการจัดเก็บเป็นประจ าทุกเดือน ได้เข้ามาด าเนินการในวันที่ 21 – 24 ธันวาคมเช่นกัน 

3. ได้ท าการตรวจสุขอนามัยเรือประมง จ านวน 1 ล า 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง 
นายเอกรัชต์ วีระศิริ เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน แจ้งเรื่อง 
 ในส่วนการควบคุมบริหารจัดการเรือประมง และเครื่องมือประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่ผ่านมาพบปัญหาการ
ร้องเรียนการท าประมงอวนรุนในเขตทะเลชายฝั่งบริเวณ อ.เขาสมิง ติดต่อพ้ืนที่ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  
ไดด้ าเนินการจับกุมตามของร้องเรียนจ านวน 1 คดี  
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นายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
 ฝากให้ทางศูนย์ฯ เนื่องจากมีการร้องเรียนเข้ามา เรือประมงพาณิชย์ เป็นเรือลอบหมึกสายเข้ามาท าการ
ประมงในเขตทะเลชายฝั่งจ านวน 1 ล า และเรือประมงพ้ืนบ้านใช้เครื่องมือเกินประกาศก าหนดของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในพ้ืนที่ อ.แหลมสิงห์ และเรือคราดหอยบริเวณแม่น้ าเวฬุ อ.ขลุง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6. ส านักงานประมงจังหวัด 
3.6.1 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นางสาวมลธิชา สนจุมภะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งเรื่อง งบประมาณประจ าปี 2564 
 ปัจจุบันงบประมาณที่ทางส านักงานฯได้รับ 2,684,655 บาท ซึ่งมีการเบิกจ่ายแล้ว 1,132,593 บาท 
ประมาณร้อยละ 39 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง  
1. ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องการห้ามเคลื่อนย้าย เข้า – ออก ของแรงงานต่างด้าวจังหวัดจันทบุรี มีผล

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563  
2. ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด เรื่องก าหนดรูปแบบเครื่องมืออวนติดตาที่ห้ามใช้ท าการประมง

ในที่จับสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่ง บริเวณ อ.แหลมสิงห์ คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดมีมติ และได้
เสนอกรมประมงผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้เห็นชอบ อนุมัติให้ประธาน
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดจันทบุรีประกาศ โดยมีสาระความส าคัญคือ ห้ามใช้อวนที่มีช่องตาเล็ก
กว่า 2.5 ซ.ม. และมีความลึกมากกว่า 100 ช่องตา ท าการประมงบริเวณเกาะนมสาวถึงเกาะนางร า 
ที่ อ. แหลมสิงห์ ซ่ึงตอนนี้ความก้าวหน้าได้ส่งไปประกาศในราชกิจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว  

3. คณะท างานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน
ประมง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้อนุมัติชุมชน 10 ชุมชน เมื่อวันที่ 
21 – 25 ธันวาคม 2563 คณะท างานได้ลงไปประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการฯ  และรับทราบเบื้องต้นของ
โครงการฯ  

• กลุ่มประมงพ้ืนบ้านแหลมแม่นกแก้ว จ.จันทบุรี เสนอกิจกรรม 2 กิจกรรม คือจัดตั้งและ
พัฒนาธนาคารสัตว์น้ า และสนับสนุนซ่อมแซมเครื่องมือประมง 

• กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ต.สนามไชย เสนอกิจกรรมสนับสนุนซ่อมแซมเครื่องมือประมง 
• กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน บ้านเตาปูน เสนอกิจกรรมสนับสนุนซ่อมแซมเครื่องมือประมง 
• ชุมชนประมงพ้ืนบ้าน บ้านปากคลองใหญ่ เสนอกิจกรรมสนับสนุนซ่อมแซมเครื่องมือประมง 
• กลุ่มประมงพ้ืนบ้านปากน้ าแหลมสิงห์ กลุ่ม 2 เสนอกิจกรรมสนับสนุนซ่อมแซมเครื่องมือประมง 
• กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน อ.ขลุง เสนอกิจกรรมจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตว์น้ า 
• กลุ่มประมงพ้ืนบ้านต าบลหนองบัว – เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี เสนอกิจกรรมสนับสนุน

ซ่อมแซมเรือประมงเครื่องยนต์และเครื่องมือประมง 
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• บ้านปลา ธนาคารปู เสนอกิจกรรมจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตว์น้ า
• กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ต.บางชัน เสนอกิจกรรมพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น้ า
• กลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรอ่าวบางกะไชยและแขมหนู เสนอกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์

ซ่อมแซมเครื่องมือประมง
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6.3 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นายชัชวาล  อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง 
1. ขอขอบพระคุณทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราดที่ให้การอนุเคราะห์ปลาอีกง โดยทาง

ส านักงานฯ จะน าปลาอีกงไปใช้ในงาน Field day ของ จ.จันทบุรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริม เผยแพร่การเลี้ยงปลา
อีกง

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี และศูนย์ศึกษาและการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เรื่อง APD พบปัญหาที่ผู้ซื้อกุ้งที่ไม่ทราบเกี่ยว APD คาด
ว่าในเดือนมกราคม 2564 จะมีการประชุมชี้แจงกับผู้รับซื้อกุ้งเรื่อง APD

3. งานวันกุ้งจันท์ ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการจัดงานหรือไม่ ต้องรอความชัดเจนจากสาธารณสุขอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
- 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

(ลงชื่อ) ......................................... ............ ผู้จดรายงานการประชุม 
  (นางสาวมลธิชา  สนจุมภะ) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

(ลงชื่อ) ........................................ ............. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายวิเชียร  วรสายัณห์) 
  ประมงจังหวัดจันทบุรี 
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